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Vlak voordat ik dit stukje schreef, ontving ik het volgende bericht: “Door te adverteren 
in alleen uw blad kreeg ik binnen een paar weken een aantal serieuze gegadigden voor 
mijn zeilboot. De boot is nu verkocht. Ik ontvang al enkele jaren uw blad en ik vond de 
opgewekte taal van makelaars dat de verkoop helemaal niet zo slecht loopt, wel eens wat 
overdreven. Uw stelling echter dat de verkoop vlot zal gaan mits de prijs aan vandaag is 
aangepast, blijkt goed te kloppen.” Zo ontvangen we op de redactie van YachtFocus vaker 
post van tevreden boot(ver)kopers. Het motiveert ons team om elke maand weer een leuk 
botenblad te maken, daar worden we vrolijk van.

We trekken drie conclusies. Ten eerste hebben de jachtmakelaars gelijk: er mag best 
positief over de botenmarkt gesproken worden. Daarom verwoorden we hun kennis 
en kunde graag in YachtFocus Magazine. Ten tweede: alles draait om een realistische 
vraagprijs, want anders kunt u jaren wachten op geluk en betaalt u ondertussen nog altijd 
liggeld, onderhoud en afschrijving. Ten derde: verkopen via YachtFocus Magazine wérkt! 
De boot uit de mail was binnen de eerste maand al verkocht. Wilt u ook snel uw boot 
verkopen voor de juiste prijs? Kijk op pagina 34 of, sneller nog, ga naar YachtFocus.com, 
klik op ‘adverteren’ en volg de aanwijzingen. 

Waar we óók vrolijk van worden is de Gebruikte-Botenbeurs in Hoorn, traditiegetrouw aan 
het einde van het vakantieseizoen zodat kopers nog een paar maanden kunnen genieten 
van de nieuwe aankoop. Dit jaar vindt de grootste beurs voor gebuikte boten plaats op  
21, 22 en 23 augustus in de monumentale binnenhavens van het gezellige Hoorn. 
YachtFocus is als altijd organisator en werkt hierbij samen met De Waterkampioen. 
Jachtmakelaars doen volop mee, maar als particulier bent u ook van harte welkom. Om 
zeker te zijn van een plek kunt u nu al inschrijven op www.gebruikte-botenbeurs.nl. 
 
Het YachtFocus-team wenst u fijne paasdagen!

    Jan-Pieter Oosting
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