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Messe und Congress GmbH  
Messeplatz 1  
20357 Hamburg  
 
Data  
28 oktober - 5 november 2017 
 
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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voor gedachtewisseling met andere 
enthousiaste bootklussers. 
 
Promenade met jachten 
Hallen B4, B6 en B7 hebben alles in 
huis om de harten van zeilliefhebbers en 
motorbootfans te verwarmen. De nieuwe 
wandelpromenade zorgt voor een speciale 
‘jachthavenflair’ in het centrum van hal B6 
met ligplaatsen voor zowel motorboten 
als zeilboten. Bezoekers wanen zich hier 
in een sfeervolle, overdekte jachthaven. 

De promenade is van beide kanten 
toegankelijk. Voor een ontspannen 
tussenstop is er een havencafé en 
maritieme lounge met uitzicht op de 
jachten. Onder meer Nordship, Yachtsport 
Eckernförde en Enjoy Yachting leggen hier 
hun schepen aan.  
 
De ZeilCampus in hal B6 gaat dit jaar 
in première. Het is de ideale plek voor 
nieuwkomers, met een gezamenlijke 
presentatie van de Duitse zeilverenigingen. 
Bezoekers kunnen hier handige tips en 
ideeën krijgen over zeilen, geconcentreerd 
op één locatie. Nieuwkomers met 
interesse in motorboten kunnen een 
uitgebreid assortiment vinden in hal B7 en 
B4 (begane grond). De exposanten van 
Hanseboot presenteren er een breed scala 
aan boten, waaronder gemotoriseerde 
opblaasbare boten, handige open racers, 
vissersbootjes en kajuitboten.  
 
Daarnaast is er de Hanseboot Academy 
met deskundige trainingen voor starters en 
gevorderden. De cursussen behandelen 

allerlei onderwerpen, zoals voorbereidingen 
voor het behalen van het vaarbewijs 
en nachtelijke vaartochten, maar ook 
marifooncursussen. Gedetailleerde 
informatie is te vinden op hanseboot.de/
academy. 
 
Activiteiten op het water 
Wie op zoek is naar een sportieve 
uitdaging is welkom in Funsport World 
in hal B1 (begane grond). Het zwembad 
biedt mogelijkheden voor wakeboarding, 
stand-up paddle surfen (suppen) en voor 
het uitproberen van een Seabob. Dit jaar 
wordt er voor het eerst een slackline-
competitie gehouden. Slackline is een 
trendy sport waarbij het de kunst is te 
balanceren op een gespannen band. 
Deze slackline wordt op Hanseboot boven 
het zwembad gespannen. Iedereen die 
kan oversteken zonder in het water te 
vallen, wint een prijs. Daarnaast zijn er 
in deze hal nieuwe funsportproducten 
te vinden. Dit jaar ligt er een speciale 
focus op kite foiling. Dit fenomeen is al 
jaren populair in de Verenigde Staten en 
Frankrijk, en ook de Duitsers raken steeds 
enthousiaster over de moderne vorm 
van kitesurfen. Op de beurs zijn onder 
meer neopreenpakken, beschermhoezen 
voor planken en paddles, draagvesten 
en vesten te verkrijgen. Tot slot is er de 
lounge met wit zand, chill-out muziek, 
cocktails en de nieuwste surfvideo’s om 
weg te dromen naar de volgende vakantie. 
 
Breed scala aan accessoires 
Hanseboot heeft de grootste uitrusting- 
en accessoiresmarkt in Noord-Europa. 
Bootliefhebbers vinden alles wat ze 
nodig hebben voor bootverzorging, 
-onderhoud en -uitrusting voor het 
komende seizoen in hal B2, B3, B4 
en B5. Samen zijn deze hallen goed 
voor 18.000 m2 aan shopplezier. Alle 
informatie over de nieuwste gadgets is te 
verkrijgen in de Innovatiezone in hal B5.

Nieuw op Hanseboot Hamburg 2017 
Sfeervolle jachten-promenade en 
leerzame ZeilCampus

Grote focus op refit 
BOATFIT, de populaire refit-show met 
professionele accessoires voor eigenaren 
om hun boten te verbeteren, wordt 
voor de tweede keer binnen Hanseboot 
opgenomen. Na het succes van 2016 
zal de show opnieuw op de begane 
grond van hal B2 en B3 te vinden zijn. 
BOATFIT is een ideaal platform voor doe-
het-zelf-liefhebbers, met een compleet 
programma van presentaties, praktische 
workshops en de BOATFIT Meeting 

Van 28 oktober tot 5 november 2017 is het weer tijd voor Hanseboot in Hamburg. Bezoekers van 
de Duitse beurs kunnen zich weer verheugen op een groot en divers programma met veel boten en 
premières en een uitgebreid aanbod met aanvullingen voor de bootuitrusting. Zo’n 520 exposanten 
bieden deze dagen hun producten en diensten aan in het B-gebouw van Hamburg Messe und 
Congress GmbH. “Veel innovaties van vorig jaar, zoals de verandering in openingstijden, de komst 
van BOATFIT en het vergroten van Funsport World, waren zó populair bij de bezoekers dat ze ook 
dit jaar in het programma zijn opgenomen”, zegt Heiko Zimmermann, projectleider van Hanseboot. 
Nieuw dit jaar is de ZeilCampus van de Duitse zeilverenigingen in hal 6.

Tekst en foto’s: Hanseboot Hamburg 

Charterbedrijven en kunst 
De bovenste verdieping van hal B1 is het 
centrale punt voor alle bootbezitters die hun 
volgende vaarvakantie plannen. Hier staan 
de medewerkers van jachtcharterbedrijven, 
watersportscholen en reisbureaus klaar 
met alle benodigde informatie en gratis 
adviezen. Zij worden vergezeld door meer 
dan twintig fotografen, schilders, beeldend 
kunstenaars en galeriehouders die de 
diversiteit van maritieme kunst tonen. 
 
Uitgebreide openingstijden 
en after-work entertainment 
Uit onderzoek blijkt dat 72% van de 
bezoekers van vorig jaar zeer tevreden 
is over de gewijzigde openingstijden van 
Hanseboot. Daardoor is de beurs ook 
dit jaar op de werkdagen geopend van 
12.00 tot 20.00 uur en in het weekend 
van 10.00 tot 18.00 uur. Toegang is 
gratis voor kinderen tot en met 15 jaar. 
Het speciale after-work ticket maakt de 
show ook toegankelijker; dit ticket kost 
7 euro en biedt vanaf 17.00 uur toegang 

28 oktober t/m
5 november 2017

voor twee personen. Daarbij is er speciale 
after-work entertainment zoals live muziek 
en exclusieve presentaties. Op donderdag 
2 november zal de International Ocean 
Film Tour, Volume 4, voor een zeer 
speciale bioscoopervaring zorgen.
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