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De botenmarkt in 2019
Jaarlijks maken wij op deze plek een prognose voor de botenmarkt in het aankomende jaar. 

Wat wij vorig jaar voorspelden voor 2018 kwam uit. Voor wie dit na wil lezen, verwijzen wij naar 

YachtFocus.com. De knop ‘oudere nummers’ op de homepage verwijst u naar al onze artikelen 

door de jaren heen. De voorspelling voor 2019 wijkt niet veel af, maar het onderstaande is nieuw.

Niet alleen watersporters worden gemiddeld ouder, jachtmakelaars ook. Er zijn ongeveer 

400 bedrijven in Nederland waarvoor de tweedehands botenhandel en jachtbemiddeling een 

wezenlijke inkomstenbron is, en nog eens 400 die af en toe een gebruikte boot verkopen. 

Deze winter sluiten de eerste bedrijven vrijwillig de deuren, nu het steeds moeilijker blijkt om 

de verkoopportefeuille en de marge op pijl te houden. De vloot krimpt doordat afgelopen 

decennium weinig nieuwbouw werd afgeleverd terwijl veel boten voorgoed naar het buitenland 

zijn verkocht. De kleinere marge is het gevolg van een verouderende en daarom in waarde 

afnemende vloot, gecombineerd met fikse concurrentie in bemiddelingspercentages. YachtFocus 

vindt overigens dat alle waar naar z’n geld is; voor een hogere courtage mag u extra promotie 

verwachten en dat draagt bij aan snelle verkoop. Het zullen de ‘full service’ topmakelaars met 

luxe verkoophavens zijn die overleven én degenen die hun businessmodel voor verkoop vanaf 

eigen ligplaats perfectioneren. Wat ze gemeen hebben is dat ze 100% toegewijd en hyperactief 

zijn. Gedreven makelaars zijn succesvoller. Ons magazine staat er vol mee.

Er zal een nieuwe generatie jachtmakelaars opstaan die anders werkt dan de oude garde. 

Zoals alle jongeren kunnen ze zeer goed overweg met internet. Je moet tegenwoordig een 

halve programmeur zijn als jachtmakelaar, zeggen wij bij YachtFocus wel eens gekscherend. 

Internet is voor hen niet slechts een advertentiemedium, maar wordt gebruikt om de werkwijze 

te stroomlijnen met als doel: meer tijd voor eigenaren en kopers. Wat voorheen tijdrovende, 

handmatige activiteiten waren, dat automatiseren zij. Ons bedrijf YachtFocus is niet alleen 

uitgever van dit magazine, maar ook een softwarehuis met een toonaangevend pakket 

voor jachtmakelaars dat zulks mogelijk maakt. In de eerstvolgende editie zullen we enkele 

praktijkvoorbeelden noemen van de moderne manier van boten verkopen, waarvan ook de 

consument profiteert. Zo wordt 2019 een jaar waarin de tweedehands botenhandel volop 

moderniseert.

Voor nu rest ons u een prettige jaarwisseling toe te wensen. Wij eindigen 2018 met deze tip: geef 

vóór 11 december uw boot op voor het januarinummer 2019 van hét botenblad van Nederland. 

Wij delen het magazine met uw advertentie uit op de grootste en belangrijkste botenbeurs van 

Europa: Boot Düsseldorf van 19 tot en met 27 januari. YachtFocus staat in hal 17 op stand A21. 

Opgeven kan online op YachtFocus.com of zie pagina 25.
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