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Overweldigend
Beter een idee goed gejat dan slecht bedacht, zo luidt het gezegde. Doorgaans is 
YachtFocus de bedenker van alles wat bijdraagt om een boot sneller te verkopen. Maar dit 
keer geven we ruiterlijk toe dat we iets hebben afgekeken, namelijk het YachtFocus.com- 
en Waterkampioen-prikbord op onze stands op botenbeurzen. Zo’n prikbord is een wand 
van zachtboard die enkele meters breed is en waarop particulieren een papier prikken om 
hun boot te koop aan te bieden. In Duitsland  - waar we het idee hebben opgedaan en 
waar het Pinnwand wordt genoemd - is het sinds jaar en dag een groot succes. Het heeft 
iets nostalgisch in dit flitsende internettijdperk, maar het werkt kennelijk. Voor de prikbor-
den ziet het altijd zwart van de mensen en menigeen noteert het telefoonnummer van de 
verkoper of maakt er met het mobieltje een foto van, om na de beursdag contact op te 
nemen. Eind vorig jaar kondigden we dit initiatief al aan in ons decembernummer en we 
ontvingen binnen enkele weken tientallen formulieren, zodat we nu al durven spreken van 
een overweldigend succes.

Ook u kunt uw bootadvertentie gratis en vrijblijvend op het YachtFocus prikbord hangen. 
Daarvoor hebben we een handig A4-formulier dat u vindt op pagina 18 van dit blad en op 
onze website via www.YachtFocus.com/prikbord. Als u dat invult en naar ons redactie-
kantoor stuurt, dan hangen wij dat voor u op. Maar u mag het ook zelf naar onze stand 
komen brengen en opprikken. De punaise leveren wij. De eerstvolgende beurzen met een 
YachtFocus Prikwand zijn Boot Holland van 7 tot en met 12 februari en de HISWA in de 
RAI van 5 tot en met 9 maart. 

Nog interessanter is het plaatsen van een advertentie in ons blad. Dit is bewezen suc-
cesvol, getuige de spontane complimenten die we ontvangen van andere particulieren die 
hun boot snel en goed verkochten via YachtFocus Magazine. Plaatst u vóór 19 februari uw 
advertentie, dan komt deze in onze HISWA RAI uitgave die we ook daadwerkelijk op deze 
beurs uitdelen. U leest daar meer over op pagina 30.

Nog een initiatief: CharterFocus
Hebt u de boot verkocht via het prikbord of een advertentie in ons blad, dan wilt u mis-
schien wel eens huren. Nieuw in YachtFocus Magazine met ingang van dit nummer is een 
rubriek CharterFocus met verhuurders van fijne boten en jachten, variërend van sloep tot 
oceaanzeiler. U vindt ze bij elkaar op pagina 28 en29. We hebben er meteen een handig 
landkaartje bijgezet, zodat u een indruk hebt van de vertrekhaven en het vaargebied. Met 
uw eigen boot of met een voordelig gehuurde boot: we wensen u hoe dan ook een prettig 
vaarseizoen toe.

    Jan-Pieter Oosting


