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In de laatste maand van het jaar maken we de balans op. 2011 zal herinnerd worden als nat
en koud, maar dat is niet helemaal terecht: het voorjaar was één van de droogste en warmste
in lange tijden en dat geldt ook voor de herfst. Tot en met de maandag na de warmste Beurs
Klassieke Schepen ooit, is het aangenaam op het water. Terwijl de meeste boten al droog
staan, werd het zelfs begin november overdag 17 graden en dat is warmer dan menig julidag.
De grote dip zat uitgerekend in de vakantieperiode. De jachthavens merkten dat aan minder
overnachtingen.
Bij de jachtmakelaars verliep de handel vergeleken met het jaar ervoor uitstekend, tot en met
de junimaand, om in de zomer terug te vallen. In september zwengelden de verkopen weer
aan. De gebruikte botenhandel loopt vooral dankzij lagere vraagprijzen lekker door. Weliswaar
zijn de prijzen lager, maar er zijn meer transacties*. Goedkopere boten en juist het grootste en
duurste aanbod verkopen nog het best. Het middensegment van pak ‘em beet 80 mille tot 4
ton staat onder druk. De verklaring: een goedkope boot hoef je niet te financieren, een heel
dure boot koop je pas als je je schaapjes op het droge hebt. Juist in dat middensegment zijn
vaak financieringen nodig om het rond te krijgen. Banken zijn anno 2011 moeilijk te porren om
bij te springen voor uw hobby als u dure kinderen hebt, als beide ouders werken voor de kost
terwijl de arbeidsmarkt zo onzeker is en als er een dikke hypotheek op het huis zit. Kopers zijn
er genoeg en ze willen wel maar kunnen niet doorzetten, hoort YachtFocus overal in de watersportbranche.

Rectificatie

Net voor het uiteinde van het jaar zouden wij graag iets recht willen zetten. In het vorige
nummer kon u op pagina 22 een artikel geschreven door de heer Theo van Rijswijk van
Yachtexpertise lezen. Per abuis stond er ‘onder redactie van Garantex Expertise’ boven de
tekst. Mocht er hierdoor onduidelijkheid zijn ontstaan, willen we dat hierbij graag rechtzetten.
Het artikel is volledig geschreven door het onafhankelijke expertisebureau Yachtexpertise.

YachtFocus in 2012

Voor wat betreft YachtFocus: we groeiden zowel online als met ons blad dit jaar. Niet zozeer
doordat er nu méér boten te koop zijn maar dankzij het geluk dat steeds meer verkopers overstappen op onze media. Dat hopen we na de jaarwisseling voort te zetten. In ons volgende
nummer wagen we ons aan een voorspelling voor 2012. ‘Wat doen de prijzen van gebruikte
boten?’ is één van de belangrijke onderwerpen. En ach, het weer volgende zomer, daar laten
we ons nog niet over uit.
Het complete YachtFocus-team wenst u alvast fijne feestdagen en een prettig uiteinde.
Ad *: de YachtFocus-makelaars snakken naar vers aanbod. Wilt u verkopen? Nu beginnen! Zie
de adressen op pagina 14 en verder.
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schades voortvloeiend uit het gebruik van de redactionele
en andere informatie uit dit magazine. Neem altijd eerst
contact op met de aanbieder voordat u afreist om een jacht te
bezichtigen. Alle gegevens, beschikbaarheid van de jachten en
prijzen onder voorbehoud. Zet- en drukfouten voorbehouden.
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