Voorwoord

Beweging in de botenhandel

Colofon

De feestelijkheden rond jubileumnummer 200 zijn achter de rug. Het YachtFocus-team had
stiekem een speciale editie laten drukken als verrassing voor ondergetekende. Vol bijdragen
van familie en van partners die een bijzondere rol speelden in onze historie. Het was leuk en
ontroerend, maar we zijn weer bij de les. Wat doet de botenhandel deze zomer? Er is volop
beweging!
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In de jachtmakelaardij snakt men meer dan ooit naar goed botenaanbod. De prijzen lijken te
stijgen. Afdingen is bijna niet mogelijk, want de volgende koper staat al in de rij. Bijzondere
boten die tot nu toe aan de aandacht van kopers waren ontsnapt, hebben wij voorin dit
nummer apart gezet. Buitenkansjes als deze komen bijna niet meer voor. De schaarste in boten
gaat ook niet snel over. Velen (her)ontdekten de genoegens van het varen. Corona zal nooit
definitief verdwijnen. Boten blijven daarom ook in de komende jaren veelgevraagd. Dit terwijl de
Nederlandse vloot pré-corona al zo gekrompen was door exports naar het buitenland. Enerzijds
verdienen de jachtmakelaars meer per transactie, anderzijds daalt bijna overal het aantal
transacties door de magere verkoopvoorraden. Tegelijkertijd zijn er diverse jachtmakelaars die
de pensioenleeftijd naderen. De beroepsgroep zal in omvang afnemen, zo verwacht YachtFocus.
Wie het handigst met internet en publicitaire mogelijkheden zoals dit magazine omgaan, zijn de
winnaars van de toekomst.

Foto omslag

Voor de nieuwbouwers zijn het lucratieve jaren. Orderboeken van werven en dealers zitten vol
opdrachten, ook al voor levering in 2022. Overigens wordt de maakindustrie net als in andere
branches flink gehinderd door schaarste aan onderdelen (zie ook pag 92). Dat drijft de prijzen
op. Ons advies: wacht niet te lang met uw aankoopbeslissing. In deze luxe positie zijn werven
geneigd te bezuinigen op hun beursdeelnames. De grote Nederlandse botenbeurzen Hiswa te
Water (september 2021) en Boot Holland (maart 2022) hebben veel animo, maar zijn nog niet
volgeboekt. Dit terwijl zich laat raden dat er extra veel bezoekers zullen komen. Bijvoorbeeld
de nieuwe watersporters die op zo’n beurs vrijblijvend kunnen kijken en vergelijken. Heel veel
opgespaard geld zoekt een bestemming. Slimme werven kijken verder dan hun neus lang is en
schrijven zich in. Aankoopbeslissingen kunnen immers langere tijd in de week liggen. De werf die
nu zaait, zal in 2023 en 2024 oogsten.
Wij wensen u een heerlijke vaarvakantie met veel avonturen toe deze zomer. Onze volgende
editie (augustus) zal in het teken staan van de voorpret van de Hiswa te Water (1-5 september).
Als wij u niet op het water zien, dan toch zeker in Lelystad! Uw kaartje koopt u online op
hiswatewater.nl.

Jan-Pieter Oosting
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