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Laten we het maar meteen toegeven: YachtFocus.com was niet
de snelste botensite op aarde. Wel daar waar het gaat om de
actualiteit van het botenbestand, maar niet bij het aanklikken
van de volgende pagina. Toch was een hogere snelheid onze
ambitie en daarom hebben we de site onder handen genomen.
Met resultaat. Deze ingreep vonden we een mooie gelegenheid
het ontwerp ook iets aan te scherpen, de navigatie makkelijker
te maken en een zoekdienst te introduceren. U kunt nu uw emailadres achterlaten en dan ontvangt u één keer per week in uw
mailbox alle nieuwe toegevoegde boten die voldoen aan uw zoekcriteria. Over de veranderingen en de verdere plannen leest u in
dit artikel. We nodigen u uit om de vernieuwde www.YachtFocus.
com te testen en hopen uw commentaar te ontvangen via het
e-mailadres van ondergetekende, info@yachtfocus.com.
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Het probleem met de snelheid van
de website trad op als u zoekcriteria
veranderde. YachtFocus kent extra
veel mogelijkheden op dat gebied. Op
onze site staat bij elk zoekcriterium
tussen haakjes hoeveel boten daaraan
voldoen. Verandert u een criterium, dan
veranderen overal de aantallen. Het
meteen bijwerken van de aantallen is
modern en fijn en zie je nog maar weinig bij botensites. Het vertraagde wel.
Maar door de database met bootgegevens anders in te richten kunnen we
nu nog steeds veranderende aantallen
tonen én is YachtFocus.com minstens
zo snel geworden als andere botensites die deze functie hier hebben en
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“De prijzen in de botenbranche worden
weer stabiel”
waarbij je dus maar moet afwachten of
en hoeveel boten in het zoekresultaat
overblijven als je de criteria aanscherpt.

Navigatie
Door het gebruik van minder uitbundige kleuren en wat grafische foefjes is
het aanzicht helderder en hoeft u niet
na te denken over volgende kliks. De
site is nog simpeler in gebruik geworden, de mogelijkheden zijn uitgebreider
dan ooit. Op de homepage, waar u
binnenkomt, staan de basiszoekcriteria links in een blauw vlak. Zodra u
begint met zoeken krijgt u de pagina
‘zoekresultaat’ met alle boten die
voldoen aan uw keuzes. Ook nu staan
aan de linkerzijde de zoekcriteria, dit
keer uitgebreid, en u kunt ze allemaal
inzetten om precies die ene perfecte
boot tevoorschijn te toveren. U kunt
op deze zoekresultaatpagina kiezen uit
de traditionele weergave als lijst of als

fotogalerij. In het laatste geval werkt u
meer vanuit de foto’s.
Klikt u vervolgens op een boot in de
lijst, dan krijgt u de detailpagina. Die is
bijna altijd uitgebreider dan op andere
botensites, wat maakt dat u bij
YachtFocus.com beter geïnformeerd
wordt. Bij ons worden bijvoorbeeld
persberichten en artikelen over het
merk of de verkopende jachtmakelaar
van de geselecteerde boot getoond.
Zeer informatief. Er is een onbeperkt
aantal foto’s per boot met handige animatie die ze automatisch toont. Klik op
een foto en u krijgt ze allemaal in maximaal vergroot formaat. Er is ruimte voor
een film van de boot en voor PDF’s,
zoals originele werfbrochures waar de
verkoper wellicht over beschikt, of een
keuringsrapport als dat al bestaat. Nog
mooier is dat we een koppeling hebben
met het gigantische archief van de Na-

tionale Botendatabase van de ANWB.
Dat zit boordevol tests, originele werfbrochures en alle andere informatie die
u persé wilt hebben voordat u keuzes
maakt. Ook die kunt u meteen bekijken
om meer te weten te komen dan alleen
de informatie van de verkoper. Handig
en uniek: alles vanuit één pagina. Alleen bij YachtFocus.com.

E-mailservice
Heel handig is de nieuwe mogelijkheid
om uw e-mailadres achter te laten op
de pagina zoekresultaat. Met deze
handeling worden uw gekozen criteria
opgeslagen en krijgt u één keer per
week alle passende boten die erbij
gekomen zijn in een handig overzicht
thuisgestuurd. Uw e-mailadres wordt
voor geen ander doel gebruikt (en dat
mag gelukkig wettelijk ook helemaal
niet).

Prijsverlagingen
Ook nieuw is de knop ‘Beste Koop’,
te vinden op de homepage. Druk erop
en u krijgt alle boten te zien die recent
in prijs verlaagd zijn, mét hun oude
vraagprijs. Zo’n prijsverlaging is misschien net waar u op zat te wachten.
Wij weten dat veel mensen azen op
een mooie boot die eigenlijk net nog te
duur is maar goedkoper wordt. Nu kunt
u er als eerste bij zijn, mits u
YachtFocus.com regelmatig bezoekt.

10.000 gebruikte boten
Inmiddels staan bijna 12.000 boten
online, waarvan ruim 1.500 nieuwbouwboten. YachtFocus.com groeit en
is gestaag op weg de grootste Nederlandse botensite te worden. Het aanbod is hoogst actueel. Als een verkoper namelijk een boot verkoopt, moet
hij hem contractueel meteen verwijderen. De verkoper stuurt dat zelf aan
en wij remmen het niet af, zoals helaas
voorkomt bij botensitebeheerders die
het aanbod kunstmatig hoog trachten
te houden. Het is heel vervelend als u
eindelijk de boot van uw dromen vindt
die vervolgens allang verkocht blijkt te
zijn. Bij YachtFocus.com doen we er
Deze printscreens zijn bedoeld ter illustratie.
De uiteindelijke website kan hiervan afwijken.
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alles aan om dat soort teleurstellingen
te voorkomen.

Mobiele website
Surf met uw smartphone – ongeacht
het operating systeem – naar
www.m.yachtfocus.com en u krijgt
een speciale versie van onze site met
hetzelfde aanbod te zien. Deze versie is
zo speciaal omdat we hebben besloten
alle franje weg te laten zodat alles overzichtelijk past op het kleinere scherm
van uw telefoon. YachtFocus geeft
de voorkeur aan een mobiele website
boven een App. Een mobiele site is er
voor altijd en kunt u in de favorieten
van uw mobiele telefoon opslaan. Bij
een App moet u toch een apart programma downloaden. Zoals bekend is
dat alleen aan te raden als u over een
lange periode of heel regelmatig de
App opstart, bijvoorbeeld bij nieuws,
het weer, navigatie, bankieren en dat
soort dagelijkse bezigheden. Een App
voor de aanschaf van een boot lijkt
YachtFocus minder relevant tenzij u zelf
in de botenhandel zit. Hoeveel boten
koopt u per jaar? Bovendien draaien
Apps lang niet op alle operating systemen van smartphones die op de markt
zijn. Vandaar de logische keuze voor
een makkelijk toegankelijke mobiele
website.
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Eigen boot goed verkopen
Voor een eenmalig bedrag adverteert u
als particulier uw boot op de verbeterde website. De boot komt er maar liefst
4 maanden op te staan (langer dan
gebruikelijk in de watersport) en wordt
doorgeplaatst naar ANWBwatersport.nl,
de site van de Waterkampioen, en naar
Scanboat.com, de grootste Scandinavische botensite. Bovendien komt hij

in het eerstvolgende nummer van het
blad YachtFocus Magazine dat u nu
leest en in Waterkampioen 2eHands
LITE dat naar alle Waterkampioenabonnees gaat. Gezamenlijk de grootste oplage van alle botenbladen en verreweg het beste bereik. Veel kost dat
niet: met € 39,95 is het verhoudingsgewijs zelfs goedkoop te noemen. U krijgt
veel voor dat bedrag.
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