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Eerst moeten we even door wat cijfers heen.

Het is droge kost maar als je je door de eerste

alinea heen weet te worstelen ben je al een

heel eind en het helpt echt. Even pijn lijden dus.

1, 2 miljard mensen, 5 miljoen huishoudens die

meer dan een miljoen dollar vrij (!) te besteden

hebben, nu al de vierde economie van de

wereld (en volgens de Universiteit van Stanford

over vijftien jaar de tweede), na China op een

eerste, de Verenigde Staten op een gedeelde

tweede en Japan op de derde plaats. Een

Oosters onderonsje zogezegd. Tel daarbij op

een economische groei van 9,2 procent in 2007,

7.600 kilometer kustlijn, steden aan het water

als Mumbai (Bombay), Chennai (Madras), Goa,

Mangalore, de havenplaats voor de Volvo Ocean

Race in 2008 Kochi (Cochin), het toenemende

toerisme en het is eigenlijk wel duidelijk.

KINDERSCHOENEN

In een land als India staat de watersport duidelijk

nog in de kinderschoenen. Losgekomen van de

Engelse overheersing heeft het land lang

gevochten met de eigen identiteit en ontwikkeling

van de economie en de politieke stabiliteit.

Maar nu, nadat het zich heeft ontworsteld aan

die eerste golf en het een aantal bijzondere

pre’s lijkt te hebben (bijna iedereen spreekt

bijvoorbeeld Engels), begint het tot de wereld

door te dringen dat het een bijzonder en vooral

economisch interessant land is. Met een hoog

opleidingsniveau en een uitgekiende infrastruc-

tuur op het gebied van informatietechnologie is

dit voor de grote buitenlandse bedrijven allang

geen vraag meer. Wie vandaag de dag de

telefoon pakt omdat zijn software weer eens

vast is gelopen (druk één, druk zes, druk acht

gevolgd door het hekje) en tracht de hulpdesk

India wordt door ons in Nederland nog vooral gezien als een land in ontwikkeling.

Over watersport is niets bekend en handel drijven of mogelijkheden over

ontwikkeling daarvan al helemaal niet. In dit artikel een uitleg waarom het wel

eens hoog tijd zou kunnen zijn, voordat we spreekwoordelijk de boot missen.
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land van de toekomst of
misschien wel van nu

India

De beroemde Gateway of India en Tai Mahal Palace Hotel
met daarachter Royal Bombay Yacht Club
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te bellen, kan er bijna zeker van zijn verbonden

te zijn met een zogenaamde backoffice in, u

raadt het al, India.

GROEI

Deze explosief groeiende economie kent veel

nieuwe rijken. Vijf miljoen huishoudens hebben

een miljoen of meer te besteden exclusief de

waarde van het huis. 54 Indiërs hebben zelfs

meer dan een miljard vermogen. Op deze lijst

komt een man als Ratan Tata, die eerder ‘onze’

Hoogovens overnam en pas geleden nog

eigenaar werd van Jaguar, niet eens voor.

En deze rijken zijn, net als alle anderen in deze

wereld, op zoek naar nieuwe uitdagingen.

Met een kustlijn van ruim 7.500 kilometer, mooie

palmenstranden, vele natuurlijke baaien en het

grootste gedeelte van het jaar een heerlijk klimaat,

is watersport dus een waanzinnige uitlaatklep of

zou het op zijn minst moeten worden. Op zoek

naar nieuwe speeltjes is het land dus nu al een

mekka voor een nieuwe markt.

HISTORIE

Achtergelaten door de Engelsen, altijd al

verwoede watersporters, staan er nu nog altijd

fantastische clubgebouwen ten behoeve van de

watersport. De Royal Bombay Yachtclub is er

één, de Cochin Yacht Club een ander. Beide

zijn groter dan welke jachtclub in Nederland

ook en beter op hun plek in het prinsendom

van bijvoorbeeld Monaco. Alleen, er zijn nog

bijna geen jachten. En er zijn ook bijna geen

voorzieningen. De clubhuizen worden nu vooral

gebruikt voor sociale doeleinden en iedere vorm

van faciliteiten voor jachten ontbreekt. Steigers

of jachthavens zijn er niet (niet één!), diesel of

benzine moet worden getankt met jerrycans en

ook wateraansluitingen bij kades ontbreken.

Om nog maar te zwijgen over kabel- of internet-

aansluitingen.

STEDEN

Wie door steden als Mumbai loopt, kan het

niet zijn ontgaan dat het beeld dat over dit

ontwikkelingsland bestaat maar ten dele juist is.

Natuurlijk is er enorme armoede maar daarnaast

wordt ook iedere denkbare vorm van luxe aan-

geboden. Luxe met een hoofdletter ‘L’: Apple

stores, Louis Vuitton-paleizen, BMW en Porsche

hebben hier hun weg gevonden. Het geld wordt

kwistig uitgegeven en de skyline van deze stad

kan wedijveren met die van iedere andere grote

wereldstad. Een wereldstad met stip. Een stad

met 16 miljoen inwoners, al denkt menigeen dat

het er eerder 19 miljoen zullen zijn, want een

correcte telling ontbreekt. Steden als Kochi en

Goa zijn natuurlijk echte toeristentrekpleisters.

Zelfs Delhi kan van invloed zijn op de water-

sport. Veel inwoners van de steden in het bin-

nenland vieren hun vakantie aan het water,

veelal aan de kust. En bij het ontbreken van

watersportvoorzieningen gaat inmiddels veel

toerisme richting Thailand of Dubai.

MOGELIJKHEDEN

Er is dus van alles mogelijk. Vergeet niet dat,

daar waar iets niet bestaat, de kennis om te

ontwikkelen ook niet of nauwelijks aanwezig is.

Een marina beginnen is daarom minder eenvoudig

dan het lijkt, zelfs al zijn de financiële middelen

volop aanwezig. Concrete plannen zijn er wel:

Mumbai, Goa en Kochi denken volop aan het

ontwikkelen van marina’s. Ook aan de levering

van jachten moet worden voldaan. Onder het

mom van ‘zien is kopen’, kan uit het aanbieden

van diensten en producten veel respons

worden verwacht. De eerste positieve tekenen

Het geld
wordt
kwistig
uitgegeven
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zijn er. Veel producten hebben al een vertegen-

woordiging, vaak nog zonder dat er veel

kennis is over hoe ze te gebruiken of waar ze

toe dienen. Maar anderen blijven nog

hopeloos achter. Waar zijn de Victrons, de

Varta’s, de drijfsteigers, de architecten, de

scheepsbouwers, de zeiljachten en motorboten?

De jachten hier maken gebruik van generatoren

die zijn bedoeld voor aan land en zijn afhankelijk

van lokale bootjes voor diesel en water.

Zelfs de stootkussens zijn voornamelijk van het

merk ‘autoband’ en vormen een contrastrijk

detail aan de enige Ferreti die de baai van

Mumbai siert.

VRAAG

Mumbai kent inmiddels haar eigen bootshow

en probeert zo haar cliënten van de nodige

producten en diensten te voorzien. Maar

Nederland staat, op een enkeling na, nog ver

buiten de lijnen van het speelveld. Dat is jammer

voor een land waar zoveel voor de watersport

wordt ontwikkeld, zoveel wordt geproduceerd

en zoveel diensten worden geleverd. Meer

kansen dienen zich aan. In december 2008

is Kochi de stopover-plaats van de Volvo

Ocean Race. Hier worden veel bezoekende

(zeil)jachten verwacht die natuurlijk smachten

naar infrastructurele voorzieningen. Daar waar

de overheid de kennis ontbeert en de private

sector daarom nog geen mogelijkheden ziet, is

dit een ideaal platform om kennis en producten

voor het voetlicht te brengen. Direct aansluitend

is er zelfs een internationale conventie over

watersport in Kochi. Er is dus vraag.

PRODUCTIE

En wat te denken van de enorme productie-

mogelijkheden? Met een gemiddeld salaris van

€ 150,00 per maand en een werkmentaliteit die

zeer goed genoemd mag worden, biedt

het land (misschien nog niet voor iedereen)

enorme kansen. Productie van componenten,

het ontwikkelen van rompen of zelfs complete

jachten moet haast wel interessant zijn. En daar

waar Nederland in de gouden eeuwen bekend

(en berucht) was om haar manier van handel

drijven, zijn we het nu toch een beetje kwijt.

Wie hier rondkijkt, ziet de wereld binnen-

stromen. De ‘vibe’ die hier waart, voelt als een

frisse bries in het gezicht. Maar de zeevaarders

van weleer zitten vast aan de grond in de

vroegere Zuiderzee. Wie die pioniersgeest

opnieuw tot zich neemt, het Nederlands fort in

Kochi weer van onze driekleur wil voorzien, de

kansen ziet en ook in de toekomst concurrerend

wil zijn, moet aan dit alles nog maar eens denken.

Misschien is het mogelijk om de verloren markt

nieuwe impulsen te geven. De wereld wordt

kleiner, het speelveld groter, Schiphol ligt dichtbij

en vliegen was nog nooit zo goedkoop.

Vliegtuig pakken dus en gaan, voordat we de

boot missen. Misschien kunt u uw Volkswagen

Touareg dan eerdaags toch weer inruilen voor

een iets ‘chiquere’ Jaguar uit India.

BRONNEN

www.tata.com

www.forbes.com

www.marinebiztv.com/boatindia

http://en.wikipedia.org/wiki/Poverty_in_India

www.alondrasailing.com/prive

Mumbai, Goa en Kochi denken volop
aan het ontwikkelen van marina’s


