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Inhoudsopgave

Het tekort aan computerchips voor auto’s dwingt fabrikanten hun fabrieken stil te leggen. 
Opmerkelijk nieuws uit zo’n perfect georganiseerde industrie. Ook in de bouw lopen projecten 
vast op de toelevering. Wat is er aan de hand en kunnen we hetzelfde verwachten bij boten? 
Boten zijn nog complexer dan auto’s, met meer verschillende materialen en onderdelen. 
De spullen komen van over de hele wereld via een keten van - uiteindelijk - honderden 
toeleveranciers en transporteurs. Die keten kraakt door regionale conflicten (boycots, heffingen), 
corona lockdowns, opkomende nieuwe markten en domme pech zoals een schip dat overdwars 
in ‘s werelds grootste aanvoerroute lag. Het gevolg zal zijn dat de tussenhandel en de werven 
meer voorraad moeten aanhouden of soms alternatieve oplossingen moeten zoeken. Beide 
werken kostprijsverhogend. Dit terwijl de werven bomvol werk zitten, wat naar verwachting niet 
minder wordt zodra corona onder controle komt en iedereen zijn opgespaarde geld aanwendt 
om te genieten van de vrijheid, dichter bij huis. Voorspellen is moeilijk, vooral als het de toekomst 
betreft. YachtFocus sluit niet uit dat bootprijzen in 2022 en 2023 met 5 procent of misschien 
wel meer stijgen. Daar spaart u niet tegenop. De oplossing is om nú te bestellen. Dan legt u de 
prijs vast. Wilt u volgend jaar in een nieuwe boot varen, stap dan deze maand op een van de 
mooie werven of dealers in dit nummer van YachtFocus Magazine af. Ze ontvangen u graag op 
afspraak. 

Stegfunk.de 
Sie sind ein deutscher Leser des YachtFocus Magazins, kennen aber die Website Stegfunk.de 
noch nicht? Speziell für deutsche Wassersportler in den Niederlanden hat YachtFocus Stegfunk.de 
gestartet in Zusammenarbeit mit dem renommierten deutschen Wassersportjournalisten Alexander 
Worms begonnen. Täglich bringt er die neuesten Nachrichten über den Wassersport in den 
Niederlanden, ergänzt durch Hintergrundartikel. Auf Stegfunk.de können Sie bereits Dutzende von 
Artikeln lesen. Wir laden alle deutschen Wassersportbegeisterten ein, diese Website zu besuchen 
und in Ihren Favoriten zu speichern. Bereits 40.000 Besucher pro Monat. 
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Wat doen de prijzen van nieuwe boten?
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