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Cascade-effect
Een cascade-effect is een onvermijdelijke, maar niet voorspelde reeks gebeurtenissen die uit
elkaar voortvloeien. In de botenverkoop zien wij het nu gebeuren. Toen de pandemie begon
in februari en maart van dit jaar, lag de botenhandel direct stil. Dat bleek gelukkig van korte
duur. Snel daarna in april en mei ontdekte iedereen dat ontspanning dicht bij huis moet worden
gezocht. En hoe kan dat beter dan op de boot? Vooral de kleine en betaalbare open boten
waren niet aan te slepen. In juni ontstonden tekorten, zowel bij gebruikt als nieuw laag geprijsd
botenaanbod. Hierdoor werden vanzelf de duurdere modellen gewild. Deze gretigheid zien we
terug in onze Beste Koop in dit magazine, de rubriek met boten met van/voor-prijzen. Door de
snelle bootverkoop is deze rubriek kleiner dan voorgaande jaren, maar voor de vlugge koper zijn
er beslist nog kansen. Bent u op zoek naar een (sterk) in prijs verlaagde boot? Blader dan even
terug.
Deze zomer zal menigeen ontdekken dat een luxere boot, met een dak en slaapgelegenheid,
wel zo fijn is. Bovendien ligt een tweede uitbraak op de loer en komt men tot de ontdekking dat
vakanties in eigen land – nu, volgend jaar en wellicht ook daarna – zo verkeerd niet zijn. Geen
lange vluchten en autoritten en ook nog beter voor het milieu. Mensen die nu een boot van pak
‘m beet twintigduizend euro kochten en zij die zo’n boot verkochten, groeien naar verwachting
door naar duurder aanbod van bijvoorbeeld vijftigduizend euro. Wie op zijn beurt zo’n boot
verkoopt, kiest wellicht voor een boot van een ton euro’s. Enzovoorts, een typisch cascade-effect
dat alle prijsklassen raakt. Niet alleen jachtmakelaars profiteren, maar ook de jachtbouwers en
dealers van nieuwe boten. Want bij gebrek aan voldoende gebruikt aanbod van jonge leeftijd (dat
we afgelopen jaren massaal exporteerden), wordt ook de duurdere nieuwbouw rap aantrekkelijker.
Nog zo’n cascade-effect. De hele botenbranche, in alle prijsklassen, nieuw en gebruikt, leeft ervan
op.
YachtFocus Magazine en onze botensite YachtFocus.com zijn bij uitstek dé plekken voor de
betere boot. Het hierboven beschreven cascade-effect ontrolt zich voor onze ogen: onze
botensite trekt nu al bijna tweeënhalf keer zoveel bezoekers als vorig jaar en ook dit magazine
wordt overal gretig meegepakt.
Wilt u verkopen? Een beter moment was er niet in het afgelopen decennium. Kies een makelaar
op pagina 14 tot en met 17 die uw boot in onze volgende editie zet of kijk bij de lijst met alle
online adverteerders op de pagina’s 174 en 175. Zelf verkopen? Kijk dan op pagina 28.
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