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zeiljachten sloepenex-beroeps motorjachtenplatbodems

Trends in 2012
Vorige maand beloofden we u enkele verwachtingen te geven voor boot(ver)kopend Nederland 
in 2012. Hierbij onze visie voor het nieuwe jaar.

Innovaties in de nieuwbouw
Allereerst de wereld van nieuwbouwjachten. De positieve berichtgeving over het aantal 
aanmeldingen voor Boot Düsseldorf en Boot Holland, bewijst dat de Nederlandse werven niet 
stilzitten. Ze spelen in op veranderende wensen met innovaties en bijvoorbeeld kostenbesparende 
bouwwijzen. We zien nieuwe concepten voor nieuwe doelgroepen, zoals de H2home van de 
werf Pedro-Boat. De werf Jetten Yachting, waarvan het nieuwste model voorop onze omslag 
prijkt, is ook een trendsetter. De importeurs en dealers van buitenlandse merken zitten evenmin 
stil. SkipsYachting in Lelystad opende een nieuwe showroom die met tientallen modellen één 
van de grootste van het land moet zijn. Het toenemende zelfvertrouwen onder verkopers van 
nieuwe jachten uit zich in een groter aantal advertenties in de eigen bedrijfsstijl in ons blad, 
vergeleken met hetzelfde nummer vorig jaar. Voeg daarbij dat na zoveel jaren van stilstand door 
de crisis vanzelf een soort inhaalslag verwacht mag worden, en 2012 kan wel eens een heel 
mooi jaar worden voor iedereen die dol is op de nieuwste boten.

Jachtmakelaars draaien goed
In 2011 werden al méér gebruikte boten verkocht dan het jaar ervoor (uitgezonderd tijdens de 
zomer) en in 2012 voorzien we verdere stijging. Het gaat dan om de aantallen en niet zozeer 
om de opbrengst. De prijzen zijn immers flink gedaald. Is een boot voordelig geprijsd, dan 
komen er meteen kopers op af wat bewijst dat er op dit moment een redelijk draaiende markt 
is voor ingevaren bootaanbod. Als u wilt verkopen, dan lukt dat prima mits u niet teveel vraagt. 
YachtFocus verwacht dat gebruikte boten misschien nog iets in prijs dalen, zeg 10%, maar de 
grote neergang hebben we nu gehad. Net als werven innoveren ook jachtmakelaars. Zo lieten 
For Sail Yachtbrokers, Astra Mare en De Valk mobiele websites door ons bedrijf bouwen (naast 
uitgeverij zijn we namelijk ook softwarehuis). Nu kunnen ze bijvoorbeeld QR-codes op de 
prijsborden in de havens plaatsen, die u met uw smartphone uitleest. Dan verschijnt meteen de 
complete specificatie met foto’s, film en PDF’s op uw scherm, terwijl u bij de boot staat. Handig 
en innovatief. 

YachtFocus groeit
Ook YachtFocus verandert mee. Er is een nieuwe omslag die sterker verwijst naar onze botensite
YachtFocus.com, die de wind in de zeilen heeft. Zowel het gebruikte als het nieuwe
bootaanbod groeit gestaag. In de afgelopen maanden meldden eenentwintig bedrijven zich aan
om te gaan adverteren. Het volledige aanbod van de HISWA Makelaars vindt u nu op onze
site, evenals een zeer groot deel van het aanbod van de NBMS-makelaars. De nieuwe
YachtFocus-klanten op een rij: Klassieke Schepen • PB Watersport • Enterprise Nederland
De Boarnstream • Babro Yachting • B&L Jachtbouw • Olivier van Meer Design • Bootveiling
Vri-Jon • Rapsody • Linssen Yachts • Scheepsmakelaardij Goliath • Smelne Yachtcenter
X-Yachts Holland • Jachtwerf Grouwstervlet •  Van Wijk Maritiem • Delta Yacht 
Ad Spek Jachtbouw • Saleboot • Bijko Jachtbouw • Smeelen Maritiem.
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