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Winter in de botenbranche

Dit stukje is geschreven op de Leeuwardense botenbeurs
Boot Holland, toen het buiten ijzig koud was en er honderdduizenden Nederlanders op de schaats stonden. Twee weken lang
vroor het uitzonderlijk hard. Bij menig jachtmakelaar blijft dan
de deur op slot bij gebrek aan bezoekers en af te ronden transacties. Als alles dichtvriest komt de gebruikte botenbranche tot
stilstand: bezoeken aan boord zijn gevaarlijk door de gladde
dekken en de sneeuw belemmert goed zicht op de staat van
de boot. Er kan niet worden proefgevaren, gehesen, gekeurd
en afgeleverd. Schade-experts daarentegen zijn juist bij strenge
vorst alert en bereiden zich voor op drukke tijden. Tijdens de
vorst vliegt er nog wel eens een boot in brand door verkeerd
gebruik van kachels terwijl niemand aan boord is. Zodra het
dooit zinken tientallen boten door kapotgevroren afsluiters of
motoren. Op de beurs spraken we verzekeraars die rekening
hielden met een hausse aan claims. Volgende winter dan toch
maar op de wal? Zie pagina 28 voor een overzicht met jachthavens met zomerligplaatsen maar ook winterbergingen.
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Tijdens de winterbeurzen in Düsseldorf, Gent en Leeuwarden bleek hoezeer de tweede crisis, die vorige zomer begon, toeslaat onder botenbouwers. Bij de meeste werven staat de
productie al een tijd op een laag pitje. En toch gloort er licht aan het einde van de tunnel: er
werden nieuwe boten besteld. Er zijn zelfs werven (die in dit nummer staan) waarbij de productie tot 2013 al is volgeboekt. Werven en importeurs laten ons weten dat de markt slecht
is, maar bepaald niet dood.
De handel in gebruikte boten loopt redelijk door, we schreven dat al eerder. Het aantal verkochte boten is in 2011 redelijk op pijl gebleven, al was de tweede helft van dat jaar slechter dan het voorjaar. Dat komt denken we doordat de winter van 2010/2011 vroeg inviel en
lang duurde, waardoor pas in de het voorjaar van 2011 de transacties de boeken in konden. Dat vertekent het beeld. Gebruikte boten zijn prima verkoopbaar, al zijn de koopsommen veel lager en daarmee de omzet van jachtmakelaars ook. Periodiek schrijft YachtFocus
een beschouwing over de gebruikte botenmarkt, zie pagina 130.
Voordat u verder leest, wijzen we nog even op de leukste gebruikte botenbeurs in de
maand april, met maar liefst tweehonderd tweedehands boten (voornamelijk motorboten):
het Overijssels Waterevent in Blokzijl van 13 tot en met 15 april. Zie hiervoor ook pagina 11
en 89. Tot in Blokzijl!
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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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