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Eerste Damarin 640 voor 
vierde keer verkocht

Nieuwe boat show meert in 
oktober 2021 aan in Brussel

Geen botenbeurs in  
Parijs in 2020

Niet zelden worden jachtwerven gevraagd om een boot - die 
destijds nieuw bij hen is gekocht -  in verkoop te nemen. Zo 
mocht de jachtwerf Damarin in Gouda deze zomer de eerste 640 
opnieuw verkopen. Dit zeilschip kwam in het jaar 2000 uit de mal 
en is inmiddels overgedragen aan de vierde eigenaar. Alle keren 
mocht Damarin de verkoop verzorgen. “Na 20 jaar en bijna 5.000 
vaarkilometers is de boot nog steeds in perfecte staat,” aldus 
een trotse familie Van Dam. Het familiebedrijf maakt sinds 1995 
ambachtelijk gebouwde sloepen, cruisers, tenders en daysailers. 

Damarin
+31 (0)182-515386
www.damarin.nl

Er zijn plannen voor een nieuwe nautische beurs in België. Dit 
idee is ontstaan uit de exclusieve alliantie tussen Nautibel, de 
Federatie voor Belgische Watersport- en Pleziervaartbedrijven 
en Organisaties en beursorganisator FISA. Hiermee zal Brussels 
Expo vanaf 2021 de nieuwe thuishaven voor dit jaarlijkse event 
rond watersport, waterrecreatie en watertoerisme zijn. Op de 
show wordt een grote verzameling van nautische producten en 
diensten verwacht, en in het bijzonder de nieuwste innovaties. 
De eerste editie staat gepland van donderdag 21 tot en met 
maandag 25 oktober 2021 en moet de grootste watersportbeurs 
van het land worden met zowel zeil- als motorjachten. Bezoekers 
kunnen eveneens een bezoek brengen aan het Brussels Travel 
Festival en een Mobicar, een beurs voor caravans, motorhomes, 
kampeeraccessoires en -diensten. 

Nautibel  |  www.nautibel.be

De Franse Federatie van de Nautische Industrie (FIN) is 
genoodzaakt de Parijse botenbeurs Salon Nautic te annuleren. 
Dit als gevolg van de laatste aankondigingen van de Franse 
minister van Volksgezondheid. Eind september kondigde de 
Franse minister de nieuwe maatregelen voor Parijs aan. Met name 
de vermindering van het aantal bezoekers maakt het niet langer 
mogelijk om de botenbeurs dit jaar te houden. Normaliter komen 
er jaarlijks ruim 200.000 bezoekers naar de show in de Franse 
hoofdstad. 
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