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Zie ginds komt 
de stoomboot
Een heerlijke traditie waar wij bij YachtFocus altijd naar uitkijken, is het sinterklaasfeest dat
deze maand begint. Wanneer de goedheiligman met zijn rekelse, zwart geschminkte
knechten voet aan wal zet, dan is dat voor de meeste watersporters meteen de laatste
boot van het jaar waar ze opgewonden van worden. Een mooi, symbolisch moment om
afscheid te nemen van een vaarseizoen met fantastisch weer. Tot diep in oktober hadden
we weekenden van 20 graden, wat was het in 2014 heerlijk op het water!

Voorwaarden voor succes
Met het vaarweer zat het wel snor in het voorbije jaar. In november kijken we altijd hoe
onze adverteerders hebben gevaren. De particuliere verkopers die in 2014 hun boot in
YachtFocus Magazine en op YachtFocus.com adverteerden, deden goede zaken. Hun lof 
leest u op pagina 45. Dan de bedrijven. Innoverende werven beleefden ook een vruchtbaar 
jaar met iets aantrekkende verkopen van nieuwe boten. Actuele vormgeving, onderhouds-
vrije materialen en steeds op jacht naar efficiënte technieken om scherp geprijsd te kunnen
leveren. Dat waren in 2014 de voorwaarden voor succes. Nederlandse werven verkopen 
een groeiend aandeel van hun productie in het buitenland. Dat is de reden waarom dit
blad verspreid wordt op acht grote, internationale botenbeurzen. 

Op de markt voor gebruikt aanbod concluderen we dat de voorspelde stabilisatie van de
prijzen aanhoudt, na achtereenvolgende jaren van daling. Luxe gebruikte boten van recente
bouwjaren behouden hun waarde prima. Oude, kleine en onderhoudsgevoelige kajuitboten
dalen harder in waarde. Voor jachtmakelaars is de buitenlandse markt steeds belangrijker,
net als we bij de werven zien. Boten gaan in grote getale naar het buitenland. Jacht-
makelaars hebben verstand van zaken doen met buitenlanders. Dat pleit voor het inscha-
kelen van zo’n vakman. Naar het buitenland verkochte boten komen niet meer terug, 
terwijl er weinig nieuwe boten worden opgeleverd. Opgeteld wordt gebruikt aanbod dus 
snel schaarser. Nog altijd is de botenmarkt een kopersmarkt, maar niet meer voor de volle 
100%. Kom je het schip van je dromen tegen, dan is nu hét moment om toe te slaan. 
YachtFocus.com is al enige jaren de botensite met het grootste gebruikte-botenaanbod 
van Nederland met een vraagprijs vanaf € 5.000,-, al staan er ook goedkopere boten op. 
Veel succes met kijken en vergelijken!

Elke dag botennieuws
Terug naar afscheid nemen van het seizoen: als u geen genoeg krijgt van alle nieuws over
boten en de watersport, bezoek dan BootAanBoot.nl. Deze nieuwssite brengt elke dag
verbazend veel berichten, artikelen en nieuwsfeiten over uw favoriete hobby. Bezoek de
site met PC, tablet of smart phone en zet hem in uw favorieten! Met BootAanBoot.nl komt
u de winter door!

    Jan-Pieter Oosting
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