
          Wie een boot zoekt, 
                 pakt de YachtFocus

Voorwoord

Op volle toeren
Tegenwoordig loopt het verkoopseizoen door in de winter, in ieder geval voor 
kajuitboten. Nu, vlak vóór de winter, kunnen er al conclusies getrokken worden over 
de botenhandel in het voorbije jaar. Dat doen wij altijd in november en dit keer is het 
extra interessant; na de mooiste en langste zomer sinds mensenheugenis.

Samengevat is het beeld bij onze achterban, de adverteerders, dat de handel op 
volle toeren draait. Het gros van de tweedehands botenhandelaren en jachtmakelaars 
meldt enorme drukte. “De boten zijn niet aan te slepen,” horen we meer dan eens. 
Dan gaat het met name om goed onderhouden aanbod, werfgebouwd, liefst van 
jonge leeftijd en met een schone en frisse aanblik. De botenhandel profiteert altijd 
als laatste van hoogconjunctuur. Dat moment is nu en zal naar onze verwachting 
aanhouden in 2019. Een boot aanschaffen is geen impulsaankoop; mensen sparen 
ervoor, wikken en wegen en moeten er naartoe groeien. Een oude rot in het 
jachtmakelaarsvak kon wel eens gelijk hebben toen hij mij vorige week zei: “Pas deze 
winter en komend voorjaar wordt het effect van de mooie zomer merkbaar”. De lange 
termijn-tendens is dat mensen steeds liever in eigen land varen. Voeg daarbij deze 
mooie zomer en ons advies luidt: nú is een goed verkoopmoment. Kies uw makelaar 
op pagina 14 tot en met 17. 

N.b. Overweegt u zelf uw boot te verkopen? Adverteer dan in het decembernummer, 
dat wij uitdelen op de botenbeurs Salon Nautique International de Paris 2018. Hier 
komen 200.000 bezoekers en het is bekend dat Fransen vallen voor Nederlands 
botenaanbod, met onze reputatie van kwaliteit dankzij goed onderhoud, zoet 
vaarwater en droge winterstalling. De deadline voor het opgeven van uw advertentie is 
woensdag 14 november 2018.
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