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Dat vasthouden aan een concept goed 
kan werken, dat blijkt uit het feit dat ook 
dit jaar veel staalbouwers kiezen voor 
Boot Holland voor het tonen van hun pri-
meur. Op deze 26e editie staan niet min-
der dan 42 stalen schepen. Met dit aan-
tal schepen presenteert Boot Holland in 
Leeuwarden zich als dé stalenmotorbo-
tenbeurs van de Benelux. Deelnemers 
in deze bedrijfstak zijn onder andere 
Brandsma Jachten, De Boarnstream, 
Aquanaut Yachting, Rheben Yachts, 
ABIM Yachting, Bootcentrum Geertsma, 
Serious Yachts, Grouwster Vlet, Super 

Tijdens de openingsbijeenkomst van 
Boot Holland in Leeuwarden wordt de 
prijswinnaar van de Nationale Motorboot-
varen Prijs bekend gemaakt. Voorgaande 
jaren werd de prijs in het najaar uitgereikt, 
maar in 2015 is besloten de uitreiking uit 
te stellen naar februari 2016 zodat deze 
in een feestelijke watersportambiance zal 
plaatsvinden. Er zijn twee genomineer-
den. De eerste nominatie is voor het concept 
DroogBoot. DroogBoot faciliteert de per-
manente opslag van pleziervaartuigen in 
een magazijn op de wal. De boten wor-
den door middel van een geautomati-
seerd systeem uit het water gehaald en in 
een grote stellage in een magazijn opge-
slagen. De tweede genomineerde is een 
persoon: de heer Herman Geers. De heer 
Geers is voorzitter van de watersport-
vereniging Den Ouden Rhijn. Hij wordt 
voorgedragen vanwege zijn geslaagde 
inzet voor 50 extra aanlegplaatsen, voor 
een zeer redelijke prijs, in Bodegraven. 
Het bestuur van de Stichting Bevordering 

Op Boot Holland 2016 zal Super Lau-
wersmeer voor de eerste maal haar vol-
ledige Discovery-lijn tonen. De beurs, die 
gehouden wordt van 12 tot en met 17 
februari in het WTC Expo in Leeuwarden, 
staat voor Super Lauwersmeer in het te-
ken van meerdere primeurs. Met het zij-
aan-zij presenteren van de Discovery AC 
en OC heeft Boot Holland de primeur om 
voor het eerst beide Discovery’s op één 
plek te kunnen tonen. Daarnaast is de 
Discovery OC, na het werelddebuut op 
de HISWA te Water 2015, voor de eerste 
keer te zien op de Friese bootshow. Een 
Boot Holland-debuut dus. Bezoekers van 
de Super Lauwersmeer-stand op Boot 
Holland krijgen tevens voor de eerste 
maal een glimp te zien van twee nieuwe 
Discovery-modellen. In Leeuwarden zul-
len de eerste schetsen getoond worden 
van de in aanbouw zijnde Discovery 45 
Flybridge en de op stapel staande Disco-
very 50 Central Sleeper.

Super Lauwersmeer
T: 0511-442181
www.superlauwersmeer.nl

Boot Holland blijft de 
grootste beurs voor staalbouw

Uitreiking Nationale Motorbootvaren 
Prijs op 12 februari

Super 
Lauwersmeer 
met dubbele 
primeur op Boot 
Holland 2016

Lauwersmeer / Frisian Motor Boats, Pol-
lard Jachtbouw, Vedette Jachtbouw en 
Smelne Yachtcenter. Het gros van de 
nieuwe schepen ligt in Hal 3 afgemeerd 
aan een centrale steiger. Naast de nieuw-
bouwjachten is er ook een selectie jong 
gebruikte motorjachten op de beurs, 
te vinden in Hal 2. Grote gangmakers 
zijn daarbij Jachtbemiddeling Van der 
Veen en Smelne Yachtcenter. Beursma-
nager Pieter Fokkema licht toe: “Staal-
bouw gaat erg goed op Boot Holland. Als 
je geïnteresseerd bent in een stalen schip 
moet je op Boot Holland zijn”. Verder is 
er op het gebied van toebehoren, acces-
soires en diensten een ruime keus en zal 
het klassieke schepen paviljoen niet ont-
breken. Nieuw is het grote Fun paviljoen 
waar kiteboarding, surfen en suppen zijn 
samengebracht. Ook YachtFocus Maga-
zine is erbij. U vindt ons bij beide entrees.

Boot Holland
www.boot-holland.nl

Watersportnieuws | Motor
Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

Motorbootvaren zal op vrijdag 12 febru-
ari 2016 in Leeuwarden de prijswinnaar 
bekend maken.

Nationale Motorbootvaren Prijs 
www.motorbootvarenprijs.nl
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