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Hanseboot 2016: volop
noviteiten aan boord

en on-water training gegeven door
jachtbevrachters, watersportscholen en
toeristische bedrijven. Ervaren cruiseexperts helpen de bezoekers met het
plannen van hun eigen reis. Het “Life on
Board” geeft bezoekers een fascinerende
indruk van hoe het is om te leven op
het water. Uiteraard zijn er ook weer
maritieme kunstwerken te zien op de
bovenste verdieping van Hal B2. Dit
omvat het werk van fotografen, schilders,
beeldhouwers en kunsthandelaren.

Hanseboot 2016 wordt weer een boatshow zoals we van een botenbeurs van dit formaat
mogen verwachten: een enorme hoeveelheid boten, internationale primeurs, alles voor
onderhoud aan de boot en een uitgebreide reeks aan accessoires en innovatieve gadgets.
Kortom: van 29 oktober tot en met 6 november is het weer een nautisch feest in de
beurshallen en de buitenhaven van Hamburg. Tekst en foto’s: Hanseboot Hamburg
Nieuwe thuishaven voor
BOATFIT

Met de overname van de merkrechten
voor BOATFIT Bremen is het onderwerp
‘refits’ prominenter aanwezig op deze 57e
editie van Hamburg International Boat
Show. “Refits hebben een bijzondere
positie in Noord-Duitsland. We zijn ons
bewust van het belang van onderhoud en
refits in de bootsector, zowel in Hamburg
als in Bremen. We zijn daarom verheugd
om BOATFIT en haar exposanten een
nieuw thuis te geven op Hanseboot,”
zegt Bernd Aufderheide, directeur
van Hamburg Messe und Congress
GmbH. De refit-specialisten zijn dit jaar
voornamelijk te vinden op de begane
grond van de hallen B2 en B3. Er is een
compleet programma opgesteld. Zo
gaan booteigenaren onder deskundige
begeleiding aan de slag met reparaties
aan een selectie motorboten en zeilboten.
Daarnaast worden er ook exclusieve
presentaties en workshops gegeven.
Deze presentaties zijn onder meer gericht

op nieuwe watersporters die hun droom
van ‘het bezitten van hun eigen boot’
willen verwezenlijken, bijvoorbeeld door
een tweedehands boot op te knappen.
Hiermee wordt getoond dat toegang tot
varen niet altijd duur hoeft te zijn en leren
toeschouwers dat een boot relatief snel
en met eenvoudige middelen kan worden
hersteld. Ook de Duitse vereniging
voor Boot- en Scheepsbouw houdt
een presentatie in hal B2, vanuit een
gezamenlijke stand met een aantal van
haar leden.

Nieuwe openingstijden

Om ook werkende bezoekers in staat te
stellen zich te laten onderdompelen in de
wereld van de watersport is Hanseboot
dit jaar op werkdagen geopend van
12.00 tot 20.00 uur. De openingstijden
in de weekenden blijven ongewijzigd;
op de zaterdagen en zondagen is
de beurs van 10.00 tot 18.00 uur te
bezoeken. Samen met de wijziging
van de openingstijden wordt ook een

29 okt. - 6 nov. 2016

nieuw entreeticket geïntroduceerd: het
zogenaamde ‘na-werk’-ticket. Bezoekers
kunnen dit ticket tegen gereduceerd tarief
kopen op werkdagen vanaf 17.00 uur en
mogen daarbij zonder meerkosten een
vriend meenemen. Hiermee kunnen twee
personen Hanseboot bezoeken voor
slechts 7 euro. De toegang is gratis voor
kinderen tot 15 jaar.

Nieuw: Fun Sport Area

Groter, beter en met meer spannende
watersporten om uit te proberen - dat
is de Fun Sport Area van Hanseboot dit
jaar. Hal B1 is voorzien van een langer
zwembad, zodat bezoekers uitvoerig
wakeboards en andere attributen
kunnen uitproberen. Daarnaast kunnen
bezoekers les krijgen in windsurfen,
kitesurfen en suppen. De Hall of Fame
geeft fabrikanten een platform om hun
innovaties voor 2017 te presenteren en in
de lounge-ruimte kunnen bezoekers hun
vakantiedromen bespreken in een decor
van wit zand, rustige muziek, exotische
cocktails en de nieuwste surfvideo’s.

Breed scala aan producten
en activiteiten voor
nieuwkomers

De rubberboot arena is dit jaar te vinden
in hal B3. Nieuwe en bekende experts
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Van 15 pk boten tot 60 voet
jachten

tonen er een simulator en verschillende
soorten rubberboten, waaruit blijkt dat
varen gemakkelijk te leren is én dat varen
ook goedkoop kan zijn. De campagne
‘Start Boating’ is hier ook gevestigd.
Op de bovenste verdieping van hal
B3 presenteren de toonaangevende
Noord-Duitse zeilverenigingen zich op
de Campus Club met de slogan “Sailing
North - Welkom bij de Club”.
In hal B7 worden producten en diensten
voor motorbootliefhebbers gepresenteerd.
Deze groep heeft al enige tijd geprofiteerd
van de vrijstelling van vergunningen
voor boten met motoren van 15 pk of
minder. Hanseboot exposanten hebben
veel te bieden voor dit publiek - zoals
gemotoriseerde RIB’s, rubberboten
en vissersboten. Nieuwkomers in de
watersport zijn ook van harte welkom bij
de Hanseboot academie op de bovenste
verdieping van hal B1 met een breed
scala aan mogelijkheden voor opleidingen

en bijscholing op het water. Er is voor
elk wat wils, van sportbootvergunningen
tot cursussen voor varen in de nacht.
Voor meer informatie kunt u terecht op
hanseboot.de/academy.

Innovatie-eiland voor afbouw

Boten zijn van nature het hart van
Hanseboot. Hallen B4 (begane grond),
B6 en B7 geven een breed overzicht van
de botenmarkt voor elke smaak en elk
budget, van RIB’s tot mega-jachten. Wie
zich vooraf wil laten informeren over de
innovaties voor het nieuwe seizoen van
Europa’s meest toonaangevende zeilbooten motorbootbouwers kan terecht op de
Online Boat Show op hanseboot.de.

Voor afbouw en bootuitrustingen heeft
Hanseboot de grootste markt van
Noord-Europa. Bootliefhebbers kunnen
hier alles vinden wat ze nodig hebben
voor het beheer, het onderhoud en de
afbouw van de boot voor het komende
seizoen. Hiervoor bezoeken zij de begane
grond van de hallen B2, B3 en B4 en
B5, samen goed voor 18.000 m2. Dit
jaar wordt er een innovatie-eiland in
hal A5 geïntroduceerd. Uitrusting en
accessoires worden vaak gekenmerkt
door kleine innovaties die niet altijd direct
worden opgemerkt in het brede scala
van producten. Het Hanseboot innovatie
eiland geeft een overzicht en helpt om
productinnovaties in apparatuur en
accessoires beter zichtbaar te maken.

Nieuwe locatie voor in-water
Hanseboot haven
Dit jaar zullen de bezoekers de in-water
Hanseboot vinden in de Sandtorhafen
in de wijk HafenCity. Deze spectaculaire
ligging tussen de historische
Speicherstadt (havenpakhuizen) en het
nieuwe concertgebouw is prachtig om
te pronken met motorboten, zeiljachten
en catamarans. Er rijdt een gratis
pendelbus tussen de in-water haven en
de beurshallen van Hamburg.

Charter vakantieplannen

Het centrale punt voor alle
vakantieplannen van booteigenaren,
boothuurders en cruiseliefhebbers is
de bovenste verdieping van hal B1.
Hier wordt informatie over vakanties
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Hanseboot 2016
Locatie
Hamburg Messe und Congress
GmbH
Messeplatz 1
20357 Hamburg
Data
29 oktober - 6 november 2016
Openingstijden
Doordeweeks: 12.00-20.00 uur
Weekenden: 10.00-18.00 uur
Kaarten met korting
Verkrijgbaar op de beurssite
Meer informatie
www.hanseboot.de
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