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Inhoudsopgave

In december waagt YachtFocus zich altijd aan een voorspelling voor de botenhandel 
in het nieuwe jaar. Vorig jaar meenden we - ondersteund met argumenten - dat de 
stijgende lijn van 2019 zich op een vergelijkbare wijze in 2020 zou voortzetten. Hoe 
weinig wisten we toen! Natuurlijk kon niemand voorspellen dat het coronavirus op 
de wereld afkwam en welke extra groei van de watersport juist dát tot gevolg zou 
hebben. Voor de botenhandel en de botenverhuur, onze kennisgebieden, was het 
een jaar van dieptepunten (maart en april, in de verhuur ook oktober), maar ook van 
hoogtij. Watersporten in eigen land werd onder jong en oud populair. Richten we de 
blik op 2021, dan blijven we positief. Ondanks de verheugende aantocht van vaccins, 
blijft de behoefte aan coronaveilige vrijetijdsbesteding. Ons beste advies: ga varen! Op 
het water vindt u afleiding en geniet u elke minuut, daar bent u altijd op veilige afstand 
en is het gezellig, maar niet té druk in de mooie havens. Iedereen (her)ontdekt het 
water. Wij zijn ervan overtuigd dat de groei van bootbezit en boothuur zelfs jarenlang 
aanhoudt.

Gebruikte boten zijn niet aan te slepen. De jachtmakelaars in dit magazine staan te 
popelen om u snel aan de beste prijs voor uw huidige boot te helpen, zie pagina 
14 tot en met 17 voor hun contactgegevens. Wilt u kopen, kijk vooral even naar de 
buitenkansjes voorin dit magazine in onze rubriek ‘Beste Koop’.  
 
In de nieuwbouw ontstaat schaarste komend voorjaar. Dealers van internationale 
merken bestellen in deze tijd extra voorraad om straks nog zoveel mogelijk mensen 
te kunnen bedienen, maar velen zullen uitverkocht raken. De zogeheten ‘bouwslots’ 
bij de betere merken zijn veelal tot in 2022 gevuld. We gaan ook zien dat dealers 
onderling uitruilen, als een collega wél die ene uitvoering heeft liggen die u wenst. 
Onderhandelen over de prijs? Niet heel kansrijk, want bij wijze van spreken staat er 
achter u iemand die wél meteen beslist.

De verhuurders van boten gebruiken de winter - naast de gebruikelijke refits - 
voor uitbreiding van hun vloot. Tegenwoordig kunt u ook een huurboot reserveren 
op YachtFocus.com. De boekingen langs deze weg stromen al binnen. De hele 
huurvloot zal in het hoogseizoen bezet zijn, dus als u prijsbewust bent en niet aan 
schoolvakanties gebonden, boekt u nu al in het voor- of naseizoen. Kijk ook even op 
pagina 152 en 153 van dit magazine, waar een selectie van verhuurders staat.

YachtFocus wenst u fijne feestdagen en alle voorpret voor het volgende vaarseizoen!

Jan-Pieter Oosting

Boot kopen voor 2021? Nu regelen
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