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Nieuwe layout en naam nieuwsbrief                       . 
Een nieuwsbrief is net als een vaartocht: soms moet je om je 
doel te bereiken een ander waypoint ingeven.  
De reacties op de nieuwsbrief, en het aantal lezers ervan 
rechtvaardigt een andere wijze van samenstellen en productie:
- de nieuwsbrief mag best wat langer kunnen worden
- er komt ruimte om in de nieuwsbrief dieper op onderwerpen in 
te gaan 
- we bieden ruimte aan  bedrijven 
en instellingen om (op beperkte 
schaal) advertenties te plaatsen.
- Verder willen we de sectie 
Schepen te koop ook in de nieuwsbrief wat meer ruimte geven 
zodat de verkoper niet alleen de informatie op 
www.jachtenonderlinge.nl kan zien maar ook in de nieuwsbrief. 
- doordat de nieuwsbrief, Palaver, nu als PDF komt kan dit 
magazine in wording niet alleen makkelijk foto's bevatten, maar 
ook op uw computer worden bewaard.

Adverteren?                                                             
De advertenties als banners met link vanaf het volgende nummer 
worden 3.50 x 1,25 centimeter en kosten € 15,= per uitgave.

Shows                                                                     . 
Op 25 en 26 juni vindt de Nationale Sloepenshow plaats in 
Lelystad. De toegang is gratis, parkeren moet wel betaald 
worden. Info: www.nationalesloepenshow.nl.
Op 1, 2 en 3 april is er een voorjaarsshow van 10 bouwers van 
motorboten in Sneek. Info: www.motorbootsneek.nl. 250 
schepen te bezichtigen.

Nieuwe website                                                       
Een nieuwe website heeft het levenslicht gezien: 
www.bootpagina.nl.  De site lijkt erg op een smakelijk 
vormgegeven startpagina voor de watersport, dus veel 
leveranciers en banners. Wie er achter zit staat niet op de site 
vermeld, maar dat gebeurt wel vaker bij nieuwe sites.

Vooraankondiging onderzoek kachels                     . 
Na het onderzoek van pechhulp op het water en verzekeringen 
voor schepen gaan we nu aan de slag met kachels die een 
warmwatervoorziening ingebouwd hebben. We richten ons 
daarbij vooral op marktleider Kabola en MaritimeBooster. Graag 
horen we uw ervaringen met deze leveranciers, en horen we uw 
suggesties over eventuele merken die we nu nog niet in het vizier 
hebben.

Reisverhalen                                                            
Een rubriek op de website waar nog niets staat is REISverhalen. 

Maar omdat die verhalen beter door schippers verteld kunnen 
worden hierbij de oproep om je leukste, spannendste verhalen in 
te sturen naar reisverhalen@jachtenonderlinge.nl. Als er wat 
verhalen binnenkomen worden de verhalen gerubriceerd op 
vaargebied of vaarwater zodat andere schippers er ook nog iets 
van kunnen opsteken. Of naar soort probleem, bijvoorbeeld een 
verstopt brandstoffilter. 

Wat moet je met Jachtenonderlinge ?                     . 
Niets. Als je tot hier de nieuwsbrief hebt gelezen zou ik ermee 
doorgaan. Maar de oorspronkelijke gedachte bij de start was om 
er een consumenten vereniging van scheepseigenaren van te 
maken. 
Deze maand is dat een beetje verder ingekleurd. je kunt partner 
van Jachtenonderlinge worden voor € 125,= per jaar. En voor de 
partners gaan we iets heel speciaals doen:  actief oplossingen 
zoeken voor uw mogelijke probleem. Of het nu juridisch is, een 
technisch probleem, een vraag over schilderwerk. 
Met gebruikmaking van de royale achterban proberen we het 
beste antwoord boven water te krijgen en je daarmee een stukje 
verder te helpen. Eventueel door actief mee te zoeken naar een 
oplossing met de leverancier.

Marktplaats                                                             
De eerste 20 schepen worden gratis op de site geplaatst, en van 
het schip wordt een A3 folder gemaakt met foto's en informatie 
die je aan belangstellenden kunt toesturen, afgeven of 
doormailen. Ook is er ruimte voor een videofilm zodat 
belangstellenden een goede indruk krijgen van het schip.

Vaarweginformatie                                                 . 
Inmiddels zijn de meeste vaarwegen op de site opgenomen en 
kan een start gemaakt worden met de tweede fase: het vermelden 
van jachthavens en watersport gerelateerde bedrijven. 
We blijven wel op zoek naar karakteristieke foto's van vaarwegen, 
kunstwerken en schepen. Dus als je nog wat mooie foto's hebt 
liggen dan gebruiken we die graag, indien gewenst met 
naamsvermelding.

Social Media                                                           . 
Waartoe ook deze nieuwsbrief behoort. Even wat getallen: bij 
Twitter volgen we 422 bedrijven en personen, en 237 volgen 
Jachtenonderlinge. De nieuwsbrief gaat naar 399 ontvangers. 
Het top aantal bezoekers aan de site was op 17 maart 2011 met 
278 unieke bezoekers.

Volgende   PALAVER   
Staat gepland in de week van 16 mei. Sluitingsdatum voor 
content en redactionele informatie is 14 mei2011.
De wereld vanaf JOUW stuurstand.
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