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YachtFocus Magazine 99 • www.yachtfocus.com nieuwe boten - gebruikte boten

Het team van YachtFocus wenst u een welvarend 2013 toe. Zowel op persoonlijk als zakelijk 
gebied en vooral ook met uw boot op het water. Vindt u dat u vorig jaar te weinig op de boot 
bent geweest? Ons beste voornemen is om komend jaar méér weekeinden aan boord te zijn.

Lang niet iedereen beseft dat watersport misschien wel de goedkoopste en meest ontspannen 
vorm van recreëren is. Reken maar uit. Een vliegvakantie van drie weken met het hele gezin 
plus een winterweek in een huisje of op de piste komt uit tussen € 4.000,- en € 6.000,-. Dat zijn 
dus 4 weken plus stressvol reizen. Dan de eigen boot in eigen land: kosten voor liggeld voor 
een gezinsboot van 10 meter, antifoulen en verzekering zijn € 3.000,-. Tweedehands boten zijn 
inmiddels zo goedkoop geworden, dat in sommige gevallen de kostenpost afschrijving nihil is. 
Eenmaal onderweg zijn de kosten zo laag als u zelf wilt, u hebt immers alles voorhanden inclusief 
het eigen terras met uitzicht. Tel daarbij op dat u met de boot ook elk weekend ontspant – wat 
neerkomt op twee keer zoveel vakantie - en een (andere) boot kopen in 2013 wordt een rationeel 
besluit. Juist in deze tijd. Het eigen jacht is een rijk gevoel en dat beeld moeten uw vrienden 
vooral vasthouden, maar de booteigenaar weet wel beter.

In dit blad vindt u de ideale boot. Dit januarinummer heeft méér bedrijfsadvertenties en 
méér fotoadvertenties dan hetzelfde nummer vorig jaar. Een bijzonder welkom heten we aan 
Boatingworld. Onder deze naam werken zes gerenommeerde leveranciers van vaarplezier 
samen. U vindt hun scherpe aanbiedingen vanaf pagina 90.

We hopen u persoonlijk te ontmoeten op één van de grote beurzen. Na Boot Düsseldorf in 
januari zijn dat Boot Holland in Leeuwarden, de grootste motorbotenbeurs van het land, de ver-
rassend andere Belgian Boat Show, beide in februari, en daarna natuurlijk de vernieuwde HISWA 
Amsterdam Boat Show in de RAI begin maart. De voorpret van het vaarseizoen begint nu!

          Jan-Pieter Oosting


