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Met de champagne en taart voor ons vorige jubileumnummer 100 achter de kiezen, richt het
YachtFocus-team zich op de toekomst: de volgende honderd dikke nummers. Te beginnen
met deze HISWA RAI Special die u nu in handen hebt. Als altijd vindt u volop nieuwe en
gebruikte zeiljachten, motorboten en sportboten van groot tot klein, van hoog tot laag geprijsd.
En natuurlijk zijn er lezenswaardige artikelen, bijvoorbeeld deze maand het interview met
Klop Watersport op pagina 28. Wilt u een abonnement op ons blad, kijk dan op pagina 79
voor de bon. Dan ontvangt u YachtFocus Magazine als eerste op de deurmat, handig.

Voor alle info zie www.YachtFocus.com
Foto omslag
Delphia 31, pagina 49
Dit nummer
Maartnummer 101,
HISWA RAI Special

YachtFocus Magazine onderging dit jaar een restyling. De commentaren waren unaniem
positief: “fris”, “modern”, “nog prettiger leesbaar”. De fotoadvertenties komen beter uit, de
papierkwaliteit werd verhoogd en de artikelen werden aangenamer leesbaar dankzij een
luchtigere vormgeving. Nu staat het vaarseizoen op uitbreken en dat betekent dat de jachthavens, watersportwinkels en dealerbedrijven weer volop ons blad bevoorraad krijgen. Een
mooi moment voor u, als u uw boot wilt verkopen, om ook een advertentie te plaatsen met
de bon op pagina 33. Vergis u niet, gebruikte boten zijn momenteel prima verkoopbaar als
de vraagprijs reëel is. U komt met uw boot in dit blad en ook in de Waterkampioen 2eHands
LITE die naar alle abonnees van de compleet vernieuwde Waterkampioen meegaat. Een
gezamenlijke oplage van maar liefst méér dan 50.000 stuks, uniek qua bereik. YachtFocus
doet verkopen.
Tot slot kijken we als altijd in ons maartnummer vooruit naar het seizoen. In ieder geval
organiseert YachtFocus in de loop van het seizoen wederom de eigen botenbeurs in Hoorn,
in het laatste weekend van augustus. Dit is de grootste gebruikte-botenbeurs van het land,
die bekend staat om de hoge kwaliteit van deelnemers en bezoekers en de vele transacties.
In de loop van maart wordt de website www.gebruiktebotenbeurs.nl bijgewerkt en begint
de inschrijving. Voor de korte termijn, komend voorjaar, richten wij ons op Het Waterevent in
Blokzijl op 12, 13 en 14 april. In deze periode vindt ook de beurs Motorboot Sneek plaats,
altijd zeer geslaagd. Het Waterevent is de voorjaarsbeurs met een indrukwekkende 200
nieuwe en gebruikte boten die in een gezellige sfeer toegankelijk zijn. Het Waterevent krijgt
van ons een 3-sterren score, oftewel: ‘de reis (meer dan) waard’. Natuurlijk is YachtFocus er
ook en delen wij hier ons aprilnummer uit. Tot in Blokzijl!
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informatie uit dit magazine. Neem altijd eerst contact op met
de aanbieder voordat u afreist om een jacht te bezichtigen. Alle
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gegevens, beschikbaarheid van de jachten en
prijzen onder voorbehoud. Zet- en drukfouten voorbehouden.
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