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Welkom Fransen 
en Duitsers
Het verhaal wil dat toen ons land in het begin van de 19e eeuw door Franse troepen 
veroverd werd, Napoleon de bezetting rechtvaardigde met de uitspraak dat ons land toch 
maar ‘aanslibsel’ van de Maas was. De Maas was een Franse rivier, dus moesten we 
niet zeuren. Waar of niet waar, de Nederlanders hebben er vervolgens wel het mooiste 
watersportgebied van Europa van gemaakt. Met de beste botenbouwers en met liefheb-
bers die hun boten altijd op zoet water hebben, goed onderhouden en in de winter netjes 
op het droge zetten. Dat zouden alle Fransen eens moeten weten en daarom wordt dit 
YachtFocus Magazine verspreid op de grootste Franse botenbeurs: Salon Nautique de 
Paris, van 6 tot en met 14 december in Parijs. Speciaal voor die Franse kopers hebben we 
een welkomstwoord op pagina 8.

Tien keer op Boot Düsseldorf
De Duitsers weten dit alles allang en kopen sinds jaar en dag graag een boot van een 
Nederlander. Voor precies de tiende keer staan we in januari op Boot Düsseldorf, een 
beurs die net zo groot is als die in Parijs. Als altijd staan we op onze vaste stek in hal 
17, op de grens met zeiljachtenhal 16. Misschien wel het beste plekje van deze enorm 
grote beurs. Nieuw dit jaar is dat we zijn omgeven door motorjachten van voornamelijk 
Nederlandse makelij. De zeiljachten van hal 17 zijn verkast naar hal 15. Met de motorjach-
ten in hal 17 en de zeiljachten direct naast ons in hal 16 verwachten we wederom een 
gevarieerd publiek te verwelkomen. Voor particuliere verkopers die dit Franse nummer heb-
ben gemist: u kunt nu uw boot opgeven voor ons nummer dat op Boot Düsseldorf wordt 
verspreid. We zullen 9.000 bladen uitdelen! Ga naar pagina 32 of sneller nog, geef uw boot 
online op via www.YachtFocus.com.

Ondertussen wensen we u een zalig uiteinde van een zonovergoten vaarjaar en hopen u 
in Parijs, Düsseldorf of op een van de andere 20 evenementen waar we staan te mogen 
begroeten.

    Jan-Pieter Oosting
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