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Nieuwe boten
Botensite YachtFocus.com is niet langer alleen uw site voor gebruikt bootaanbod. Sinds kort is 
de knop ‘Nieuwe boten te koop’ actief. Wanneer u daarop klikt, vindt u al bijna duizend nieuw-
bouwboten in alle prijsklassen van de vele gerenommeerde werven en importeurs. Wekelijks 
komen er honderd nieuwe boten bij. Elke boot is voorzien van foto’s en – mits beschikbaar -  
film en online brochures. Zo kunt u snel merken en modellen bekijken en vergelijken. Vanuit het-
zelfde scherm kunt u ook informatie aanvragen. De boten zijn door ons eigen YachtFocus-team 
ingebracht om een uniforme manier van beschrijven te waarborgen, wat wel zo prettig is voor 
u als bezoeker. We zijn nog niet klaar: rond de jaarwisseling verwachten we alle 1.500 nieuwe 
boten van al onze adverteerders op een prettig toegankelijke manier online te hebben.

De informatieve botensite  
Wist u dat de ANWB beschikt over een gigantisch archief met brochures, tests, bouwtekenin-
gen, keuringsverslagen en prijslijsten van nagenoeg alle typen boten die ooit verkocht werden? 
Het Walhalla voor wie historische gegevens zoekt over zijn of haar boot (en welke eigenaar 
doet dat niet?). Het is een werkelijk indrukwekkende verzameling en volgens ons het grootste 
botenarchief van Nederland. Een hele zaal met kasten vol ordners is in de afgelopen maanden 
gedigitaliseerd. Nu komt het bijzondere: het wordt u gratis door ANWB beschikbaar gesteld. U 
vindt het online op de onovertroffen website voor watersportnieuws ANWBwatersport.nl. Klik 
bovenin op ‘botenmarkt’ en zoek uw boot op. Kleine kanttekening: een deel van de terabytes 
aan documenten is nog in verwerking, maar de start is gemaakt.

YachtFocus heeft exclusief toestemming ontvangen van ANWB om de tienduizend boten die bij 
ons te koop zijn te koppelen aan dat archief. Als u op YachtFocus.com een boot bekijkt, vindt 
u niet alleen de gegevens die de verkoper heeft verschaft, maar ook de extra informatie uit het 
archief. Er is geen plek op internet waar méér achtergrondinformatie over zóveel boten te koop 
verzameld is en vanuit één pagina met een druk op de knop toegankelijk gemaakt. Koop dus 
nooit een boot zonder eerst alle informatie bekeken te hebben op YachtFocus.com!

Selecteer alle boten van de leden van een branchevereniging
Ook nieuw op YachtFocus.com: in het scherm ‘gedetailleerd zoeken’ kunt u vanaf nu met één 
druk op de knop alle boten selecteren van de leden van brancheverenigingen. Als u bijvoor-
beeld kiest voor ‘YachtFocus Goedgekeurd’ krijgt u alle boten van uitsluitend die bedrijven die 
voldoen aan onze eigen kwaliteitseis en ons antecedentenonderzoek. Dat is vertrouwd kopen. 
Overigens zijn we druk bezig om tot 1 januari alle bedrijven het goedkeuringsproces te laten 
doorlopen, dus er komen dagelijks boten bij.

Mooi afgedrukte bootspecificaties
Tot slot nog kort het bericht dat het afdrukken van bootgegevens is verfraaid. Handig voor wie 
met een specificatie in de hand naar de verkoper afreist of voor iedereen die van zijn eigen boot 
te koop (zie pagina 32) een mooie afdruk wenst. Met zoveel mooie vooruitzichten, zeggen we 
nogmaals trots: YachtFocus, elke dag beter.  

       Jan-Pieter Oosting


