Voorwoord

Brancheverenigingen en het weer

Colofon

Tegen het einde van het vaarseizoen blikken wij terug op het watersportjaar.
Wat opviel waren de veranderingen bij de watersportorganisaties. In het vroege
voorjaar verraste de ANWB met het einde van de belangenbehartiging voor
watersportconsumenten en van de iconische Waterkampioen. Aan de leverancierskant
besloot de Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen (NBMS) tot aansluiting
bij de HISWA. Het HISWA-lidmaatschap wordt verplicht voor bedrijven waarvan de
leden op persoonlijke titel NBMS-lid zijn. HISWA zelf besloot samen te gaan met het
twee keer zo grote RECRON. RECRON vertegenwoordigt onder andere campings
en vakantieparken. Daarop besloten superjachtbouwers en hun toeleveranciers om
uit HISWA’s marketing-paradepaard ‘Think Yachts, Think Holland’ te stappen en
onder de vlag van Netherlands Maritime Technology (NMT) verder te werken aan
exportpromotie. Zelf was HISWA vorig jaar uit de organisatie van de HISWA te water
gestapt.
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Brancheverenigingen en het weer: beide zijn veranderlijk. Al is het zomerweer
afgelopen jaren aardig stabiel. Niet beïnvloed door de strategische bewegingen van
de belangengroepen beleefden de watersporters de tweede prachtige zomer op rij.
In het vaargebied van ondergetekende (IJsselmeer en Wadden vanuit de centraal
gelegen Jachthaven Andijk), leek het drukker dan ooit. Dit is natuurlijk zeer goed voor
de botenhandel. Overal horen wij dat méér nieuwe boten zijn verkocht en dat gebruikt
aanbod snel van de hand gaat. De jachtmakelaars in dit magazine (pagina 14-17)
zullen u met open armen ontvangen. Zij weten de geïnteresseerden te bereiken die bij wijze van spreken - al met het geld in de hand op de steiger staan te wachten.
Zelf uw boot verkopen is ook een optie, al adviseert YachtFocus toch eerst met
de professional te overleggen (pagina 174-175). Als u vóór 13 november uw boot
opgeeft via het formulier op pagina 29, komt uw boot in het decembernummer dat
volop op de botenbeurs Nautic Paris wordt verspreid. Geeft u uiterlijk 11 december
uw boot op, dan komt uw advertentie in het januarinummer. Dat nummer delen we uit
op Boot Düsseldorf, ‘s werelds grootste overdekte botenbeurs. Mogelijkheden te over!
Tot slot nog graag uw aandacht voor de Traditionele Schepen Beurs van 8 tot en met
10 november in Den Helder waar YachtFocus ook aanwezig is (zie pagina 61) en voor
de veelzijdige botenbeurs Boot & Fun van woensdagavond 20 tot en met zondag 24
november in wereldstad Berlijn (zie pagina 159).

Jan-Pieter Oosting
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Linssen Grand Sturdy 35.0 van Linssen Yachts
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