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Inhoudsopgave

Tien!
Met het uitkomen van dit 116e nummer van YachtFocus Magazine, bestaan we op de kop 
af 10 jaar. Daar zijn we apetrots op, ook al beseffen we nog steeds ‘de Benjamin’ onder de 
botenbladen te zijn. Neem de ‘grande dame’ onder de watersporttijdschriften, onze partner 
De Waterkampioen. Die is met haar 87 jaar al aardig op leeftijd, maar steeds groter en ster-
ker en elk nummer even fris gemaakt door haar enthousiaste redactie. Een mooi voorbeeld 
voor ons advertentieblad, dat minstens even oud hoopt te worden. 
 
Uw verkoopkansen 
In de aanloop naar dit jubileum schreef ik in ons vorige nummer over de historie. In deze 
uitgave kijken we vooruit en dan vooral naar de huidige en toekomstige markt voor twee-
dehands boten. Wat zijn uw verkoopkansen anno 2014? Hoe pakt u het aan en krijgt u de 
beste prijs voor uw dierbare bezit op het moment dat u afscheid wilt nemen? Op pagina 
34 en verder leest u er alles over.  
 
YachtFocusMedia.nl  
Reikt uw belangstelling verder en bent u bijvoorbeeld beroepshalve in de watersport 
bezig, dan nodigen we u uit om de spiksplinternieuwe bedrijfssite YachtFocusMedia.nl te 
bezoeken, waar onze historie en activiteiten staan beschreven. Net als de dochter van de 
meester-schoenmaker die met gaten in haar zolen rondloopt, hadden wij als softwarehuis 
annex uitgeverij nooit een goede eigen bedrijfssite. We bouwen ze liever voor onze klanten. 
Maar het 10-jarig bestaan leek ons een mooie gelegenheid onszelf op een bedrijfssite te 
trakteren. We horen graag wat u ervan vindt. Voor de boten te koop bent en blijft u welkom 
op ons vlaggenschip YachtFocus.com, de grootste gebruikte-botensite van Nederland in 
het segment boven een vraagprijs van € 5.000,-. 
 
Shows in Lelystad en Hoorn 
Op 21 en 22 juni vindt in de Bataviahaven in Lelystad als vanouds de Nationale 
Sloepenshow plaats. Hier liggen tientallen modellen nieuwe sloepen en tenders te koop. 
Natuurlijk is YachtFocus erbij met een stand voor advies aan de bezoekers en gezellige 
contacten met onze lezers. Ook onze eigen botenbeursis  in aantocht. De Gebruikte-
Botenbeurs in Hoorn houden we meteen na de zomer op 22 tot en met 24 augustus in 
de monumentale binnenhavens van deze stad. Hier is ook een sloepensteiger, maar er lig-
gen vooral ook heel veel zeiljachten en motorboten met kajuit te koop. Het is de grootste 
gebruikte-botenbeurs van het land met 200 boten in alle soorten, maten en prijsklassen 
van bedrijven en particulieren. Wilt u uw boot verkopen, gebruik dan het inschrijfformulier 
op pagina 150 of via de website www.gebruiktebotenbeurs.nl. Daar vindt u al het nieuws 
over de Hoornse botenbeurs.
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