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Volop zonnige aprilbeurzen
Deze maand gaan we eindelijk weer varen! De boten drijven weer, ontdaan van groene 
aanslag. De laatste hand wordt gelegd aan de typische klussen die bij een goede voorbe-
reiding horen: twee laagjes lak, doorspoelen van de watertank, nieuw brandstoffilter aan-
brengen en andere opknapklusjes. Fris beddengoed en nieuwe kaarten aan boord en een 
zonnig vaarseizoen kan beginnen. Ondergetekende is er ook druk mee. Maar met de colle-
gae in ons bedrijf maken we toch tijd voor maar liefst zeven beurzen en evenementen waar 
YachtFocus Magazine wordt verspreid. Gewoon, omdat het gezellig is en omdat we graag 
andere watersporters ontmoeten. Speciaal voor ‘aprilmaand – beurzenmaand’ hebben we 
de pagina’s 30 en 31 ingeruimd voor een overzicht met evenementen voor de bootverkoop. 
Wie een (volgende) boot zoekt, vindt hier zeker wat van zijn gading. De grootste beurs is 
er één die door YachtFocus gesponsord wordt: Het Overijssels Waterevent in Blokzijl met 
meer dan 200 boten te koop. 

Jachtmakelaar in actie 
Deze maand vindt u een nieuwe artikelserie op pagina 18. Vanaf nu publiceren we met 
regelmaat een interview met een prominent jachtmakelaar. Het is een beroepsgroep die er 
hard aan moet trekken om rond te komen – zoals eigenlijk iedereen anno 2012. Toch zijn 
er tientallen succesvolle jachtmakelaardijen in Nederland die goed verkopen. ‘Business as 
usual’ luidt de Engelse uitdrukking: de zaken gaan door. De prijzen mogen dan gedaald zijn, 
maar elke dag worden boten verhandeld, ook van de duurdere soort. Het lijkt ons nuttig om 
u kennis te laten maken met de mensen die de branche op gang houden en te horen wat 
hun mening is om uw boot snel en tegen de juiste prijs aan een nieuwe eigenaar te helpen.  

Dat de branche gewoon doorgaat, blijkt ook uit de omvang van dit nummer: 8 pagina’s 
gegroeid ten opzichte van hetzelfde nummer vorig jaar. Niet zozeer omdat er nu méér boten 
te koop staan, maar omdat de branche vertrouwen heeft in het nog prille jaar. Ons team 
wenst u veel leesplezier. 

              Jan-Pieter Oosting


