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“De samenwerking
maakt Schepenkring stabiel”

Het jaar 2013 is van start gegaan. Werven, dealers en jachtmakelaars zijn vol verwachting: zal er een opleving in deze
tijd van crisis komen? Voor de jachtmakelaars van
Schepenkring belooft het in ieder geval een bijzonder jaar te
worden. De vereniging, met zeven jachtmakelaardijen verspreid over het land, viert haar 25-jarig jubileum. We spreken
Bouke Thijsseling, eigenaar van het hoofdkantoor in Lelystad
en lid van het eerste uur. Bouke: “Het is moeilijk om een absoluut hoogtepunt van 25 jaar Schepenkring te noemen, maar
het feit dat we na al die jaren in vrijwel dezelfde samenstelling
nog samenwerken, zegt genoeg.”
Thijsseling opereert vanuit zijn kantoor
aan de IJsselmeerdijk in Lelystad. Hij
handelt in gebruikte zeilboten en wijkt
daarmee af van de andere makelaars
binnen de vereniging die een mix van
motorboten, zeilboten en sloepen verkopen. Thijsseling: “Ik heb wel eens geprobeerd om het aanbod uit te breiden met
motorboten, maar dat sloeg niet aan. In
Lelystad is die markt niet groot genoeg,
hier is men voornamelijk geïnteresseerd
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in zeilboten.” Over het afgelopen jaar
is de jachtmakelaar positief. Thijsseling
legt uit: “Het is belangrijk dat men zich
bij de evaluatie van een jaar realiseert
in welk economisch klimaat we nu leven. De resultaten van deze tijd zijn niet
vergelijken met de jaren vóór de crisis,
maar als ik de cijfers van afgelopen twee
jaar naast elkaar leg, mag ik niet klagen.”

Reële vraagprijs

Thijsseling: “Wel merk ik dat de nieuwe
aanwas dit najaar wat achter is gebleven, dit hoor ik ook van andere jachtmakelaars. Juist in de maanden oktober, november en december komen er
doorgaans veel schepen in bemiddeling.
Booteigenaren varen vaak in de zomer
nog even door en zetten hun boot daarna in de verkoop. Eind 2012 blijken veel
booteigenaren de boot toch nog even in
bezit te houden. Op dat gebied merk je
wel dat de schrik van de crisis er nu inzit.
Men is bang dat de boot niet opbrengt
wat deze zou moeten opbrengen. Daar
ligt nu juist de taak voor ons als jachtmakelaars. Men denkt helaas te vaak dat
een jachtmakelaar geld kost, maar als hij
zijn werk goed doet, levert hij juist geld
op. Wij halen een betere opbrengst uit
de boot dan een particulier zelfstandig
zou kunnen. De booteigenaar denkt nog
vaak terug aan de tijd voor de crisis en
zet daarom dikwijls te hoog in. Als jachtmakelaar kunnen we de boot op waarde
schatten en een heldere uitleg geven aan
zowel de booteigenaar als de potentiële
koper waarom dit een reële vraagprijs
voor de betreffende boot is.”
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“Een goede jachtmakelaar kost geen geld, maar
brengt juist geld op”

Betrouwbaar

Met deze woorden geeft Thijsseling direct
aan wat in zijn ogen de grote meerwaarde van de jachtmakelaar is: de expertise.
Schepenkring heeft als vereniging het
vakmanschap en de betrouwbaarheid
hoog in het vaandel staan. Bouke Thijsseling legt uit: “In 1988 werd de vereniging Schepenkring opgericht om zo de
krachten van verschillende jachtmakelaardijen te bundelen. Inmiddels werken
zeven jachtmakelaardijen onder de naam
Schepenkring, gevestigd in Kortgene,
Zeewolde, Warten, Lathum, Zwartsluis,
Roermond-Herten en Lelystad. Elke
jachtmakelaardij werkt zelfstandig en met
een eigen identiteit, maar wel met dezelfde kernwaarden. Hierbij zijn met name
betrouwbaarheid en professionaliteit van
belang. De meeste makelaars zijn EMCIgecertificeerd, we zijn aangesloten bij de
NBMS én we beschikken allemaal over
een derdengeldenrekening. Een andere
overeenkomst is dat de makelaars van
Schepenkring allemaal een verkoophaven
met ligplaatsen ter beschikking hebben.
Dat is tegenwoordig zeker niet bij alle Nederlandse jachtmakelaars het geval, maar
het hebben van een verkoophaven is nog

altijd een grote meerwaarde. Vijfentwintig
jaar geleden was dit nog belangrijker dan
nu, toen was er immers nog geen internet
en oriënteerde men door langs de havens
te gaan. Maar ook in deze tijd, waarbij internet een belangrijk oriëntatiemiddel is
geworden, is de verkoophaven van belang. Als een boot op de site interesse
heeft gewerkt, wil men toch graag even
kijken. Het is dan prettig om naar een haven te gaan waar meerdere boten liggen.
Is de boot die men op de site heeft gezien toch niet helemaal wat de potentiële
koper zocht, dan ligt er wellicht nog een
ander, vergelijkbaar model klaar om te
bezichtigen. Daarbij komt het vaak voor
dat een bezoeker meer over een boot wil
weten, meer dan er op de site vermeld
wordt. Om op dergelijke vragen een goed
antwoord te geven is er expertise nodig
en die hebben wij in huis.”

Bekend

Een groot voordeel van de samenwerking is de naamsbekendheid. Thijsseling: “Omdat we samenwerken kunnen
we door de gemeenschappelijke naam
gemakkelijk naar elkaar verwijzen. Ligt er
bij mij in Lelystad geen boot die aan de
wensen van een koper voldoet, dan ligt
deze misschien wel in bijvoorbeeld Kortgene, Zeewolde of Zwartsluis. Gezamenlijk bieden we immers bijna vierhonderd
schepen aan. Daarnaast hebben we een
gezamenlijke website met een groot bereik, brengen we een eigen magazine uit
en adverteren we allemaal onder de naam
Schepenkring, ook bij regionale uitingen.
Dat zorgt ervoor dat wij in alle verschillende regio’s bekend zijn en dat wekt vertrouwen bij zowel kopers als verkopers.
Daarbij proberen we ook voor veel ruchtbaarheid in de markt te zorgen, onder
meer door regionale beurzen te verzorgen. Grote beurzen als Boot Düsseldorf
slaan wij over; daar deelden we voorgaande jaren voornamelijk visitekaartjes
uit. Op de regionale beurzen daarentegen
hebben we de serieuze gesprekken met
potentiële bootkopers en bootverkopers.
Dat zijn de beurzen waar wij slagen.”
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Feest

Een 25-jarig jubileum is een goede kapstok om veel aandacht rond een merk
te creëren, zo vindt ook Schepenkring.
Bouke Thijsseling: “Dit jubileum is een
bijzondere prestatie waar wij trots op zijn
en daarom pakken we dit jaar groot uit.
We hebben speciaal voor deze gelegenheid een nieuw logo ontworpen en we
organiseren een grote Open Dag in alle
vestigingen waarop geïnteresseerden
een kijkje in de keuken van onze jachtmakelaardij kunnen nemen. Daarnaast zullen
door het jaar heen verschillende activiteiten gepland worden. Gezamenlijk, maar
ook per regio.”

“Ter ere van het
jubileum organiseren
we een Open Dag”
Op de vraag waarom Schepenkring ook
in deze economische tijd als samenwerkingsverband kan blijven bestaan, is
Bouke Thijsseling duidelijk: “Onze kracht
is de saamhorigheid. We zijn allemaal tevreden over de organisatie. We helpen
elkaar door de moeilijke tijden heen en
dat maakt dat wij redelijk constant kunnen blijven presteren. Nog eens 25 jaar
Schepenkring is voor mij met mijn leeftijd
niet aan de orde, maar dat de organisatie haar 50 jarige jubileum zal vieren, dáár
heb ik het volste vertrouwen in.”
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