
Bootoutlet: de beurs voor 
de slimme koper

Op zaterdag 22 en zondag 
23 oktober is het zover, 
dan opent WTC Expo 
te Leeuwarden voor de 
tweede keer haar deuren 
voor de overdekte gebruikte 
botenbeurs Bootoutlet. Bent 
u op zoek naar een boot 
voor een leuke prijs? Kom 
dan het een-na-laatste 
weekend van oktober naar 
Leeuwarden en sla uw slag. 

Overdekt, goedkoop en divers
Bootoutlet is een samenwerking van 
ANWB, YachtFocus en WTC Expo. Vorig 
jaar was de beurs al goed voor ruim 100 
te koop staande boten en 30 kramen met 
bootspullen. Dit jaar zijn de verwachtingen 
nog hoger. Er is ruimte voor maximaal 200 
boten. De beurs wordt onder meer geken-
merkt door het gekozen moment waarop 
de beurs plaatsvindt. Bootoutlet wordt 
anders dan vele andere beurzen tegen het 
einde van het seizoen gehouden zodat de 
boten extra voordelig verkocht worden. 
Particulieren zien het vaak niet zitten om 
hun boot nog een winter te onderhouden 
en ook bedrijven willen graag voordat 
de winter invalt hun voorraad verkleinen. 
Kortom: dit is hét moment om voor een 
leuke prijs een goede boot op de kop te 
tikken. Een slimme koper wacht niet op 
het volgende seizoen, maar koopt op 
Bootoutlet. Wat ook opvalt, is het interieur 
van de hal. Zoals de naam aangeeft zijn er 
hier geen dure entertainment en opsmuk 
aanwezig. Het gaat immers om de boten. 
De sloepen, motorboten en zeilboten 
staan alle op trailers. Zeiljachten en kajuit-
motorjachten worden op vrachtwagent-
railers binnengebracht. Nieuw dit jaar is 
het aanbod van nieuwe boten, waardoor 
de beurs nog diverser is. Dat alles in een 
overdekte hal, zodat wind en regen geen 
invloed op de sfeer zullen hebben.

De locatie
Ook dit jaar is er bewust voor gekozen 
om Bootoutlet in WTC Expo te laten 
plaatsvinden. Leeuwarden ligt niet cen-

traal in Nederland, maar wel in Friesland, 
het walhalla van de watersport. Het 
WTC Expo staat al jaren in de botenbran-
che bekend als organisator van de gere-
nommeerde botenbeurs Boot Holland
die jaarlijks in februari plaatsvindt. 
Bootoutlet is totaal anders, zonder chique 
tapijten en showroomuitstraling, maar 
wel met een mooi bootaanbod. Vorig jaar 
toonde WTC Expo dat ook deze schoen 
haar past. Daarbij is de beurs zowel met 
het openbaar vervoer als per auto goed 
bereikbaar. Vanaf het station Leeuwarden 
kost het u slechts 20 minuten, waarvan 
10 minuten met de bus, om bij WTC Expo 
te komen. Bent u in de gelegenheid om 
de beurs met de auto te bezoeken, dan 
raden wij u aan ook eens op Bootoutlet.
nl te kijken. Onder het motto ‘Samen 
rijden naar de beurs’ kunt u met een ap-
plicatie die mogelijk wordt gemaakt door 
de ANWB uw rit beschikbaar stellen. Zo 
kunt u eventuele hoge benzinekosten met 
anderen delen. De mogelijkheid tot gratis 
parkeren maakt WTC Expo als locatie 
extra aantrekkelijk.

Deelnemers over Bootoutlet
Vorige maand vertelden Bootimport, 
Ellensboten en Van Wijk Maritiem al 
enthousiast over het aanbod dat zij naar 
Bootoutlet mee zullen nemen. Inmiddels 
hebben ook bekende namen Jachtbe-
middeling Sneekerhof en Schepenkring 
Jachtmakelaardij Friesland zich inge-
schreven voor de beurs. Niels Tuininga 
van Jachtbemiddeling Sneekerhof geeft 
aan waarom: “Vorig jaar hebben wij ook
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meegedaan aan Bootoutlet. Het viel ons 
op dat het publiek geïnteresseerd en 
positief was. Ondanks de vele belang-
stelling hebben we vorig jaar niet op de 
beurs verkocht, maar dat weerhoudt 
ons niet om het nog eens te proberen. 
Andere deelnemers hadden namelijk wel 
succes met de verkoop. We willen onze 
voorraad schepen graag nog voor de 
winter verkopen en op deze wijze bren-
gen we de schepen van onze klanten 
extra onder de aandacht. Dit jaar komen 
we waarschijnlijk met zo’n tien boten, 
waarvan het merendeel sloepen zal zijn. 
De boten zijn zeer scherp geprijsd, dus 
een kijkje bij onze stand is zeker aan te 
raden.” René Jorna van Schepenkring 
Jachtmakelaardij Friesland komt dit jaar 
voor het eerst. Ook zijn verwachtingen 
zijn positief. Het is opmerkelijk dat juist 
deze gerenommeerde makelaar op de 

gebruikte botenbeurs aanwezig zal zijn. 
René Jorna: “Normaal verkopen we 
alleen grotere jachten, maar nu heb ik 
toevallig een trailer en een bootje die 
prima op deze beurs passen. Het zeil-
bootje is een Splash 2461, geschikt voor 
de jeugd. De trailer heeft ruimte voor zes 
zeilbootjes. Het is iets voor een specifie-
ke doelgroep, maar wellicht loopt er een 
geïnteresseerde bezoeker bij Bootoutlet 
die hier naar opzoek is. Verder zal ik de 
trailer gebruiken om het overige aanbod 
van onze vestiging onder de aandacht te 
brengen. Daar kunnen de bezoekers dan 
ook vragen over stellen. Bootoutlet is een 
leuke beurs met goedkopere boten. Zeer 
geschikt voor de koper met een kleiner 
budget.“ 

Beide dagen zijn de deuren vanaf 
10.00 uur geopend. We zien u graag 
op Bootoutlet.

Locatie
WTC Expo Leeuwarden 
Heliconweg 52 
8914 AT Leeuwarden

Datum
22 & 23 oktober 2011

Toegang
€ 3,- per persoon 
€ 2,- voor ANWB-leden met een 
Waterkampioenpas
Gratis voor kinderen tot 16 jaar

Openingstijden
Za 22/10:
10:00 - 18:00 uur.
Zo 23/10:
10:00 - 17:00 uur.

Parkeren
Parkeren is GRATIS.

Nog enkele plaatsen 
beschikbaar 
Wilt u ook tegen het einde van het 
seizoen uw boot verkopen? Neem 
dan deel aan Bootoutlet. De enige 
overdekte gebruikte botenbeurs 
met het gewenste bereik. Alle typen 
boten zijn welkom. Particulieren en 
bedrijven vinden het inschrijfformu-
lier op de volgende pagina´s. Meer 
informatie over de beurs is 
verkrijgbaar via www.bootoutlet.nl, 
tel: 020-4560995 
en office@yachtfocus.com.

YachtFocus.com
mijn botensite!

37YachtFocus Magazine 84 • www.yachtfocus.com nieuwe jachten - gebruikte jachten

Bootoutlet22 en 23 oktoBer
WtC expo LeeuWarden
www.bootoutlet.nl


