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Watersportnieuws | Sloepen en sportboten

De Nationale Sloepenshow in Lelystad, 
al bijna vijftien jaar dé show voor sloe-
pen en tenders, is afgelast. De show 
zou dit jaar in het weekend van 27 en 
28 juni worden gehouden. Het aantal 
ingeschreven boten bleef echter achter 
op voorgaande jaren waardoor er onvol-
doende draagkracht is voor een goede 
show. Stichting Watersportweekend, or-
ganisator van de show, geeft uitleg: “Het 

Het is een nieuw vakantieconcept voor 
het hele gezin: overnachten op een 
blokhutboot. De Blokhutboot is zoals 
de naam al aangeeft het best te om-
schrijven als een blokhut op een boot. 
Een unieke manier van kamperen op het 
water. Blokhutboot.nl in Heerewaarden 
heeft inmiddels vijf nieuwe, verbeterde 
blokhutboten in de verhuur. De Blokhut-
boot is zo ingericht dat er met 4 tot 5 
personen aan boord verbleven en zelfs 
overnacht kan worden. Zo zijn er on-
der andere een tweepersoonsbed, een 
dubbele bank die om te bouwen is tot 
twee slaapplaatsen, een keuken en een 
aparte toiletruimte aan boord te vinden. 
Met de Blokhutboot kan men overal, dus 
ook midden in de natuur, aanmeren en 
overnachten.  Vanaf de opstapplaats is 
het slechts vier uurtjes varen naar de 
Brabantse Biesbosch. De Blokhutboot is 
geschikt voor jong en oud, en mag door 
iedereen vanaf 18 jaar bestuurd worden. 
Ook zonder vaarbewijs. De boot is per 
week, midweek en weekend te huur, 
vanaf € 350,- excl. borg en eindschoon-
maak.

Blokhutboot
T: 06-47680385
www.blokhutboot.nl

Nieuwe verkooplocatie voor  
Van Roeden Watersport

Geen Nationale Sloepenshow in 2015 Avontuurlijk 
varen met de 
Blokhutboot

was een moeilijk besluit maar onvermij-
delijk voor de geloofwaardigheid van wat 
een representatieve Sloepenshow zou 
moeten zijn. Wij danken alle deelnemers, 
bezoekers en media die in de afgelopen 
14 jaar hebben bijgedragen aan het suc-
ces van de Nationale Sloepenshow.”

Nationale Sloepenshow
www.nationalesloepenshow.nl
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Van Roeden Watersport in Heeg opende 
eind april haar nieuwe verkooplocatie aan 
De Draei 22A in Heeg. De bestaande 
locatie bij de jachthaven op de Gouden 
Bodem blijft het verkooppunt van de 
grotere boten en de boten die in verkoop-
bemiddeling zijn. De nieuwe verkooploca-

Kijk voor meer watersportnieuws op:

tie aan De Draei is gericht op vis- en toer-
boten, sloepen, tenders en motoren.

Van Roeden Watersport
T: 0515-443330
www.vanroedenwatersport.nl


