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“Flat is the new up”
Bent u alle verhalen over ‘de crisis’ al zat? Wij inmiddels wel. Terwijl media gevuld worden 
met doemverhalen hebben wij Nederlanders het nu beter dan de generaties voor ons en 
zitten we met z’n allen op een hele grote zak geld: spaargeld, oudedagvoorzieningen, over-
waarde van het huis. En we zitten nog steeds op de boot! Deze zomer zag de YachtFocus-
redactie overal in het land gelukkige gezinnen genieten op het water. Er zijn meer boten dan 
ooit en die zijn luxer en comfortabeler. Een prima boot is te koop in elke prijsklasse bij de 
YachtFocus-makelaars en werven die in dit blad staan. Op YachtFocus.com is er nog meer 
te vinden. Hebt u spaargeld, denk er dan eens over dit om te zetten in iets tastbaars dat u 
gelukkig houdt in deze sombere tijden. 

Constant
De Engelstalige kop “flat is the new up” boven dit artikel komt van de Engelse directeur 
van een collega-botensite, die bekend staat om zijn onderkoelde humor. Hiermee wilde hij 
aangeven dat een constante rechte lijn in deze tijden een mooi resultaat is. Dit gaat zeker 
op voor YachtFocus Magazine. Door de jaren heen en bleven we in dezelfde frequentie 
uitkomen. Dat verandert volgend jaar niet. Het aantal pagina’s zweeft ook al vele jaren rond 
hetzelfde constante, hoge niveau. Wilt u uw boot verkopen, adverteer hem dan bij het cri-
sisbestendige YachtFocus met z’n constant goede bereik!

Thuis Op Water
De winterperiode is de tijd voor nieuwe plannen. Eén daarvan is de start van een nieuw 
katern ‘Thuis Op Water’, over wonen en leven op en aan het water. Hoe we hierop kwa-
men? YachtFocus ziet een tweedeling onder watersporters. De ene groep is net als in 
voorbije decennia altijd met de boot bezig, met onderhoud en verbetering. Deze groep 
gaat vrijwel elk weekend en alle vakanties varen, ongeacht het weer. Dat is de klassieke 
watersporter. Daarnaast is een heel nieuw segment watersporters ontstaan dat eigenlijk 
beter waterliefhebbers genoemd kan worden. Deze groep wil wel varen of in welke vorm 
dan ook genieten van water, maar niet zoveel tijd aan de boot besteden. Voor deze nieuwe 
watersporters is Thuis Op Water bedoeld. Vanaf pagina 34 vindt u vanaf nu ligplaatsen, 
schiphuizen, woonboten, woonarken, watervilla’s, varende woonschepen, maar ook cha-
lets, stacaravans, kavels, huizen en appartementen gelegen aan het water. Dit zal komende 
maanden verder uitgebreid worden en we verwachten er veel van. Natuurlijk hoort daar ook 
een prachtige website bij: www.ThuisOpWater.nl. Deze gaat halverwege november online. 

Maak van uw hobby uw uitzicht met Thuis Op Water!  

          Jan-Pieter Oosting
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