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sportboten

De toekomst is aan 
wie zich inspant
Bij YachtFocus staat deze maand een opvallend verlof in de agenda. Dit is van de man 
die dit blad in elkaar zet, onze vormgever Tinoush, die in het huwelijk trad met zijn Elena. 
In augustus begint hun huwelijksreis, die wij het jonge stel met plezier aanboden. Maar 
voor de rest is het hard werken geblazen. Zo is daar allereerst de gratis toegankelijke 
Gebruikte-Botenbeurs Hoorn die ons blad organiseert op 23, 24 en 25 augustus in de 
prachtige binnenhavens. Deze 5e editie wordt als vanouds gecoördineerd door Denise. De 
Hoornse beurs weet zij probleemloos voor elkaar te krijgen getuige de immer lovende com-
mentaren van standhouders, terwijl maar liefst 200 boten te koop een plek moeten krijgen.  
 
Traditiegetrouw schrijven particuliere deelnemers laat in. Dat mag zolang er nog ruimte is. 
Hoorn is op zich al een mooie vaarbestemming en deelname is niet eens veel duurder dan 
het normale liggeld dat u anders kwijt zou zijn. Deze botenbeurs is een fenomeen: het groot-
ste gebruikte botenaanbod van het land is hier één keer per jaar verzameld. Het ziet er altijd 
zwart van de mensen en er wordt goed verkocht. U bent van harte welkom om uw eigen boot 
daar te verkopen. Alle informatie vindt u op de site van de beurs: www.gebruiktebotenbeurs.nl. 
Leuke extra’s die zijn inbegrepen voor particuliere deelnemers: 
 1. Gratis Quick Scan waardebepaling met rapport van 1 A4-tje door een expert 
 van Garantex.
 2. Gratis advertentie in het eerstvolgende YachtFocus Magazine.

Na Hoorn staan we vanzelfsprekend op de HISWA te water, de grootste beurs voor nieuw-
bouwboten. Meteen aansluitend is er de Cannes Boatshow van 10 tot en met 15 september 
waar YachtFocus voor het eerst een eigen stand heeft: nummer JAN030 nabij de toegang 
en recht voor enkele joekels van superjachten. Van jachtmakelaars horen we dat meer dan 
de helft van hun aanbod aan het buitenland verkocht wordt. Dan is de conclusie simpel: 
YachtFocus gaat indachtig ons motto boven dit artikeltje ook naar het buitenland. Juist in 
Cannes loopt op z’n zachtst gezegd ‘wat geld’ rond, wij verwachten er veel van. Zorg dat 
uw advertentie in ons septembernummer staat en bereik die kopers! Tot slot hebben we eind 
september nog als toetje de botenbeurs van Gorinchem, een gezellig feest voor alle liefheb-
bers van vooral stalen motorboten.

          Jan-Pieter Oosting
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