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Oktober is elk jaar een drukke maand in de botenhandel. Juist nu willen verkopers nog
voordat de winter invalt hun boot kwijt aan een nieuwe eigenaar. Kopers zijn in deze maand
op jacht naar voordeeltjes. Speciaal voor hen heeft WTC EXPO in Leeuwarden, bekend van
de februaribeurs Boot Holland, in samenwerking met ons het idee van een Outlet-weekend
in het leven geroepen. Op 18 tot en met 20 oktober brengen bedrijven vele tientallen boten
samen die extra laag geprijsd zijn. Een mooie gelegenheid om toe te slaan. Het gaat hier
vooral om motorboten die trailerbaar zijn: sloepen, sportboten, kleine kajuitboten in alle
prijsklassen vanaf een paar honderd euro. Er zijn trouwens ook zeilboten. De beurs draait
al enkele jaren succesvol, maar om te groeien worden de boten nu gecombineerd met
auto’s, caravans en campers. Dat staat garant voor duizenden extra bezoekers en daarvan
profiteren de deelnemers die hun handelsvoorraden komen opruimen. Er zijn trouwens
niet alleen bedrijven; ook als particulier kunt u de boot op een trailer komen verkopen. Zo
inrijden, klapstoel ernaast, vragen beantwoorden en met een beetje geluk met een mooie
opbrengst na afloop op huis aan. Simpel en doeltreffend, precies op het goede moment,
dat is het Outlet-weekend. Wel even vooraf inschrijven op www.outlet-weekend.nl, of
gebruik het formulier op pagina 94 van dit blad.
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In memoriam Tom Buch

Ons bereikte het droevige bericht dat jachtmakelaar Tom Buch op zondag 15 september
jongstleden op 70-jarige leeftijd is overleden. Tom behoorde tot de handvol mannen die
de jachtmakelaardij in Nederland tot een volwassen bedrijfstak maakten. Met zijn bedrijf
Het Wakend Oog heeft hij tientallen jachtmakelaars opgeleid tot professionals. Hij gold
als iemand met een uitstekend inzicht in ontwikkelingen op de botenmarkt en een scherp
oog voor kansen. In ons YachtFocus Magazine publiceerde hij artikelen waarin hij het
onbaatzuchtig opnam voor de meerwaarde die leden van brancheorganisaties als HISWA
Makelaars en NBMS kunnen bieden. Toen ons bedrijf een decennium geleden werd opgericht, in den beginne als softwarehuis en niet als uitgeverij, was Tom onze adviseur bij het
opzetten van het YachtFocus CRM-systeem dat de basis legde voor ons bestaan. Met
Tom verliezen wij onze oudste vriend in de botenbranche. Wij wensen zijn nabestaanden
sterkte en zijn opvolgers Albert-Jan Kok en Willem Wielenga alle succes bij de voortzetting
van de activiteiten van dat mooie bedrijf.
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informatie uit dit magazine. Neem altijd eerst contact op met
de aanbieder voordat u afreist om een jacht te bezichtigen. Alle
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gegevens, beschikbaarheid van de jachten en
prijzen onder voorbehoud. Zet- en drukfouten voorbehouden.
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