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Inhoudsopgave

De boot: een rijk bezit

Op de grens van 2013 naar 2014 maakt YachtFocus Magazine de balans op van een jaar 
botenverkoop. Dat doen we elk jaar. Aangezien steeds meer bedrijven bij ons adverteren 
hebben we een aardig inzicht in de markt. Inmiddels is YachtFocus.com de website met 
het grootste Nederlandse botenaanbod in de klasse boven € 5.000. We trekken 50% meer 
bezoeken in de afgelopen twee jaar en die bezoekers roemen de prettige werking van 
de site (zie pagina 31). Het bijbehorende tijdschrift dat u nu leest blijft onveranderd goed 
gevuld.
 
Onze observaties: 2013 was een jaar waarin het aantal te koop liggende boten stabiel 
bleef, evenals de vraagprijzen. Gebruikte boten worden massaal naar het buitenland ver-
kocht, zodat op termijn schaarste zal ontstaan want er komen te weinig jonge schepen 
bij. Wie nu een nieuwbouwboot bestelt, zal minder last hebben van waardevermindering 
dankzij deze schaarste. Een mooi jacht, vers van de werf, is een rijk bezit anno nu. De 
prijzen van gebruikte boten zullen naar verwachting stabiel blijven in 2014. In deze kopers-
markt adviseren we nadrukkelijker dan ooit om de professionele jachtmakelaar in de arm 
te nemen. Als particuliere aanbieder krijgt u te maken met absurd lage biedingen en weinig 
waardering voor uw zo zorgvuldig onderhouden bezit. De vakman weet hiermee om te 
gaan. De jachtmakelaars draaiden begin 2013 iets minder omzet, vooral door slecht weer 
in het voorjaar. Dit werd in de tweede helft van het jaar ten dele goed gemaakt. De weg 
omhoog is dus gevonden. Men snakt naar goed aanbod voor de verkoopportefeuille, de 
grootste uitdaging in de jachtmakelaardij, en dat is één van de redenen dat YachtFocus 
Magazine zo lekker dik blijft: bedrijven adverteren ook in ons blad om indirect nieuw aan-
bod voor bemiddeling te verwerven. Bijvoorbeeld Het Wakend Oog, Barnautica en For Sail 
Yachtbrokers hebben daar veel profijt van. YachtFocus ziet dat juist nú moderne bedrijven 
met frisse en wakkere medewerkers prima draaien. Vraag een makelaar altijd of hij actief is 
en uw boot in YachtFocus Magazine doorzet, uw boot op een beurswand op grote boten-
beurzen ophangt en of hij de boot uitgebreid beschrijft zodat deze ook goed vertaald op 
het internationale netwerk van meer dan 25 YachtFocus-websites verschijnt. 
 
We hopen u in het nieuwe jaar te mogen ontmoeten op één van de grote botenbeurzen 
waar YachtFocus aanwezig is: Boot Düsseldorf, Boot Holland, Belgian Boat Show, HISWA 
Amsterdam Boat Show, Moscow Boat Show, HISWA te water, Festival de la Plaisance de 
Cannes, Hanseboot en Boot & Fun Berlin. Vergeet vooral onze eigen Gebruikte-Botenbeurs 
Hoorn niet. Uiteraard bent u ook van harte welkom op de kleinere, regionale beurzen waar 
wij actief aan deelnemen. Tot in 2014!

    Jan-Pieter Oosting


