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Met scheepslengtes variërend van 2,30 
meter (Optimist rubberboot in hal B3) tot 
17.15 meter (Moody 54 DS in de haven) 
is er voor vrijwel elke bootliefhebber wel 
een passend model te vinden.

De nieuwste zeiljachten
Met name liefhebbers van zeiljachten ko-
men op deze beurs bijzonder goed aan 
hun trekken. Ze vinden er enkele, dubbe-
le en zelfs driedubbele rompen. Bekende 
merken als J/Boats en Hanse presente-
ren op Hanseboot hun wereldpremières. 
De gloednieuwe J/112E bijvoorbeeld 
wordt voor de eerste keer vertoond door 
de Duitse dealer Jachtwerf Mittelmann. 
Dit slanke model genaamd ‘Evolution’ is 

ontworpen door Alan Johnstone, die ook 
de succesvolle J/109 heeft vormgege-
ven. De boot met een lengte van 11 me-
ter en een breedte van 3.58 meter vaart 
zeer sportief. Nieuw zijn onder meer de 
grotere ramen en het gemoderniseerde 
interieur. 

Een andere nieuwkomer is de Hanse 315 
met opvallende functies zoals een steil 
achtersteven en diepe kiel. Dit maakt 
de kleinste van de acht modellen in de 
Hanse-reeks een elegante verschijning en 
geeft de boot uitstekende zeilprestaties. 
De boot heeft slaapplaats voor maximaal 
zes personen en biedt daarbij een gevoel 
van veiligheid en comfort. Naast de 315 

De nieuwste watersporttrends uit de eerste hand ervaren? Dat kan van 31 oktober tot 
en met 8 november op Hanseboot 2015. De beurs is het Duitse Hamburg is voor de 56e 
keer dé plek voor watersportliefhebbers. Negen dagen lang vormen het beursgebouw in het 
centrum van de stad en de nabij gelegen buitenhaven dé marktplaats voor de 550 deelne-
mende exposanten. Een ideale show voor professionals, doorgewinterde watersporters én 
nieuwkomers. 
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zullen ook de Hanse 345, 415 en 455 op 
de beurs te bewonderen zijn. Net als an-
dere bekende modellen als de Dehler 29, 
38 en 36, de Dragonfly 25 SwingWing, 
diverse X-Yachts, de Bestevaer 50 en de 
Moody 54.

Nieuw: Funboat Island
Bij Hanseboot gaat het niet alleen om 
de grote, luxe jachten, maar ook om het 
vaarplezier in bescheidenere boten. In hal 
B6 staan de kleine cruisers tot 8 meter 
verzameld. Dagzeilers als de Seascape 
27, Biehl 8.8, Mantra Six en de nieuwe 
Varianta 18 zijn hier te vinden.

Innovatieve motorjachten
Uiteraard is Hanseboot ook de beurs 
voor elegante motorjachten en snelle 
sportboten. Hal B7 is in het bijzonder een 
grote publiekstrekker voor motorbootlief-
hebbers. Beginnen met motorboot varen 
wordt hier wel heel gemakkelijk gemaakt 
met aantrekkelijke aanbiedingen voor 
nieuwkomers, proefcursussen en ver-
schillende mogelijkheden voor het delen 

of huren van boten. Daarbij is er ook veel 
aandacht voor duurzaam, milieuvriende-
lijk en elektrisch varen. De beursorgani-
satie is trots op de komst van onder meer 
de Four Winns V255, de Nederlandse 
Elling E4 en de Galeon 420 Flybridge. De 
open sportboot Delta 26, Frauscher 747 
Mirage Air en Frauscher 858 Fantom zul-
len aantonen dat sportieve raceboten ook 
zeker aantrekkelijk en stijlvol kunnen zijn.

Refit Arena
Met 18.000 m2 aan tentoonstellings-
ruimte  met uitrustingen en accessoires 
is Hanseboot een winkelparadijs voor 
de watersporter. In de hallen B2, B3, 
B4 en B5 vindt men alle benodigdheden 
voor het komende vaarseizoen, net als 
alle handige hulpmiddelen voor booton-
derhoud, reparaties en afbouw. Huidige 
trends op het gebied van refit zijn te zien 
in de Refit Arena op de begane grond van 
hal B2. Het biedt demonstraties en geeft 
booteigenaren en Hanseboot bezoekers 
de kans om reparaties en renovaties op 
geselecteerde motorboten en zeilboten 

onder deskundige begeleiding uit te voe-
ren. 

Actie op het water
In hal B4 zien we nog een belangrijke 
trend in de watersport; de wereld van de 
kano’s. Het complete scala van de ped-
delsport wordt hier getoond met een on-
stage programma van kajaks en open 
kano’s. Een groot zwembad geeft bezoe-
kers de kans verschillende typen kano’s 
zelf uit te proberen. Ook in hal B1 is een 
groot zwembad met windmachines en 
een podium gepland waar bezoekers 
kunnen oefenen met omslaan en suppen 
(stand-up peddelen). 

Wilt u meer informatie over deze beurs, 
kijk dan op www.hanseboot.de.

YachtFocus Magazine is erbij. U vindt ons 
op stand B7-A.130

Hanseboot 2015
Hamburg Messe und Congress GmbH
Messeplatz 1
20357 Hamburg

Data 
31 oktober - 8 november 2015

Openingstijden
Dagelijks 10.00 – 18.00 uur
Woensdag 10.00 – 20.00 uur

Meer informatie:
Telefoon: + 49 (0)40 3569-0
Online: www.hanseboot.de


