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Van botenbeurs 
naar botenbeurs
De zomer van 2014 is er een die we ons lang zullen heugen. Uitzonderlijk vroeg in het 
voorjaar werd het mooi weer en dat houdt aan in augustus, tot op het moment dat we dit 
stukje schrijven. Het is de tweede mooie zomer op rij en dat is goed nieuws voor de boten-
handel. Particulieren en bedrijven profiteren van de aantrekkende botenverkoop, die beslist 
door het weer wordt beïnvloed. Van meerdere kanten bereiken ons geluiden dat prima 
zaken gedaan worden met gebruikte boten. Nu de vaarvakanties aflopen, is dit een mooi 
moment om uw boot in verkoop te geven bij een van de jachtmakelaars in dit blad. Ze zit-
ten te springen om nieuwe verkoopvoorraad, kunnen we u verzekeren. 

Vijf beurzen in vijf weken
Zoals de watersport een seizoen kent, zo kennen de botenbeurzen dat ook. Dat loopt van 
september tot en met maart. Het spits wordt altijd afgebeten door onze eigen Gebruikte-
Botenbeurs in Hoorn van eind augustus, de belangrijkste beurs voor jachtmakelaars. Die 
vond uitgerekend plaats toen dit septembernummer dat u nu leest bij de drukker lag; u 
houdt ons fotoverslag volgende maand tegoed. Nu gaat het stokje over naar de HISWA 
te water, de belangrijkste beurs voor nieuwbouwboten in de eerste week van september. 
Aansluitend begint het Cannes Yachting Festival (9-14 september). Met 600 boten is dat 
naar onze mening - na Boot Düsseldorf - de belangrijkste internationale botenbeurs; zeker 
uw bezoek waard. YachtFocus is dit jaar Media Partner namens Nederland en verwelkomt 
u graag met een koud drankje op stand JETEE102. Na Cannes moeten we snel inpak-
ken voor Interboot Friedrichshafen (20-28 september) waar we voor het eerst deelnemen. 
Gelijktijdig is er in Nederland nog de leuke (Motor)Botenbeurs Gorinchem, op zaterdag 27 
september. 

Elke maand een buitenlandse beurs
Vijf botenbeurzen in evenzoveel weken en ook daarna blijft YachtFocus actief. Tot in maart 
2015 staan we elke maand op een buitenlandse beurs. Waarom die buitenlandse boten-
beurzen? YachtFocus is het enige blad dat het Nederlandse botenaanbod op deze manier 
onder de aandacht brengt van internationale kopers. Dat is heel belangrijk voor onze 
adverteerders, immers de helft van de jachten in het midden- en hogere segment wordt 
over de grens verkocht. Daarom is een advertentie bij YachtFocus een goede besteding 
van uw geld, vinden wij, met extra hoog en kwalitatief beter bereik. Doe ook mee en adver-
teer uw boot met het formulier op pagina 34 of meteen online via YachtFocus.com.  

    Jan-Pieter Oosting
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