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Van woensdag 17 tot en met zondag 21 oktober 
2018 wordt de eerste editie van Hamburg Boat Show 
gehouden. De beurs viert zijn première met ongeveer 
300 exposanten en het volledige scala aan watersport- 
mogelijkheden op het beursterrein in de Hanzestad. 
“Van beginners tot professionals - iedereen die 
van water houdt, krijgt waar voor hun geld”, vertelt 
Torsten Conradi, voorzitter van de Duitse Boot- 
en Scheepsbouwers Vereniging (DBSV), die de nieuwe beurs 
organiseert. Centraal staan de promenades in Hal B6, waar twintig 
motor- en zeilboten in hun natuurlijke omgeving getoond worden. 
Daarnaast wordt een groot aantal boten gepresenteerd op individuele 
stands in de beurshallen. De Hamburg Boat Show is meer dan alleen 
een productenshow. Met de grote hoeveelheid technische informatie 
en lezingen, biedt het evenement volop input voor watersporters en 
boardfans. Daarnaast is er aandacht voor maritieme reizen en kunst 
en kunnen bezoekers ook zelf in actie komen in het vijf meter brede 
zwembad. De Hamburg Boat Show vindt plaats van woensdag 17 

In het verlengde van de bekende Belgian 
Boat Show Gent, die jaarlijks in februari 
in het Belgische Gent gehouden wordt, 
kunnen bootliefhebbers ook van 5 tot en 
met 7 oktober terecht in de jachthaven van 
Breskens. Hier wordt namelijk de tweede 
editie van de Belgian Boat Show Float 
georganiseerd. De focus van deze ‘in water’ 
beurs ligt op kajuitjachten en boten van 
tien meter en langer. Zowel in het water 
als op het droge wordt het botengamma 
aangevuld met aanverwante sectoren op 
de kade. Vele exposanten tonen hier hun 
nieuwste modellen en nemen op vaste 
tijdstippen bezoekers mee op zee. Heeft u 
interesse in een testvaart? Reserveert u dan 
tijdig uw plaats via belgianboatshow.be. De 
show is van vrijdag 5 tot en met zondag 
7 oktober dagelijks geopend van 10.30 
tot 18.30 uur aan de Oosthavendam 3 in 
Breskens.

Belgian Boat Show Float
www.belgianboatshow.be

Eerste editie Hamburg Boat 
Show biedt voor ieder wat wils

Naar het water met 
Belgian Boat Show Float

Kuiper Verzekeringen breidt 
uit met overname 

Kuiper Verzekeringen te Heerenveen, 
specialist in watersportverzekeringen, 
neemt de verzekeringsportefeuille over 
van Menno van der Schuit Verzekeringen 
te Sneek. Dit gebeurt per 1 oktober 2018. 
Directeur Jacco Kuiper is verheugd met de 
overname: “De overname past zeer goed 
in ons beleid om een gestage en gezonde 
groei te realiseren. Wij kennen Menno al 
heel lang en weten precies wat we aan 
boord halen. Menno zal tijdelijk bij ons in 
dienst treden om de overvoer zorgvuldig 
te begeleiden. Dat is mooi en dat typeert 
hem.” De portefeuille die Kuiper van Van der 

Schuit overneemt, bestaat voornamelijk uit 
pleziervaartuigen. 

Kuiper Verzekeringen
T: 0513-614444
www.kuiperverzekeringen.nl

Jachtmakelaardij Het Wakend Oog schuift op
Het Wakend Oog - International 
Yachtbrokers verhuist naar een ander 
pand binnen dezelfde straat. Vanaf  
1 oktober 2018 is de makelaardij niet 
meer te vinden op de Vosseleane 49, 
maar houdt ze kantoor op de Vosseleane 
51 in Woudsend. Dit houdt in dat de 
bezoekers circa 75 meter eerder dan 
voorheen kunnen parkeren. Aanvullend op 
het nieuwe kantoor heeft Het Wakend Oog 
ook een showroom: aan de Vosseleane 
36 biedt ze haar klanten voortaan de 
mogelijkheid om de schepen overdekt op 
de wal te presenteren. Doordat de boten 

op bokken staan kan het onderwaterschip 
direct worden bekeken zonder dat 
hiervoor eerst gekraand dient te worden. 
Naast de mogelijkheid om het schip in 
deze showroom te presenteren kan de 
klant ook kiezen voor een ligplaats in 
het water van de verkoophaven, direct 
achter het kantoor, of een ligplaats 
buiten op de wal. In de verkoophaven 
heeft de jachtmakelaardij ook de 
beschikking over een moderne 30 tons 
kraan, een botenhelling en de expertise 
van een scheepstechnisch bedrijf, een 
jachtschilder en een scheepstimmerman.

Uitreiking award voor 
amateur botenbouwers op 
de EOC-Traditionele 
Schepen Beurs

Botenwacht geeft 
brandstofadvies 
voor winterstalling
Een belangrijk onderdeel van winterklaar 
maken is de conservering van brandstof 
en brandstofsysteem met behulp van de 
juiste additieven, zo stelt pechhulpverlener 
Botenwacht. “Additieven zorgen voor 
een goede bescherming van belangrijke 
onderdelen in uw brandstofsysteem 
en verlengen de houdbaarheid van 
uw brandstof zodat vergomming en 
bacterievorming worden voorkomen en 
de juiste specificaties van de brandstof 
blijven gewaarborgd,” aldus Botenwacht. 
Botenwacht biedt zelf een range 
additieven aan die de brandstof en het 
brandstofsysteem beschermen. Daaronder 
valt de Bardahl Diesel Anti-Bacterie, een 
door Europa gecertificeerde biocide die 
bacterievorming tegen gaat. Daarnaast is 
er het dieseladditief Bardahl BDC Diesel 
Conditioner. Dit middel verwijdert vocht, 
reinigt de verstuivers, verbetert de smering 
en verlaagt het stolpunt (anti-vries). Daarbij 
biedt Botenwacht ook Bardahl Fuel 
Stabilizer aan dat de houdbaarheid van de 
benzine verlengt.

Botenwacht | T: 0486-460120 
www.botenwacht-shop.nl

In november 2018 zal de award voor 
amateur botenbouwers uitgereikt worden 
tijdens de schepenbeurs in Den Helder. 
De awarduitreiking werd in 2014 voor het 
eerst georganiseerd naar het voorbeeld uit 
Watercraft Magazine. Deze uit Engeland 
overgewaaide presentatie waarbij amateur 
botenbouwers hun zelfgebouwde boot aan 
het publiek kunnen laten zien, is toegankelijk 
voor iedereen die zijn of haar project klaar 
heeft in november. Tijdens de beurs zal een 
selectie van de aanmeldingen uitgenodigd 
worden om met hun boot aanwezig te zijn 
op de beurs. Kleinere projecten passen in 
de beurshal, grotere projecten zijn welkom 
in de haven. De jury van de ABBA (Amateur 
BootBouw Award) zal tijdens de beurs de 
boten bezichtigen en een winnaar uitroepen 
die op zondag een halfmodel in ontvangst 
zal nemen. Ook zal er een publieksprijs 
uitgereikt worden. Amateur botenbouwers 
die hun project klaar hebben in november 
kunnen zich inschrijven door een email te 
sturen naar info@botenbouwschool.nl onder 
vermelding van ‘ABBA 2018’.

 

Het Wakend Oog - International Yachtbrokers 
T: 06-81895522 | www.hwo.nl

tot en met zondag 21 oktober 2018 in het beursgebouw in Hamburg. 
Het evenement is dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur en op 
vrijdag tot 20.00 uur.

Hamburg Boat Show
www.hamburg-boat-show.de

EOC-Traditionele Schepen Beurs
www.traditioneleschepenbeurs.nl
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