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De jachtmakelaar in actie
Met de nieuwe rubriek ‘De jachtmakelaar in actie’ schenken we extra aandacht aan de Nederlandse jachtmakelaardij. Deze maand is het de beurt aan Jan-Ward van Dantzig
van For Sail Yachtbrokers. Samen met zijn broer Rens
startte hij vol goede moed een jachtmakelaardij in Marina
Port Zélande te Ouddorp, gespecialiseerd in de verkoop
van zeiljachten en motorsailers boven de € 50.000,-. Met
succes, want op 1 mei 2012 bestaat For Sail Yachtbrokers
precies 10 jaar. Reden voor een feestje én een interview.
Hoe houdt het duo de verkoopsteigers aantrekkelijk voor
bezoekers? En hoe ervaart de jachtmakelaardij haar nieuwe rol als Nederlandse dealer van het gerenommeerde
Italiaanse zeiljachtenmerk Grand Soleil?
hebben elkaar altijd gemotiveerd en
dat is belangrijk. Daarnaast hebben we
natuurlijk ook geluk met deze prachtige
locatie.” For Sail Yachtbrokers opereert
vanuit een drijvende kantoorvilla die afgemeerd ligt aan hun verkoopsteiger in
Marina Port Zélande, gelegen aan het
Grevelingenmeer. De jachthaven heeft
zo’n 850 ligplaatsen en naast For Sail
Yachtbrokers zijn aan de watersportboulevard ook Fairline Nederland, Delta
Watersport, Zeilmakerij en Stoffeerderij
Mono Sails en Waterfront Store en
Yachtcharter gevestigd.

Marina Port Zélande
For Sail Yachtbrokers heeft haar
succes te danken aan het feit dat er
twee eigenaren aan het roer staan, zo
vertelt Jan-Ward. “Dat is toch anders
dan wanneer er maar één eigenaar is.
Rens en ik zijn hier samen ingestapt en
hebben alle jaren keihard gewerkt om
onze klanten tevreden te maken. We

30

Jan-Ward: “Tien jaar geleden hebben
we bewust voor Marina Port Zélande
gekozen, dat was bij mijn weten toen
de grootste jachthaven van Nederland.
In het begin hadden we er nog een
watersportwinkel bij, maar deze hebben we zes jaar geleden verkocht om
ons volledig op de jachtmakelaardij en
verkoop van nieuwe schepen te richten. De locatie is ideaal in het zonnige
Zuiden, tegen de Zeeuwse grens aan
en onder de rook van Rotterdam. Zeker
in de zomer heeft Marina Port Zélande
een goed klimaat. Daarbij zijn de faciliteiten ook prima. We hebben een ruime
opzet met een brede steiger. Hierdoor
krijgt elk jacht de ruimte die het verdient
en kunnen bezoekers ook gemakkelijk
naast en langs elkaar over de verkoopsteiger lopen.”

Boatshows
Om potentiële kopers en verkopers naar
de eigen verkoopsteiger te trekken,
haalt For Sail Yachtbrokers van alles
uit de kast. Jan-Ward: “Om mensen
en schepen naar de verkoopsteiger te
krijgen, moet men eerst weten dat je
bestaat en waar je je bevindt. Daarom
adverteren we veel in magazines en op
nationale en internationale websites.
We hebben een eigen website en
daarnaast organiseren we vier keer per
jaar een boatshow. We hebben net een
drukbezochte For Sail Paas Boatshow
achter de rug en nu werken we aan de
Open Deur Dagen Marina Port Zélande
die op zaterdag 28 en zondag 29 april
gehouden worden. Op deze dagen
houden verschillende bedrijven die
gevestigd zijn in Marina Port Zélande
open huis. Bij ons kan men zo’n vijftig
gebruikte zeiljachten bezichtigen. Halverwege mei maken we ons klaar voor
de For Sail Pinkster Boatshow die van
15 mei tot en met 7 juni duurt en medio
oktober tot begin november verzorgen
we de For Sail Herfst Boatshow.
Deze shows zijn voor ons van groot
belang, want juist op zulke dagen krijgen we vaak veel respons. We zorgen
voor extra gezelligheid op de steigers
in de vorm van vlaggetjes en glazen
gevuld met de lokale Zeeuwse wijn van
“Wijnhoeve De Kleine Schorre” en dat
wordt enorm gewaardeerd. Net als alle
andere dagen zorgen we ervoor dat
alle boten er netjes bij liggen. Dus zonder groene aanslag en bladermassa’s
op het dek. Dat klinkt als iets vanzelfsprekends, maar bezoekers geven aan
ook wel eens anders te zien. Zonde,
want de eerste indruk van de boot kan
soms al 60 procent van de verkoop
zijn. Om de shows nog aantrekkelijker
te maken, laten we vaak extra boten
naar onze haven komen. Schepen die
wel in verkoop liggen, maar waar nog
mee gevaren wordt door de opdrachtgever, komen dan meestal voor deze
dagen aan onze verkoopsteiger liggen.”
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“Onze eigen shows worden
goed bezocht”

Grand Soleil
Toen For Sail Yachting enkele jaren
geleden van huisstijl veranderde, kreeg
het logo de kleuren zwart, wit, rood en
groen. De rode kleur staat voor bakboord, groen voor stuurboord. Hoewel
deze kleurcombinatie wat Italiaans
aandoet, is dat een nationaliteit waarmee
de jachtmakelaardij tot dan toe nog niet
veel connecties had. Afgelopen januari werd For Sail echter aangesteld als
dealer van het Italiaanse zeiljachtenmerk
Grand Soleil.
Jan-Ward vertelt lachend: “Met dat rood
en groen hadden we inderdaad al een
Italiaanse uitstraling die het een en ander
deed vermoeden. Op dat moment hadden we nog geen uitzicht op dit dealerschap, maar nu komt het wel erg mooi
uit. Mijn broer (en compagnon) Rens
had al veel ervaring met zeilen op Grand

Soleils en we hebben ook regelmatig een
gebruikt model in onze verkoophaven
gehad, dus we wisten direct waar we
over praatten. Ook het dealerschap van
nieuwbouw jachten is ons niet onbekend.
We vertegenwoordigen al ruim zeven jaar
het Nederlandse merk Contest Yachts.
Hierbij helpen we bij de verkoop van
zowel gebruikte als nieuwe modellen in
Zeeland en België. Voor Grand Soleil zijn
we door importeur Breskens Jachtservice, verantwoordelijk voor de Benelux,
aangesteld als dealer voor heel Nederland. Dit dealerschap is anders dan de
bemiddeling bij gebruikte boten. Bij een
nieuw schip is het meer een project. Een
gebruikt model is vaak goedkoper en is
al volledig uitgerust. Je koopt het schip
zoals het is en kunt dit eventueel zelf nog
hier en daar aanvullen. Het nieuwe schip
kan direct naar de wens van de eigenaar
aangekleed worden.
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Zowel de schepen van Contest Yachts
als Grand Soleil zijn semi-custom build
waardoor de eigenaar ruimte krijgt om
zelf invloed op het jacht uit te oefenen.
De verwachtingen voor het komende
jaar zijn hoog. De werf van Grand Soleil
is overgenomen door de investeerdersgroep die ook de merken Bavaria en
Dufour voert. De producten van het
paradepaardje Grand Soleil worden
voortdurend verbeterd. Vorig jaar werd
de 50-voeter vernieuwd en dit jaar beleeft de nieuwe 39 haar primeur. Vooral
geïnteresseerden in performance
cruisers raad ik aan Grand Soleil in de
gaten houden. De Nederlandse wateren
zullen steeds meer in Italiaanse sferen
komen. Dat is een doel waar wij ons
sterk voor maken.”

Profiel For Sail Yachtbrokers
Ligging: Ouddorp (Marina Port Zélande)
Startte makelaardij in: mei 2002
Aanbod: Gevarieerd aanbod van goed
onderhouden zeiljachten en motorsailers in de prijsklasse vanaf € 50.000,Lid van: HISWA Qualified Yacht & Shipbroker, Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen en E.M.C.I. gecertificeerd jachtmakelaar en taxateur
Extra dienst: North Sails Agent (Sales,
Services, Repairs)
Telefoon: 0111-676131
Website: www.forsailyachtbrokers.nl
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