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Nieuwe lente, fris gezicht
Wij verzoeken alle lezers om de botensite YachtFocus.com eens goed te testen. We heb-
ben namelijk enorm ons best gedaan om de snelheid waarmee pagina’s worden geladen te 
verbeteren. Ook de foto’s worden vlugger geladen. Uit tests blijkt dat de site op een flink 
aantal factoren sneller is geworden en hiermee misschien zelfs de snelste botensite van 
allemaal genoemd mag worden. Naast de snelheid is ook het aanzicht aangepast en zijn de 
zoekmogelijkheden beter. De kleuren ogen zakelijker en de informatie staat nu altijd op de 
meest logische plek – zo denken we. Dit alles is gebeurd dankzij de hulp die we ontvingen 
van vele bezoekers, die rechtsboven op elke webpagina het commentaarveld invulden. Nog 
steeds is uw mening welkom, wat zeer gewaardeerd wordt en waar we verder van leren.

Nu de site beter dan ooit is, bent u eens te meer welkom om uw boot te koop te adverte-
ren bij YachtFocus. Dat heeft vele voordelen. Zo staat uw boot maar liefst 4 maanden lang 
online, een lekker lange periode die helaas in deze crisistijd vaak noodzakelijk blijkt. Zo’n 
lange periode voorkomt dat u opnieuw moet betalen voor verlenging van de advertentie, als 
de boot onverhoopt niet meteen verkocht wordt. Een ander groot voordeel van adverteren 
op YachtFocus.com, is dat uw advertentie wordt doorgeplaatst op ANWBwatersport.nl 
en zelfs op de grootste botensite van Scandinavië, scanboat.com. Noord-Europeanen heb-
ben een grote voorkeur voor de voordelige en goed onderhouden Nederlandse boten. U 
krijgt dus drie sites voor de prijs van één. Last-but-not-least is een groot voordeel dat uw 
boot ook in twee botenbladen komt: YachtFocus Magazine dat u nu leest (sommigen zul-
len de versie met omslag ‘Waterkampioen 2eHands’ lezen, maar de inhoud is identiek). 
Plus Waterkampioen 2eHands LITE, dat met een oplage van ca. 30.000 naar alle abonnees 
van de Waterkampioen gaat. Tezamen de grootste oplage en, dankzij de grootschalige 
verzending per post op naam en adres aan echte watersporters, ook het beste bereik van 
alle botenbladen. Zo bekeken is het tarief van euro 39,95 voor dit hele pakket heel redelijk, 
vergelijk het maar eens.

Tot slot hopen we u eind juni te ontmoeten op de Nationale Sloepenshow, op 23 en 24 juni 
in de Bataviahaven in Lelystad. Dit is altijd een leuk evenement voor het hele gezin en de 
beste plek om een mooie sloep of tender aan te schaffen. Natuurlijk is YachtFocus erbij. We 
delen ons julinummer uit, dat de dag ervoor uitkomt, en dat is voor de gelegenheid onze 
jaarlijkse grote Sloepen Special.

              Jan-Pieter Oosting


