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De boot staat in de winterberging. We kunnen de balans opmaken van het watersportjaar.
Als iets tekenend is voor 2013, dan is het dat onvergetelijk mooie zomerweer dat keurig op
tijd arriveerde bij de start van de zomervakanties. Tot begin oktober bleef het droog, zonnig en warm, zoveel aangenamer dan in de drie voorgaande jaren. Op het water was het
merkbaar: het was druk, drukker, drukst. Op de plassen en meren liep het al in de vroege
ochtend vol met boten in alle soorten en maten. De Amsterdamse grachten waren overvol
met sloepen en andere vaartuigen van diverse kwaliteit. Op zee, lang de kust, overheerste
in juli een kalme oostenwind die diverse zeilers en motorbootvaarders naar groter water
lokte. De Waddeneilanden lagen bomvol en het valt te hopen dat er eindelijk een maximale
ligduur wordt ingesteld, zodat meer watersporters kunnen genieten van één van de mooiste vaargebieden van Europa. Ondergetekende ging de andere kant op, naar waarheid
omdat de wind juist op de vertrekdag daarheen blies. “A gentleman never sails windward”
luidt het gezegde. De familie zeilde dit jaar tot aan de Belgische kust, waar de grootste
inspanning het dagelijkse wandelingetje van de Blankenberse Scarphout Yacht Club naar
het hete zand van het brede strand was. Niets doen is een waardig doel van varen. ‘s
Avonds een pan mosselen met een puntzak frites en een Jupiler. “Awel, ‘t is te doen hè,”
is een typisch Vlaamse uitdrukking. In augustus hield het kalme en aangename weer aan:
voor het eerst in de vijfjarige historie van onze eigen gebruikte-botenbeurs in Hoorn was
het elke dag zonnig en warm en zo ook twee weken later op de HISWA te water.
Het effect van zo’n zomer is een opleving van de watersportbranche. Jachthavens ontvangen meer passanten, servicebedrijven doen meer reparaties, winkeliers verkopen meer
spullen. De botenhandel leeft op: in augustus en september was het ronduit druk bij de
jachtmakelaars. Velen maakten hun achtergebleven voorjaar meer dan goed. Als altijd
duurt het in de nieuwbouw wat langer, maar pratend met onze lezers aan de telefoon en
op beurzen hebben we stellig de indruk dat heel wat mensen, geïnspireerd door deze
zomer, hun budget bekijken om zodra het kan de nieuwe boot van hun dromen te kopen.
De jachtmakelaars in dit blad verlangen ernaar om uw boot in bemiddeling te kunnen
nemen. Het gaat te ver om te zeggen dat de kopers in de rij staan maar de omlooptijd
voor courante modellen met de juiste, door de professionele makelaar geadviseerde vraagprijs, wordt korter. Een heel goed moment om de boot in de verkoop te doen! We vragen
ons af: waar gaat ú volgend jaar varen? En is dat in de nieuwe boot die u in YachtFocus
Magazine hebt ontdekt?
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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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