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Beste Koop
Een traditie is het inmiddels: twee keer per jaar staat voorin YachtFocus Magazine een katern 
vol met boten die dringend een koper zoeken. Daarom hebben ze een van/voor-prijs. Die is 
alleen geldig als u toehapt in de maand juli. Het zijn de scherpste aanbiedingen op de markt, 
dus grijp uw kans!

Gebruikte-botenbeurs in Hoorn viert jubileum
De grootste gebruikte-botenbeurs van Nederland vindt plaats in het laatste weekend van 
augustus. Zet het alvast in uw agenda: 23, 24 en 25 augustus. Dit feestelijke evenement 
wordt voor het vijfde achtereenvolgende jaar gecombineerd met de Westfriese Waterweken 
in Hoorn, met tal van festiviteiten. De toegang is gratis. Drie dagen lang zijn de sfeervolle 
Hoornse binnenhavens gereserveerd voor 200 boten te koop in allerlei soorten en maten, 
waarmee het de grootste beurs voor gebruikt botenaanbod is. De aantrekkingskracht laat 
zich verklaren door het ideale moment, aan het einde van de vakanties, en de gezelligheid 
van de monumentale Hoornse binnenhavens met rondom winkels en horeca. De jachtma-
kelaars die meedoen vinden het een fijne beurs en komen elk jaar graag. Ze doen er goede 
zaken. Bezoekers komen ook massaal, het ziet er zwart van de mensen op de kaden. 

Nieuw dit jaar is de Godevaert Sloepensteiger, waar tenders en sloepen bij elkaar liggen. 
Ook nieuw zijn de tenten op de wal voor standhouders met watersportproducten. Inmiddels 
is de website www.gebruiktebotenbeurs.nl waar kan worden ingeschreven online, evenals 
de Twitter-account ‘BotenbeursHoorn’. Ook particuliere verkopers zijn welkom. YachtFocus 
rekent als altijd op de helft motorboten en de helft zeilboten, waarvan ongeveer tweederde 
deel door bedrijven wordt ingebracht en eenderde deel door particulieren. U kunt inschrijven 
met het formulier elders in dit blad op pagina 19. Op pagina 18 ziet u foto’s van voorgaande 
jaren. Tot in Hoorn!

          Jan-Pieter Oosting
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