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Honderd nummers lang biedt ons blad een wisselend maar altijd groot aanbod aan gebruikte
boten te koop. Voorin staat alles voor de zeiler, de tweede helft is gereserveerd voor motorjachten. Alle boten staan erin, van hoogst exclusief voor ‘the happy few’ tot verrassend
betaalbaar voor een onvergetelijke familievakantie op de prachtige Nederlandse meren en
kanalen. Nieuw dit jaar is het verdubbelde aanbod sportboten, RIB’s, toerbootjes en last
but not least sloepen. Tientallen pagina’s open motorboten vindt u halverwege dit nummer,
precies tussen de zeil- en motorjachten in. In YachtFocus Magazine vindt iedereen zijn boot.

Voor alle info zie www.YachtFocus.com
Foto omslag
Skips Yachting, pagina 5
Dit nummer
Februarinummer 100,
Boot Holland/Belgian Boat Show

YachtFocus begon een decennium geleden als botensite met het aanbod van een klein
groepje Nederlandse jachtmakelaars. Inmiddels doen meer dan 200 makelaars met hun
gebruikte aanbod mee op zowel onze site als in het blad. Steeds vaker zijn het ook de
werven en dealers met nieuwbouwboten die u bij ons vindt. Andere klanten adverteren als
dienstverlener en productleverancier. In de branche gaat het verhaal dat een gratis advertentie elders, minder waard is dan een betaalde bij YachtFocus (en zo is het maar net, werd
deze winter bewezen). Daarnaast hebben we ook lezenswaardige artikelen zoals ons maandelijkse interview. Dit keer met Overwijk Jachtbemiddeling op pagina 28. Het artikel over de
HISWA Amsterdam Boat Show (p. 78) en nieuwsberichten op pagina 10 (algemeen), over
zeilboten op pagina 39, over sportboten en sloepen op pagina 89 en over motorjachten op
pagina 123.

Volgend nummer
Maartnummer 101,
HISWA RAI Special
Jaarplanning: zie www.openbms.nl
YachtFocus Magazine
Verschijnt 12x per jaar
Verspreiding via makelaars, havens,
watersportwinkels, werven en dealers
en botenbeurzen.
Onder de titel ‘Waterkampioen 2eHands’
naar abonnees en in losse verkoop
gebundeld met de Waterkampioen

YachtFocus is het blad met de meeste advertenties van bedrijven maar ook ontdekken
steeds meer particuliere verkopers ons blad. Adverteren is heel voordelig in verhouding tot
kwaliteit en bereik, met maar liefst ruim 50.000 gedrukte magazines waarin uw boot komt te
staan. Zo’n grote oplage en daarbij ook nog eens vier maanden online voor een paar tientjes,
dat is uniek. Zie pagina 32 om uw advertentie op te geven.
De groei zit er nog steeds in. Wat de komende 100 nummers brengen, is onvoorspelbaar.
Zeker is dat we u ook in de toekomst willen blijven plezieren met een goed gevuld en verzorgd tijdschrift dat u met plezier oppakt. Daar gaat het ons om. Wilt u het blad elke maand
als eerste in uw brievenbus ontvangen, neem dan een abonnement via pagina 24.
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voortvloeiend uit het gebruik van de redactionele en andere
informatie uit dit magazine. Neem altijd eerst contact op met
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de aanbieder voordat u afreist om een jacht te bezichtigen. Alle
gegevens, beschikbaarheid van de jachten en
prijzen onder voorbehoud. Zet- en drukfouten voorbehouden.
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