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Boten, watersportkramen,
goede horeca en hopelijk
nog een beetje zon erbij.
Van 25 tot en met 28
augustus vindt u in de
haven van Hoorn alles wat
u bij een gebruikte botenbeurs mag verwachten.
Zo’n 180 nieuwe en gebruikte boten liggen hier
tijdens de Waterkampioen
2eHANDS Dagen voor u
klaar. De activiteiten van
de Westfriese Waterweken
zorgen voor een extra
gezellige sfeer. Nog snel
even een boot kopen voordat het seizoen voorbij is
of wilt u alvast oriënteren
voor volgend jaar? U bent
van harte welkom.

Goed gekeurd

25 t/m 2
in de oud 8 augustus 2011
e haven
van Hoor
n

Het was een plaatje. Precies de boot die u wilde hebben. En ‘Te Koop’
voor een bedrag dat duidelijk maakte dat de eigenaar geen echte
botenman was. Deze buitenkans kon u eenvoudig niet aan de
steiger laten liggen. Maar gelukkig schakelde u voor de zekerheid
de specialisten van Garantex in. Hun waterdichte expertise bracht
slechte zaken boven water en voorkwam dat u het schip in ging.
Het beoordelen van de staat waarin een schip verkeert is
specialistenwerk. Neem daarom voor een aankoop contact
op met Garantex voor het juiste advies!
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Onafhankelijke expertise
Taxatie
Conditie- en aankoopkeuring
Bouwbegeleiding
Overige diensten

088 299 34 00
www.garantex.nl

expertisediensten

Zeer divers bootaanbod

De Waterkampioen 2eHANDS Dagen
zijn een initiatief van de Gemeente
Hoorn, ANWB Waterkampioen en
YachtFocus. Hier, in de haven van
Hoorn, vindt u het laatste weekend
van augustus een uitgebreid bootaanbod. Bedrijven en particulieren
presenteren hier hun mooiste boten
in alle bootcategorieën en in verschillende prijsklassen. Nieuw dit jaar is
dat ook nieuwe jachten de reis naar
Hoorn afleggen. Zo ontstaat er een
nog gevarieerder aanbod. Naast de
actieve particulieren die met behulp
van de experts van Garantex hun boot
op waarde kunnen laten schatten, zijn
er ook vele professionele jachtmakelaars aanwezig. Verschillende bekende
jachtmakelaars doen mee. Vorige
maand vertelden Beute Scandinavian
Yachts, Huender Watersport, Fineliner
Yachting en Jachtbemiddeling Leijstra
ons al enthousiast waarom zij juist aan
deze beurs deelnemen. Deze maand
spraken we andere bekende namen uit
de watersportmarkt. Ricardo Bosma
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van HISWA Jachtmakelaardij De Maas
in Alem doet als trouwe deelnemer
voor de derde keer mee. Ricardo: “Ik
heb tot nu toe alle edities meegemaakt
en dan kun je zo’n derde editie niet
laten schieten. Zeker in deze tijd moet
je als makelaar actief zijn. Zo’n beurs
als de Waterkampioen 2eHANDS
Dagen is dan een betaalbare wijze om
je gezicht te laten zien. Ik heb nog niet
direct op de beurs verkocht. Wel merk
ik dat er na zo’n beurs meer bezoekers
bij mij op de haven lopen. Je maakt
toch kennis met elkaar op zo’n beurs
en mocht de klant geïnteresseerd zijn
dan kunnen ze natuurlijk altijd in Alem
langskomen. Op die wijze had ik vorig
jaar een Belgisch paar bij mij in de
haven.” Martijn Sier van Zijda Yachting
is ook van de partij. Martijn: “Ik doe dit
jaar voor de tweede keer mee. Vorig
jaar verliep voor ons uitstekend. Op de
beurs hebben we twee boten verkocht.
Daarnaast hebben we naar aanleiding
van de beurs drie boten in bemiddeling
gekregen.” Een vruchtbare beurs voor
zowel kopers als verkopers dus. Arthur
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von Barnau Sythoff van Barnautica
Yachting doet ook vanaf het begin mee.
Arthur: “Voor de bezoeker is Hoorn een
leuke plek om een verzameling schepen in het water te bekijken. Tot nu toe
heb ik na elke beurs nog een bezoeker
blij kunnen maken met een boot.”
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Portfolio mee

Het grote voordeel van de beurs is
dat u zo verschillende makelaars op
één punt kunt bezoeken. Zo hoeft u
geen weekenden uit te trekken om de
boten te vergelijken. In Hoorn komt het
diverse bootaanbod bijeen. Ricardo
van Jachtmakelaardij de Maas, bekend
als makelaar in motorjachten, weet al
welke jachten hij meeneemt. Ricardo:
“Ik verwacht een Motortjalk, een
Thermo-Jacht, een Bergumermeerkruiser en een Ruiterkruiser mee te nemen,
tenzij deze voor de beurs al verkocht
zijn. Daarnaast laad ik borden, vlaggen
en folders in, zodat de bezoekers ons
goed kunnen herkennen en ook de rest
van ons aanbod kunnen bekijken. Wij
pakken weer groots uit.” Ook Martijn
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Sier van Zijda Yachting neemt zijn
portfolio mee. Martijn: “Naast het presenteren en misschien verkopen van
de boten, wil ik het publiek graag ook
kennis laten maken met onze diensten
als bemiddelaar en jachthaven. Wellicht is de bezoeker op zoek naar een
mooie, vaste ligplaats. Daar kunnen we
op deze beurs dan ook over praten.”
Barnautica Yachting neemt naast vijf
boten ook een map met schepen die
bij hem in bemiddeling liggen mee.
Arthur: “Daar kan de bezoeker dan ook
even in snuffelen. Onze haven in Alkmaar is ook tijdens de beurs geopend,
zodat geïnteresseerden direct door
kunnen rijden. Mijn collega staat daar
klaar om hen op te vangen en de daadwerkelijke boot te tonen.”

Watersportmarkt

Dit jaar is er naast de boten ook extra
aandacht voor andere takken binnen
de watersport. Diverse watersportbedrijven tonen vanuit een kraam of tent
hun producten en diensten. Zo is er
De Goede Watersport uit Medemblik
met een enorm assortiment aan
watersportartikelen. Ook Bootjessloperij Het Harpje, Schepen Onderlinge
Nederland en touwhandel Ed van der
Kooi H.O. met alle soorten touw voor
de watersport zijn aanwezig. Voor de
lekkere trek zijn er diverse kramen met
etenswaren van patat tot Vietnamese

loempia’s, beenham, oliebollen, ijs
en verse aardbeien. Uiteraard zijn de
uitdeelteams van YachtFocus Magazine en ANWB Waterkampioen ook
aanwezig.

Dagje uit

Natuurlijk is het de bedoeling dat er
op de beurs flink verkocht en gekocht
wordt, maar een keiharde verkoopsfeer
zult u hier niet treffen. Tegelijkertijd viert
Hoorn feest met de Westfriese
Waterweken. De stad pakt groots uit
met onder andere een kinderspeelparadijs, straatmuzikanten, een drakenbootrace en rondvaarten. Zeker in
combinatie met deze festiviteiten biedt
de gebruikte botenbeurs een gezellig
dagje uit voor het hele gezin.

Gemakkelijk de bereiken

Naast de goede inzet van de gemeente
Hoorn heeft ook de bereikbaarheid
van de stad eraan bijgedragen dat de
Waterkampioen 2eHANDS Dagen ook
dit jaar in de binnenhaven van Hoorn
gehouden zal worden. Automobilisten
kunnen gemakkelijk de borden op de
snelwegen volgen. In de regio zal er dit
jaar extra bewegwijzering aanwezig zijn
zodat u ook de laatste meters naar uw
eindbestemming wordt begeleid. Voor
de parkeerplaatsen kunt u de borden
met een P erop volgen. Er staan verschillende parkeergarages en parkeer-

terreinen om de haven heen. Wij raden
u echter aan om met de trein te komen.
De beurs ligt slechts 1,5 kilometer van
Station Hoorn. Met een gemiddeld
looptempo bent u na twintig minuten
wandelen al bij de boten. De sfeer en
gezelligheid in de stad zorgen ervoor
dat deze wandeling alles behalve saai
is.

Kom kijken,
kom kopen!
Waar en wanneer
Locatie:
Oude Haven Hoorn
Datum:
25 t/m 28 augustus 2011
Toegang:
GRATIS toegang
Openingstijden:
Do
25/08
11:00 - 18:00 uur
Vr
26/08
11:00 - 18:00 uur
Za
27/08
10:00 - 18:00 uur
Zo
28/08
10:00 - 18:00 uur

www.gebruiktebotenbeurs.nl

Nog enkele plaatsen
beschikbaar
Bent u een jachtmakelaar of heeft u als
particulier uw boot te koop staan? Doe dan
mee! Lage deelnametarieven, veel gerichte
bezoekers en vier gezellige dagen. Alle typen
boten zijn welkom. U vindt het inschrijfformulier op de volgende pagina . Meer informatie
via www.gebruiktebotenbeurs.nl,
t: 020-4560995 of office@yachtfocus.com
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