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Even voorstellen: 
BootAanBoot.nl 
Beste lezer van YachtFocus Magazine, mogen we even ons nieuwe zusje aan u voor-
stellen? Het is een website voor watersportnieuws geworden en we noemen haar 
BootAanBoot.nl. Bij geboorte woog ze al tientallen leuke artikelen over boten en varen. 
Daar komen dagelijks nieuwe artikelen bij. Groeit als kool dus, we zijn er apetrots op. 
BootAanBoot.nl is de site voor watersporters die hongerig zijn naar meer nieuws over hun 
favoriete hobby. Onze ambities rijken ver, we willen het nieuwste watersportnieuws als 
eerste kunnen publiceren. De website is ‘responsive’. Dit is de moderne uitdrukking in de 
wereld van internet om aan te geven dat de vormgeving en leesbaarheid optimaal zijn voor 
alle schermformaten. Van het kleine scherm op uw smart phone tot en met het breedbeeld 
computerscherm op kantoor of bij u thuis: wij durven te beweren dat BootAanBoot.nl de 
lekkerst leesbare watersportnieuwssite is, helemaal van deze tijd. Kraambezoek is welkom 
op BootAanBoot.nl. Wilt u niets missen, zet deze site dan onder uw ‘favorieten’.

Stuur ons uw foto’s en verhalen
Wij roepen al onze lezers op om bij te dragen met leuke vaarfoto’s, vaarverhalen, wetens-
waardigheden, ervaringen en tips die gedeeld moeten worden. Deze schattige baby is 
bedoeld om medegevoed te worden door u, tot lering en vermaak van alle liefhebbers. 
Stuur uw watersportervaringen op naar redactie@bootaanboot.nl. De eerste 100 inzen-
ders van een leuk verhaal dat we publiceren, maken kans op een luxe, chique grijze 
YachtFocus-tas.

Outlet-Weekend 
Ook leuk: de botenbeurs met de beste koopjes. Dat is Outlet-Weekend in WTC Expo te 
Leeuwarden op zaterdag 25 oktober en zondag 26 oktober. Onmisbaar voor de koopjes-
jager die na zo’n prachtige vaarzomer een zwaar afgeprijsde boot op de kop wil tikken. 
Hier zijn naar verwachting 100 goedkope boten verkrijgbaar van particulieren en bedrijven. 
Alle boten staan op trailers, u kunt uw aankoop meteen na afloop mee naar huis nemen als 
trotse nieuwe eigenaar die volgend jaar net even goedkoper vaart. Lees meer hierover op 
pagina 154. 

    Jan-Pieter Oosting
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