
YachtFocus (WorldYacht BV)
Bezoek: Binderij 7b
Post: Postbus 182

1180 AD Amstelveen
T +31 (0)20 456 0995
F +31 (0)20 647 6446

E info@yachtfocus.com

Voor alle info zie www.YachtFocus.com

Foto omslag
Jonkers Yachts, pagina 39

Dit nummer
Maartnummer 113 

HISWA Amsterdam Boat Show Special

Volgend nummer
Aprilnummer 114 

Paas / Waterevent Blokzijl Special
Jaarplanning: zie www.yachtfocusmedia.nl 

 
YachtFocus Magazine

Verschijnt 12x per jaar
Verspreiding via makelaars, havens,

 watersportwinkels, werven en dealers
 en botenbeurzen.

Met ANWB-logo op de voorzijde naar  
abonnees en in losse verkoop

 gebundeld met de Waterkampioen. 

Persberichten
Met hoge resolutie foto

Naar redactie@yachtfocus.com

Credits
 Druk Senefelder Misset
 Medewerkers Britt Smithson

                                             Denise Louman
  Judith Coevert

Mustafa Künbet
Rezsö Zsigmond

  Tinoush Zandi
 Redactie Valérie Sambrink Sanderink
  redactie@yachtfocus.com
 Verkoop Jan-Pieter Oosting 06 24510303 
  info@yachtfocus.com

Tim Weijnschenk 06 81868314
tim@yachtfocus.com

Copyright
Copyright WorldYacht BV 2014. Alle rechten voorbehouden. 

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

WorldYacht BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schades 

voortvloeiend uit het gebruik van de redactionele  en andere 

informatie uit dit magazine. Neem altijd eerst contact op met 

de aanbieder voordat u afreist om een jacht te bezichtigen. Alle 

gegevens, beschikbaarheid van de jachten en 

prijzen onder voorbehoud. Zet- en drukfouten voorbehouden.

colofon

Commentaar

6 YachtFocus Magazine 113 • www.yachtfocus.com nieuwe boten - gebruikte boten

34 68 71 74 74 90

zeiljachten sloepenex-beroeps motorjachtenplatbodems sportboten

6 Commentaar
10 Watersportnieuws algemeen
14 Vestigingskaart en adressen 
 werven en jachtmakelaars
20 CharterFocus
22 Artikel EMCI
24 RefitFocus
26 Ligplaatsen overzicht
28 Artikel Garantex
32 Formulier particulieren
34 Zeilboten nieuw en gebruikt

68 Platbodems, klassieke en  
 ex-beroeps zeilschepen
71 Klassieke en ex-beroeps 
 motorschepen
74 Sloepen en sportboten nieuw
82 Sloepen en sportboten 
 gebruikt
90 Motorboten nieuw en gebruikt
156 Formulier prikbord
158 Adverteerdersindex
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Kom maar op met 
dat voorjaar!
Na de warmste winter sinds ruim een eeuw staan we te trappelen. Er hangt ‘voorjaar’ in 
de lucht, je ruikt het buiten. De boot moet deze maand in de antifouling en daarna kan hij 
het water in! Elk jaar neem ik mij voor om meer weekeinden op het water te zijn. Als het 
net zo warm wordt als in de onvergetelijke zomer van vorig jaar, dan gaat het dit seizoen 
zeker lukken. Kennelijk denken meer mensen er zo over, want jachtmakelaars melden ons 
volop boten te verkopen en naarstig op zoek te zijn naar vers aanbod. Mede dankzij de 
ijsvrije start van het jaar zijn er in de eerste maanden van 2014 veel meer schepen verkocht 
en afgeleverd dan vorig jaar. De vraag is groot. Als u overweegt om te verkopen, dan is 
dit een heel goed moment. Vanaf pagina 14 vindt u een overzichtelijke landkaart met alle 
bedrijven die uw boot gegarandeerd in YachtFocus Magazine plaatsen, voor extra snelle 
verkoop. Van harte aanbevolen!

Het kan ook een goed idee zijn om de verkoop zelf ter hand te nemen. Met een adver-
tentie bij YachtFocus staat uw boot éénmalig in ons blad en een maand later ook in de 
Waterkampioen. De gezamenlijke oplage van deze twee toonaangevende tijdschriften is 
meer dan 50.000 exemplaren. Zo hebt u gegarandeerd hoog bereik bij precies de juiste 
doelgroep. Mooi meegenomen is dat onze collega Britt, die particuliere advertenties ver-
werkt, uw boot ook vier maanden online zet op de veelbezochte sites YachtFocus.com en 
ANWBwatersport.nl. Het voorjaar van 2014 is een uitgelezen kans om uw boot vlot van 
de hand te doen tegen de juiste prijs. Je moet immers het ijzer smeden als het heet is. 
Opgeven kan op pagina 32 van dit nummer of, sneller, online op YachtFocus.com.

Tot slot kondigen we de zesde editie van onze Gebruikte-Botenbeurs in Hoorn aan, op 22, 
23 en 24 augustus tijdens de Westfriese Waterweken. Handig, meteen na de zomer. De 
Hoornse botenbeurs wordt door YachtFocus georganiseerd en is de grootste van het land 
voor gebruikte boten. Tientallen gerenommeerde jachtmakelaars nemen deel met het beste 
uit hun aanbod. Maar als particulier bent u net zo welkom en kunt u ook voor een gering 
bedrag uw eigen boot komen verkopen. Zo verenigt u het nuttige met het aangename, 
want in deze mooie oude Zuiderzee-stad is het goed toeven. Alle informatie vindt u op de 
website www.gebruikte-botenbeurs.nl. 

    Jan-Pieter Oosting


