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“Dispereert niet”
Deze oud-Hollandse uitdrukking betekent ‘wanhoop niet’ en is mooi van toepassing op 
iedereen die dit jaar zijn of haar boot wil verkopen. De markt voor gebruikte boten is in de 
eerste maanden van 2012 tamelijk zonnig van start gegaan. Er worden volop gebruikte 
boten verhandeld. Weliswaar voor veel lagere prijzen dan voorheen, zo constateerden we 
al eerder in dit blad. De leveranciers van nieuwbouwboten merkten op de grote winterbeur-
zen helaas weinig van een opleving, maar ook zij mogen goede hoop hebben. YachtFocus 
staat middenin de markt en elke werf die we spreken eist lagere deelnametarieven en 
grotere bezoekersaantallen op beurzen. Zij worden op hun wenken bediend want de ANWB 
begint haar eigen grote watersportevenement ANWB Boot Batavia. Deze enorme botenbeurs 
te water met maar liefst 500 nieuwe en gebruikte boten vindt plaats in de Bataviahaven in 
Lelystad van 13 tot en met 17 september. De deelnametarieven zijn inderdaad laag en de 
media van de ANWB staan garant voor een hoog bereik en de gewenste bezoekers-
aantallen.

“Dispereert niet” is ook de lijfspreuk van één van Hoorns grootste zonen Jan Pieterszoon 
Coen, behorend tot de mannen die met een slimme handelsgeest en de degen in de hand 
de fundering legden voor onze Gouden Eeuw. Hij deed dat hardhandig, maar anders kom 
je nergens, zo ondervond hij. Dit moet ook de gedachte van uitgerekend de ANWB zijn 
geweest, toen deze besloot zelf een grote botenbeurs te organiseren. De consumentenclub 
doet dit niet primair voor de botenbranche, maar voorziet voornamelijk in de behoefte van 
haar leden. Die willen een gezellig, laagdrempelig evenement met veel boten van betaalbaar 
niveau, waar ervaren watersporters maar ook beginners een heerlijke dag uit beleven. Een 
beetje zoals het altijd was tot enkele jaren terug. De toegangsprijs is slechts 4 euro voor 
ANWB-leden en 5 euro voor niet-leden. Betaalbaar, dat helpt.

De bedoeling was om de beurs in Hoorn te houden als uitbreiding van de 
Gebruikte Botenbeurs aldaar. Daar bleek niet genoeg ruimte te zijn, waardoor nu wordt 
uitgeweken naar Lelystad. Hier is volop ligplaats voor 500 boten op de ideale evenementenlo-
catie Bataviahaven. Deze is trouwens genoemd naar de stad die onder diezelfde Coen uit 
Hoorn het centrum van specerijenhandel in de Azië werd, waar Nederland haar enorme rijk-
dom verwierf. Laat anno 2012 de Bataviahaven het draaipunt worden voor bootverkopend 
Nederland.   

Als particulier kunt u hier overigens ook zelf uw boot verkopen, dan wordt u zowaar stand-
houder op de grootste botenbeurs van het land! Op pagina 18 leest u er meer over.

              
            Jan-Pieter Oosting


