
Grootste en gezelligste Gebruikte 
Botenbeurs dit jaar weer in Hoorn
YachtFocus Magazine 94 - augustus 2012

vinden. Zowel professionele makelaars 
als particulieren krijgen hier de moge-
lijkheid hun boten te tonen. 
Door alle variëteit geven de verwachte 
150 boten een goede weergave van 
wat er zoal te koop is. Een mooie 
kans voor bootbeminnend Nederland 
om verschillende soorten boten van 
dichtbij te bezichtigen. Een succesvol 
concept dat al drie keer haar waarde 
heeft bewezen. En doordat er ook bij 
deze vierde editie geen entreegeld 
gerekend wordt, is de beurs voor zowel 
de ervaren als de beginnende water-
sporter extra aantrekkelijk.  

Jachtmakelaars enthousiast
Direct na de aankondiging stroomden 
de inschrijvingen voor de beurs al 

Westfriese Waterweken 
Het knusse Hoorn staat elke dag van 
het jaar garant voor een goede wa-
tersportambiance. Niet kneuterig, wel 
charmant en behaaglijk. De springle-
vende stad aan het Markermeer heeft 
een bijzondere uitstraling die, zoals de 
slogan van de gemeente ook aangeeft, 
‘gevoeld’ moet worden. Van 22 tot 
en met 26 augustus augustus is de 
sfeer extra goed, want dan wordt het 
evenement ‘Westfriese Waterweken’ 
na een reis langs Medemblik, Schagen, 
Enkhuizen, Bovenkarspel, Kolhorn¸ 
Avenhorn, Ursem en Berkhout hier 
afgesloten. 

Naast een kinderspeeleiland en een 
drakenbootrace organiseert de ge-
meente Hoorn in deze periode ook on-
der meer een kampioenschap kussen-
gevecht en een gezellige muziekavond. 
Bij zo’n evenement kan een botenbeurs 
niet ontbreken en daarom vindt u van 
vrijdag 24 tot en met zondag 26 augus-
tus in de oude binnenhaven van Hoorn 
de Gebruikte-Botenbeurs, een sa-
menwerking van de Gemeente Hoorn 
en YachtFocus. Alle typen boten, van 
speedboot tot wereldomzeiler, klein en 
groot en in elke prijsklasse zijn hier te 

binnen. PB Watersport was één van 
de eerste jachtmakelaars die zich vol 
enthousiasme inschreef met maar 
liefst twintig boten. Eigenaar Peter de 
Boer licht toe: “We doen mee aan de 
Gebruikte Botenbeurs in Hoorn om 
op een betaalbare manier een groot 
gedeelte van ons aanbod te promoten. 
Ik verwacht voornamelijk betaalbare en 
goede jonge (cabin)sloepen en enkele 
zeilboten mee te nemen. Door een 
groot aanbod op de beurs te tonen, 
geven we een duidelijk signaal dat we 

De zoektocht naar een boot is altijd een mooie uitdaging. 
Welk type boot wilt u bevaren? Hoe moet deze eruit zien? 
Aan welke vaareigenschappen moet de boot voldoen? 
YachtFocus Magazine en YachtFocus.com helpen u bij het 
vooronderzoek, maar uiteindelijk wilt u de boot in de reali-
teit zien, u wilt door de boot lopen, romp en dek aanraken. 
Jachtmakelaars zetten vrijwel dagelijks de deuren open 
voor bezoek, maar nog mooier is het wanneer het aanbod 
van verschillende jachtmakelaars bij elkaar komt. Die kans 
krijgt u deze zomer in de oude binnenhaven van Hoorn. 
Daar presenteren jachtmakelaars en particuliere verkopers 
van 24 tot en met 26 augustus hun beste aanbod. Dus bent 
u op zoek naar een nieuw vaartuig, kom naar Hoorn en zie 
én ervaar wat de markt voor u te bieden heeft.
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Online reacties op 
Gebruikte-Botenbeurs Hoorn  
“Een hele gezellige beurs op een mooie 
locatie. Wij zijn ook aanwezig!” - 
Beute Scandinavian Yachts 
(www.scandinavianyachts.nl)

“Linssen Yachts neemt deel aan de 
Hoornse Gebruikte Botenbeurs met 
de Linssen 47 SL uit 2002.” - Linssen 
Yachts (www.linssenyachts.com)

“Net als voorgaande jaren zal experti-
sebureau Garantex tijdens deze vierde 
editie weer Quick Scans uitvoeren” – 
Garantex (www.garantex.nl) 

“Geïnteresseerd hoe een gebruikte 
Comfortina 35 eruit ziet? Kom naar 
de  Gebruikte-Botenbeurs in Hoorn.” 
-  Sailcentre Makkum (www.sailcentre-
makkum.nl)

Wilt u op de hoogte blijven? Ga naar 
www.gebruiktebotenbeurs.nl of volg ons 
Twitter-account @BotenbeursHoorn.



een belangrijke speler zijn op het ge-
bied van gebruikte boten. Twee boten 
kan men voorbijlopen, maar twintig 
niet. Op deze wijze krijgen de be-
zoekers van Hoorn een goede indruk 
wat we in Heeg en sinds 1 juli ook in 
Loosdrecht te bieden hebben. Uiter-
aard hopen we op mooi weer, want 
dan biedt de watersportstad Hoorn 
een mooie entourage.” 

Naast PB Watersport vindt u in
 Hoorn ook boten van onder meer  
Barnautica Yachting, Beute  
Scandinavian Yachts, Barracuda 
Yachts, Huender Watersport,  
Poelmans Road & Marine, Linssen 
Yachts, Scheepsmakelaardij Goliath, 
Zeeman Jachtbouw, Sailcentre 
Makkum, Jachtbemiddeling 
Heeresloot, De Valk Yachtbrokers, 
Kempers Watersport en eSailing. 

Mattijs van Baalen en Marije Mulder 
van De Valk Yachtbrokers lichten toe: 
“Vorig jaar hebben we veel positieve 
reacties gehad en zelfs een schip 
verkocht. Zeker voor ons kantoor in 
Monnickendam is dit een ‘thuiswed-
strijd’ die we niet willen missen. We 
moeten nog beslissen welke schepen 
we dit jaar meenemen, maar het zullen 
in ieder geval goed onderhouden en 
leuk geprijsde jachten zijn. Daarnaast 
nemen we ons eigen magazine mee 
zodat bezoekers thuis het complete 
aanbod van ruim 500 schepen van 
alle vestigingen van De Valk nog eens 
rustig kunnen bekijken.” eSailing is 
met drie schepen aanwezig; twee 
zeilschepen en één motorboot in de 
prijsklasse tussen de 80.000 en de 
150.000 euro. Floris Vos van eSailing: 
“Wij willen graag een klein gedeelte 
van ons botenbestand laten zien aan 

geïnteresseerden. Daarnaast willen wij 
van de gelegenheid gebruik maken om 
de unieke werkwijze van eSailing met 
verschillende bemiddelingspakketten 
onder de aandacht te brengen. Het is 
dan ook meer dan de moeite waard om 
onze mooie schepen te komen bekij-
ken. Iedereen is welkom, we zorgen dat 
de koffie klaarstaat.” 

Kans voor particulieren 
Ook particuliere bootverkopers maken 
dankbaar gebruik van de mogelijkhe-
den die de beurs in Hoorn biedt. Zij 
profiteren van een gratis advertentie in 
YachtFocus Magazine en op 
YachtFocus.com. Daarnaast krijgen ze 
op de aanbrengdag of eerste beurs-
dag een bezoekje van een expert van 
het gerenommeerde expertisebureau 
Garantex die aan de hand van een 
Quick Scan een gratis waarde-indicatie 
voor de boot geeft. Het rapport krijgt 
de particuliere verkoper op een A4-vel 
uitgereikt. Ad en Hetty van Oorschot 
uit Nijkerk, eigenaars van de Alm 
Spitsgatkotter 12.80 AK met de naam 
‘Wierschoten’, komen ook naar Hoorn 
om hun boot onder de aandacht te 
brengen. Ad van Oorschot: “Na tien 
jaar vaarplezier en zeven grote buiten-
landse zeereizen moeten wij de boot 
om gezondheidsredenen verkopen. 
De Almkotter staat sinds oktober 2011 
te koop en vanaf die datum hebben 
we deze bij verschillende bladen en 
websites geadverteerd. We hebben 
wel wat contacten uit binnen- en 
buitenland gehad, maar dat heeft 
nog niet tot een aankoop geleid. Het 
welkome initiatief van YachtFocus en 
de Gemeente Hoorn om in een gezel-
lige ambiance onze bijzonder goed 
onderhouden en comfortabele Almkot-

ter te tonen, laten wij dan ook niet aan 
ons voorbijgaan. We hopen op mooi 
weer en serieuze bezoekers die net zo 
verliefd op het schip worden zoals wij 
dit al jaren zijn. Uiteraard hebben we 
uitvoerige informatie beschikbaar.”  

Dus bent u op zoek naar een 
(nieuwe) boot? Kom dan het 
laatste weekend van augustus 
naar Hoorn. Kom kijken, kom 
kopen!

Heeft u een boot te koop?  
Doe dan mee aan de 
Gebruikte-Botenbeurs in Hoorn. 
Ideaal voor zowel jachtmakelaars als 
particuliere verkopers. Als particuliere 
verkoper profiteert u onder meer van 
de grootschalige reclame voor het 
evenement, de gratis Quick Scan 
(waarde-indicatie) uitgevoerd door 
expertisebureau Garantex en een gratis 
advertentie in het septembernummer 
YachtFocus Magazine. 
Benader uw potentiële kopers actief en 
schrijf uw boot in via 
www.gebruiktebotenbeurs.nl.

Locatie 
Oude Haven Hoorn
Data 2012 
3 dagen: 24, 25 en 26 augustus
Toegang 
GRATIS toegang
Openingstijden
Vr 24/08 11:00 - 18:00
Za 25/08 10:00 - 18:00
Zo 26/08 10:00 - 17:00
Parkeren 
Volg de borden. Of beter nog: neem de 
trein - slechts 1 kilometer lopen vanaf 
Station Hoorn. 
Websites 
Meer informatie op 
www.gebruiktebotenbeurs.nl en 
www.waterweken.nl
Organisatie:

Partners:
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YachtFocus.com
mijn botensite!

boten en watersportnieuws

www.Watersport-Bank.nl

boten en watersportnieuws

www.Watersport-Bank.nl

Het was een plaatje. Precies de boot die u wilde hebben. En ‘Te Koop’ 
voor een bedrag dat duidelijk maakte dat de eigenaar geen echte 
botenman was. Deze buitenkans kon u eenvoudig niet aan de 
steiger laten liggen. Maar gelukkig schakelde u voor de zekerheid 
de specialisten van Garantex in. Hun waterdichte expertise bracht 
slechte zaken boven water en voorkwam dat u het schip in ging.
 
Het beoordelen van de staat waarin een schip verkeert is 
specialistenwerk. Neem daarom voor een aankoop contact 
op met Garantex voor het juiste advies!

expertisediensten

■ Onafhankelijke expertise
■ Taxatie
■ Conditie- en aankoopkeuring
■ Bouwbegeleiding 
■ Overige diensten

088 299 34 00   
www.garantex.nl
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