Voorwoord

De toekomst van botenbeurzen en
waarom huren via YachtFocus een goed idee is
Vorige maand op deze plek sprak ik voorzichtig de hoop uit dat Boot Düsseldorf 2022 door
zou gaan. Helaas werd de grootste overdekte botenbeurs ter wereld in een laat stadium
geannuleerd en inmiddels weten we dat Boot Holland 2022, gepland voor maart, hetzelfde lot
is beschoren. Lockdowns zijn de oorzaak, maar er speelt méér in beurzenland. Nu het virus
afzwakt en de lockdowns hopelijk passé zijn, groeien nieuwe zorgen voor beursorganisatoren.
Corona had, hoe wrang het ook klinkt, als bijeffect dat de botenmarkt Europawijd opbloeide.
Iedereen wil varen, iedereen koopt een boot. Voeg daarbij de verstoring van de aanvoer van
componenten en ziedaar: de meeste werven zijn volgeboekt tot en met 2023 of zelfs 2024.
Voor de orders op korte termijn hoeven ze dit jaar niet zo nodig op een beurs te staan.
Daarnaast: vanwege het risico op annulering schrijven werven later in. Zo bekeken gaat het
leven van een beursorganisator even niet over rozen. Tegelijkertijd horen we uit de branche dat
men verlangt naar de Hiswa te Water. Is het niet voor orders ter plekke, dan wel om contacten
op te doen voor na de pandemie. In september liggen er in Lelystad uitzonderlijk veel primeurs,
die in de voorbije drie jaren nog niet op een Nederlandse beurs te zien waren. Tijdig inschrijven

Colofon
YachtFocus Media
Binderij 7b
1185 ZH Amstelveen
T +31 (0)20 456 0995
E info@YachtFocus.com
Voor alle info zie www.YachtFocus.com

Foto omslag

RYCK 280 van West Yachting,
zie pag. 65

Dit nummer

Februarinummer 208 / Bootverhuur Special

Volgend nummer

Maartnummer 209 / Alle boten te water!
Verschijnt op: vrijdag 4 maart 2022
Jaarplanning: zie www.YachtFocus.company

YachtFocus Magazine

helpt de organisatie bij een goede voorbereiding en garandeert een mooie standplek.
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Verspreiding via makelaars, havens, werven,
dealers, watersportwinkels en botenbeurzen.

De nieuwe watersporter is er klaar voor. Die wil zich oriënteren, wil nog jarenlang graag in eigen
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land recreëren en heeft sinds 2019 flink wat geld opgepot dat een bestemming zoekt. Van
sparen en Bitcoins word je momenteel niet vrolijk. Dit nummer van YachtFocus Magazine biedt
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volop keuze, maar toch: gebruikte boten zijn schaars. Perfect onderhouden gebruikte boten
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worden zelfs iets duurder. Wilt u dit jaar varen in een nieuwe boot, dan koopt u uit voorraad.
Die voorraad zal snel opraken naarmate de temperaturen stijgen. Wilt u een nieuwe boot op
bestelling, dan is de kans groot dat u komend seizoen nog niet kunt varen. Voor elk probleem
is een oplossing en dat is in dit geval huren! Laat YachtFocus nu net op dit gebied iets leuks
voor u hebben. Dit nummer van YachtFocus Magazine is een bootverhuur-special met een
uitgebreid overzicht van de betere verhuurders en hun huurboten. U vindt ze vanaf pagina 24 en
vanaf pagina 152. Wilt u boeken, dan kunt u dat handig meteen doen op het verhuurplatform
YachtFocus.com. Klik op de knop ‘Boot huren’, geef uw vakantiewensen in en boek meteen alle
optionele extra’s bij. YachtFocus.com is niet alleen voor boten te koop, maar ook voor boten te
huur! Met een paar klikken bent u verzekerd van een leuke vakantie. Goed geregeld!
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