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sportboten

Regelmatig krijgen we de vraag of het aantal boten dat te koop ligt groeit door de crisis. Het 
idee is namelijk dat iedereen in economisch moeilijke tijden van zijn boot af zou willen. Dat 
is geenszins het geval, eerder het omgekeerde. Op dit moment liggen in Nederland minder 
boten te koop dan voorheen. Overigens komt dat gelukkig niet tot uitdrukking op onze 
botensite, die juist groeit. YachtFocus.com is de Nederlandse marktleider met de meeste 
boten te koop in het segment boven € 5.000. Waar we het wel aan merken zijn de verhalen 
van de makelaars. Zij klagen niet over de verkoop, maar juist over de toevoer van vers aan-
bod. De adverteerders bij YachtFocus snakken in deze maand mei naar goed onderhouden 
boten die voor een reële marktprijs snel een nieuwe eigenaar kunnen vinden. Als u nu uw 
boot in bemiddeling geeft, dan is de kans heel groot dat hij nog voor de zomervakantie in 
andere handen overgaat.

Over de oorzaken van het tekort kunnen we gissen. YachtFocus denkt dat sommige boot-
eigenaren er vanuit gaan dat hun boot onverkoopbaar is met al die doemverhalen over de 
economie. Nogmaals, niets is minder waar. De jachtmakelaardij draait gewoon door, dage-
lijks worden dezelfde aantallen gebruikte boten verkocht als vóór de crisis. De prijzen zijn wel 
lager. Misschien dat daardoor de vraag is gegroeid. YachtFocus.com heeft bijvoorbeeld dit 
jaar tot nu toe 30% meer online bezoeken dan vorig jaar. Overigens zullen de prijzen in de 
komende jaren niet stijgen, daarover heerst consensus in de branche. Het heeft dus geen 
zin te wachten met verkopen op betere tijden, dat kost u alleen maar liggeld en onderhoud. 

Op langere termijn wordt het tekort aan boten ook veroorzaakt doordat buitenlanders 
massaal hier kopen. Sommige jachtmakelaars verkopen de helft van hun portefeuille aan 
Duitsers, Zweden, Denen, Fransen en zelfs Russen. Iedereen is dol op onze lage prijzen, 
het doorgaans goede onderhoud, de winterligplaats op het droge en op het feit dat ook 
grotere boten op zoet water in plaats van zout water liggen. Die buitenlanders weten de 
YachtFocus-makelaars goed te vinden op internet of pakken een exemplaar van ons blad 
mee op rondreis. 

N.b. Zelf uw boot verkopen meteen na de zomer? Schrijf in op de grootste gebruikte-boten-
beurs van Nederland in het laatste augustusweekend te Hoorn. www.gebruiktebotenbeurs.nl. 

          Jan-Pieter Oosting


