Voorwoord

Marktvoorspelling 2018
Aan de vooravond van een nieuw jaar zet YachtFocus traditiegetrouw de tendensen in de
botenhandel op rij. De informatie is herleid uit statistieken van onze botensite YachtFocus.com
en is genoteerd in gesprekken met tientallen brancheprofessionals. In onze oktobereditie
berekenden we dat de vloot plezierboten en jachten gemiddeld steeds ouder wordt. Sinds 2009 is
het aantal afleveringen van nieuwe boten circa een kwart van voorheen, er is dus weinig aanwas.
De schaarste aan jonge, werfgebouwde schepen leidt ertoe dat de afschrijving over de eerste
gebruiksjaren daalt. Boten behouden beter hun waarde. Daardoor wordt het aantrekkelijker om
een nieuwbouwboot te overwegen; het prijsverschil is niet meer zo groot. Inderdaad melden
werven nu een groei van de vraag. Veel jachtbouwers zijn gestopt en het wordt waarschijnlijk
nooit meer zoals vroeger, maar de resterende, moderne werven met innovatieve modellen zitten
bomvol werk. Wij kennen werven die geen enkel bouwslot vrij hebben tot in 2019. Daar komt bij
dat er schaarste is aan technisch personeel, wat hindert in snelle uitbreiding van de capaciteit.
De conclusie: wie straks in een splinternieuwe boot wil varen, doet daarmee een waardevaste
aanschaf, maar moet zich nu al oriënteren. De botenbouw profiteert altijd als laatste sector van
hoogconjunctuur. Aangezien de economie nu al twee jaar op rij stevig groeit, valt te verwachten
dat steeds meer mensen klaar zijn met de verbouwing van hun huis en de aanschaf van een
nieuwe auto en geld over houden voor - als laatste op de wensenlijst - een nieuwe boot. 2018
wordt een prima jaar voor werven.
In de gebruikte botenhandel is het beeld ook positief, maar hier had de crisis minder hard
toegeslagen. De omvang van het botenaanbod bleef min of meer gelijk, al daalden de vraagprijzen
van vooral incourante en slecht onderhouden boten. De makelaars die vaak een percentage van
de verkoopprijs vragen, leverden noodgedwongen ook in en zagen hun inkomsten dalen. Het
aantal jachtmakelaars in Nederland verandert niet en groeit zelfs op botensite YachtFocus.com.
Zij verkopen al jaren de mooiste en dus vaak jongste exemplaren uit hun portfolio’s naar het
buitenland. Ondertussen liggen de jachthavens nog vol met prachtige boten die in de jaren
voor en na de eeuwwisseling zijn gebouwd, maar waarmee steeds minder gevaren wordt. Hun
babyboom-eigenaren zijn inmiddels rond de zeventig en zij zijn uitgevaren, stappen over naar
een kleinere motorboot voor twee personen of naar een camper. Er komt nog een hausse aan
van relatief jong en goed onderhouden botenaanbod, gebouwd tussen 1990 en 2008, en menig
jachtmakelaar verheugt zich op die aanwas. Dit zien we ook terug in YachtFocus Magazine waarin
jachtmakelaars steeds vaker ook op acquisitie gericht adverteren. Ook voor jachtmakelaars wordt
2018 goed.
Wenst u zelf uw boot te verkopen dan bent u welkom. Gebruik het formulier op pagina 22 of sneller - geef uw boot op via YachtFocus.com. Doet u dat uiterlijk op 13 december, dan komt uw
advertentie in onze Boot Düsseldorf Special, van 20 tot en met 28 januari de grootste overdekte
botenbeurs ter wereld. YachtFocus deelt daar méér dan 7.000 bladen uit in Hal 17,
op standnummer A21.
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