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Bootzeil: verkoop sloepen in de lift
Na vijf jaar lijken de verkoopprijzen van
tweedehands sloepen weer te stijgen. Volgens onderzoek van Bootzeil zijn de prijzen
ten opzichte van het dieptepunt in 2013
met een stevige 8% gestegen. Ook zouden
sloepenliefhebbers meer voornemens zijn
dit jaar een sloep aan te schaffen. In 2009,
een jaar na het uitbreken van de financiële
crisis, daalden de prijzen van sloepen. Ook
de verkoop van sloepen stortte in. Schattingen zijn dat in vijf jaar tijd de verkoop
van sloepen met een factor 2 tot 3 zijn
gedaald. Nu lijkt het tij keren. “We merken
dat klanten weer uit hun ‘sloepenslaap’
komen,” zegt Michiel Stokman, directeur
bij zeilmakerij Bootzeil. “Varend Nederland

heeft weer zin in genieten, na een lange
periode van soberheid. Deze trend zet zich
nu om in hogere vraag- en verkoopprijzen.”
Bootzeil
T: 023-5219692
www.bootzeil.nl

Acht luxe sloepen te huur bij
City Marina Rotterdam
Sinds kort is het mogelijk om Rotterdam
en zijn omgeving met een luxe huursloep
vanaf het water te ontdekken vanuit City
Marina Rotterdam. Door de centrale ligging van de haven zijn er diverse vaarmogelijkheden. Zo zijn er verschillende
dag- en dagdeeltochten te maken door
de Rotterdamse haven, maar ook de
Rottemeren en de Kralingse Plassen zijn
de moeite waard. Voor een dagtocht liggen de Biesbosch, het Brielse Meer en
de rivieren De Lek, De Oude Maas en De
Hollandse IJssel binnen bereik. Aan deze
rivieren zijn diverse interessante steden

Eerste deelnemers Nationale
Sloepenshow
bekend
Op zaterdag 21 en zondag 22 juni 2014
vindt de 14e Nationale Sloepenshow
plaats in de Bataviahaven in Lelystad. Dit
jaar pakt de organisatie van de in-water
bootshow het grootser aan dan ooit en
breidt de beurs uit met de Nationale Motorbootshow. Organisator Henk Nooter
van Stichting Watersportweekend: “Met
name de kleinere nieuwbouw motorboten
ontbreken al jaren op de grote, bekende
botenbeurzen. Daar willen wij verandering
in aanbrengen.” De nieuwe opzet wordt
enthousiast ontvangen. Onder meer
Antaris, Bola Maritiem, Bolding, Bootzeil, Van de Burgwal Aanhangers, CoCo
Yachts, Cooperyacht, Interboat, Ed v.d.
Kooi Touwwerk, Makma, Maril, Menken
Maritiem, Pura Diva, Het Scheepsruim,
Seafury, Smalland Maritiem, Silverfish,
Statement Marine, Steelfish, Stormer
Marine, Van Vossen Nautical, Vanclaes
Boottrailers, Waterspoor Tendersloepen
en YachtFocus Media hebben zich al
aangemeld. De beurs wordt gehouden in
het weekend van 21 en 22 juni van 10.00
tot 17.00 uur. Entree is gratis.
Nationale Sloepenshow
Nationale Motorbootshow
www.nationalesloepenshow.nl
www.nationalemotorbootshow.nl

en dorpen te bezoeken, zoals Dordrecht,
Gouda, Schoonhoven en Delft. Bij de
keuze voor een meerdaagse tocht zijn
ook de Hollandse en Zeeuwse Delta of de
Hollandse Plassen interessante opties.
City Marina Rotterdam heeft met ingang
van het nieuwe seizoen een huurvloot bestaande uit een achttal luxe sloepen, die
men per dagdeel, dag, weekend, midweek of week kan huren.
City Marina Rotterdam
T: 010-4854096
www.citymarinarotterdam.nl
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