
“Ik ben een groot voorstander 
van samenwerken” 
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Zichtbaarheid
Daar waar de jachtmakelaar zich vroe-
ger kon profileren op de grote beurzen, 
gelooft René Jorna nu meer in de kleine, 
plaatselijke evenementen. Hij legt uit: 
“Schepenkring heeft jarenlang deelge-
nomen aan Boot Düsseldorf, maar we 
merkten dat het persoonlijk contact daar 

steeds minder werd. Op een show als 
Boot Düsseldorf mogen geen gebruikte 
jachten getoond worden, dus richt je 
een stand in met foto’s en heb je de-
tailgegevens van jachten beschikbaar 
voor bezoekers. Vroeger werkte dat, te-
genwoordig heeft internet deze functie 
volledig overgenomen. Op zoek naar al-

ternatieven kwamen we op het idee om 
eigen shows in het voor- en najaar te or-
ganiseren. Op die manier gaan we weer 
een beetje terug naar de situatie van acht 
jaar geleden waarbij je als jachtmakelaar 
je vakmanschap kon tonen in persoon-
lijke gesprekken.” Maar ook buiten de 
shows is de Overijsselse jachtmakelaar 
actief. René Jorna: “Het is belangrijk dat 
je als jachtmakelaar laat weten dat je er 
bent. Dat is voor zowel de koper als de 
verkoper een meerwaarde. Zeker in deze 
regio zorgen wij voor zichtbaarheid. In 
de passantenhavens hebben we borden 
geplaatst en we werken samen met be-
drijven in de regio zoals Pollard Jacht-
bouw, Vri-Jon en Jachthaven Meppel. 
Verder vind ik het belangrijk om met de 
klant mee te denken. In deze omgeving 
wonen veel huiseigenaren aan de prach-
tige Weerribben met de boot aan de ei-
gen steiger. Geregeld hoorde ik dat zij de 
boot wilden verkopen, maar gedurende 
de verkoopperiode door willen blijven 
varen. Verkoop vanuit een verkoopha-
ven is dan geen optie. Daarom hebben 
we samen met Schepenkring Warten in 
Friesland het concept YachtSaleSupport 
opgezet. Dit is alleen interessant als de 
eigenaar dicht bij de boot woont, zodat 
hij of zij bij bezichtigingen door potentiële 
kopers niet ver hoeft te reizen. En zo heeft 
elke klant wensen passend bij de eigen 

situatie. De provisie die wij rekenen is dan 
ook geen vaststaand percentage. Het is 
afhankelijk van de aan ons gevraagde 
strategie en inzet. Hiermee zijn wij flexibel 
en kunnen wij voor elk schip maatwerk 
leveren.” 

Samenwerken
Met zijn vestiging vulde René Jorna  het 
laatste gat voor een landelijke dekking 
voor Schepenkring Jachtmakelaars. De 
vereniging in Zwartsluis heeft gemiddeld 
ruim honderd schepen in bemiddeling, 
een groot deel van het totaal van Sche-
penkring. Zijn kracht ligt volgens René 
in zijn actieve houding richting klanten, 
maar ook richting collega’s. René: “De 
Schepenkring jachtmakelaars werken 
veel samen. Dat zo’n samenwerking 
werkt blijkt uit het feit dat Schepenkring 
dit jaar vijfentwintig jaar bestaat. Om dit te 
vieren hebben we de huisstijl gezamenlijk 
gemoderniseerd, lanceerden we Sche-
penkring.de, de Duitse versie van onze 
website, en organiseren we gedurende 
het hele jaar activiteiten. Zeker in het be-
gin van het vaarseizoen zorgen we ervoor 
dat er veel te beleven valt. We beginnen 
met Het WaterEvent dat 12 april in Blokzijl 
van start gaat. Tegelijkertijd organiseren 
de andere Schepenkring jachtmakelaars 
vanaf 13 april kleinschaligere, maar heel 
gezellige voorjaarsbeurzen op eigen ter-
rein. Deze lopen door tot en met 28 april. 
Op 15 juni houden we allemaal een Open 
Dag. Bijzonder is dat er die dag vrijblij-
vend proefgevaren kan worden. Normaal 
gesproken wordt dit maar beperkt aan-
geboden. Op deze manier proberen we 
een groot publiek te trekken. Voorwaarde 
is wel dat er vooraf een afspraak gemaakt 
is. Ook in het najaar zullen we activiteiten 
organiseren, waaronder een botenbeurs 
in elke vestiging. Je merkt: de meeste 
activiteiten doen we collectief. Ook bui-
ten het Schepenkring-netwerk ben ik een 
groot voorstander van samenwerken. Ik 
werk al jaren samen met collegamake-
laar Johan Schoppert. Dit verbond be-
gon rond 1999 toen ik als jachtmakelaar 
en eigenaar bij Schepenkring Giethoorn 
actief was. Johan werkte toen bij onze 
buurman Blei & Hetterschijt Jachtmake-
laardij. Daarbij hadden we een keuze: we 
konden elkaar de tent uit concurreren of 
we konden elkaar versterken door samen 

te werken. We kozen voor het laatste. 
Inmiddels werkt Johan al een tiental ja-
ren in Zwartsluis. Eerst bij jachtmakelaar 
De Kranerweerd en nu bij Yacht-Gallery. 
Nog steeds wisselen we informatie uit 
en bedenken we samen nieuwe ideeën 
om op de markt te brengen. Uiteindelijk 
leidde deze samenwerking zelfs tot onze 
verhuizing.” 

Zwartsluis
Sinds juni 2012 is de jachtmakelaar na-
melijk te vinden aan Het Oude Diep in 
Zwartsluis. Jorna: “Op deze manier heb-
ben we de samenwerking geoptimali-
seerd. De grootste kracht zit in het uitge-
breide aanbod dat wij als twee makelaars 
hebben. Yacht-Gallery bevindt zich in het 
hogere segment, wij in de goede midden-
klasse. We hebben een technische dienst 
en een grote verkoophaven met eigen 
kraan. Op die manier hebben we alles in 
eigen huis waardoor elk verzoek op korte 
termijn uitgevoerd kan worden. Daarbij 
zijn we met in totaal vier EMCI-gecertifi-
ceerde jachtmakelaars. Bezoekers wor-
den niet afgescheept met een ‘waarne-
mer’. Zelfs op drukke dagen waarbij veel 
makelaars buiten de deur zijn, is er altijd 
een deskundige op kantoor aanwezig die 
vragen kan beantwoorden.”

Het WaterEvent
Een ander belangrijk onderdeel van de 
samenwerking met Yacht-Gallery is Het 
WaterEvent in Blokzijl, jaarlijks gehouden 
in het tweede weekend van april. René 
Jorna vertelt enthousiast: “Op 12 april 
start alweer de vierde editie van dit eve-
nement. In 2010 hadden we het idee om 
een gebruikte botenbeurs te initiëren. De 
werven en jachtmakelaars in deze regio 
waren echter zó enthousiast dat de eer-
ste editie al direct een mix van nieuwbouw

en gebruikte schepen werd. In de daarop 
volgende jaren is het evenement tel-
kens gegroeid. Vorig jaar namen wij als 
Schepenkring Zwartsluis dertig gebruikte 
boten mee. Hiervan zijn er zes tijdens 
of direct na de beurs verkocht. Ook de 
nasleep van de beurs is goed merkbaar. 
Eind april en mei zien we een duidelijke 
piek in de belangstelling. Verschillende 
bezoekers melden ook: ‘We hebben de 
boot al op Het WaterEvent gezien en ko-
men nu terug om haar nog eens in alle rust 
te bekijken’. Dat zijn de mooie reacties. 
Ook deze editie wordt weer grootser dan 
de voorgaande. Omdat het steeds meer 
een landelijk karakter krijgt, veranderen 
we de naam dit jaar van Het Overijssels  
WaterEvent naar Het WaterEvent. Nieu-
we en gebruikte boten zullen in de haven-
kolk van Blokzijl pronken en aan de kades 
zullen weer volop tenten met magazines, 
watersportproducten en activiteiten uit 
de regio staan. Als extra entertainment 
worden er vaartochten en prijsacties ge-
organiseerd en klinkt er live muziek. Hoe-
wel het steeds meer een botenbeurs van 
formaat wordt, blijft het op een bepaalde 
manier nog wel bescheiden. De haven-
kolk van Blokzijl biedt ruimte voor maxi-
maal 150 boten, dat is ook de charme 
van de locatie. Daarbij nemen wij geen 
projectbureau in de arm, maar organise-
ren wij alles zelf. Daardoor zijn de deel-
nametarieven goed betaalbaar en is het 
voor bezoekers nog steeds gratis toe-
gankelijk. Nu nog hopen op een zonnetje 
en dan is het feest weer compleet.” 

Toen jachtmakelaarvereniging Schepenkring in 
1995 een kandidaat zocht om de provincie Over-
ijssel te bedienen, greep de enthousiaste René 
Jorna direct zijn kans. Samen met zijn vrouw Ma-
rie-Sophie zette hij Schepenkring Giethoorn op 
de kaart. René: “Ik heb het vak geleerd bij mijn 

schoonvader in Roermond en inmiddels run ik deze vestiging al-
weer achttien jaar. Vorig jaar was een belangrijk jaar voor ons: half 
juli verhuisden we naar Jachthaven De Kranerweerd in Zwartsluis. 
Gelet op de afstand geen grote stap, maar gezien de uitgebreide 
mogelijkheden wel. Ook voor 2013 staan er belangrijke zaken op 
de planning: de vereniging Schepenkring Jachtmakelaars Neder-
land bestaat vijfentwintig jaar en daarbij pakken alle aangesloten 
jachtmakelaars groots uit. Daarbij beleeft het door ons geïnitieerde 
Het WaterEvent in Blokzijl van 12 tot en met 14 april haar vierde 
editie. En dat moet weer een feest worden!”

“We laten zien dat 

we er zijn”
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Schepenkring Zwartsluis
Ligging hoofdkantoor:  Het Oude 
Diep 5-7, Zwartsluis. 
Gestart in: 1995
Aanbod: Kwalitatief goede gebruikte 
zeil- en motorjachten voor de 
middenklasse met een vraagprijs 
vanaf € 20.000,-
Telefoon: 038-3869019
Website: www.schepenkring.nl

 “In 2012 werden 6 van 

de 30 schepen op Het 

WaterEvent verkocht”

Schepenkring Jachtmakelaardij Krekelberg Nautic 

+31(0)475 315661, roermond@schepenkring.nl

Schepenkring Jachtmakelaardij Lelystad

+31(0)320 279856, lelystad@schepenkring.nl

Schepenkring Jachtmakelaardij Sier-Zeewolde

+31(0)36 5222262, zeewolde@schepenkring.nl

JUBILEUMACTIVITEITEN VAN SCHEPENKRING 
IN 2013

  Het Waterevent Blokzijl 12, 13 & 14 april

  Schepenkring Voorjaarsbotenbeurs 13 t/m 28 april

  Schepenkring Open dag in mei

  Schepenkring Najaarsbotenbeurs 21 sept. t/m 6 okt.

Schepenkring Jachtmakelaardij Delta Marina/Kortgene

+31(0)113 307178, kortgene@schepenkring.nl

Schepenkring Jachtmakelaardij Zwartsluis

+31(0)38 3869019, zwartsluis@schepenkring.nl

Schepenkring Jachtmakelaardij Gelderland

+31(0)313 631620, lathum@schepenkring.nl

Schepenkring Jachtmakelaardij Friesland

+31(0)58 2553480, warten@schepenkring.nl
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Schepenkring
1988 - 2013 

25 jaar!!

Jachtmakelaardij 
Delta Marina Kortgene

Jachtmakelaardij
Gelderland

Jachtmakelaardij 
Krekelberg Nautic

En nog veel meer leuke acties ter ere van het 25 jarig bestaan, 

U kunt het allemaal lezen en volgen op www.schepenkring.nl

Voor meer info:
w w w . s c h e p e n k r i n g . n l
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