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Na het annuleren van zowel Boot 
Düsseldorf als Boot Holland besluit 
Boarnstream Yachting een eigen huisshow 
te organiseren. In het weekend van vrijdag 
11 tot en met zondag 13 maart houdt 
de motorjachtenbouwer de feestelijke 
Boarnstream Yachting Days. Dit open 
huis vindt plaats op de nieuwe werf aan 
de Wjitteringswei 3 in Jirnsum. Hierbij 
zijn naast de gloednieuwe jachtwerf 
uiteraard ook vele motorjachten te zien 
van de merken Boarncruiser, Marex en 
Rodman. Onder de jachten zijn diverse 
primeurs te vinden, zoals de eerste 
hybride-aangedreven Boarncruiser. “We 
organiseren de show in een zo veilig 
mogelijke omgeving voor iedereen. 
Afhankelijk van de weersvoorspelling zullen 
wij de jachten voornamelijk op het water 
laten zien,” aldus Wies Hokwerda, CEO 
bij Boarnstream Yachting. De invulling van 
de dagen is mede afhankelijk van de in 
maart geldende maatregelen rondom het 
coronavirus. Met behulp van haar website 
en online nieuwsbrief houdt de werf 
belangstellenden op de hoogte. 
 
Boarnstream Yachting   
+31 (0)566-600828
www.boarnstream.com

Boarnstream 
organiseert Yachting 
Days 2022 op 
nieuwe werf

Ook in 2022 géén Boot Holland

Falcon Rydell Yachts nieuwe
dealer van Ferretti Yachts

De Ferretti Group heeft een nieuwe vertegenwoordiger in de Benelux: Falcon Rydell 
Yachts. De bekende jachtmakelaarsorganisatie De Valk Yachtbrokers lanceert dit nieuwe 
bedrijf speciaal voor de verkoop van jachten uit de Ferretti Group. Het gaat hierbij om 
de merken Riva, Pershing, Itama en Ferretti Yachts. Falcon Rydell Yachts wordt geleid 
door Leonard Bonnema en Leonardo van den Berg, beiden experts in de jachtindustrie. Zij 
informeren geïnteresseerden vanuit hun kantoor in Loosdrecht over de nieuwbouw- en pre-
owned jachten van deze gerenommeerde merken. Verder beschikt Falcon Rydell Yachts over 
een toegewijd en fabrieksgetraind team om service en support te verlenen, door heel Europa.  
 
Falcon Rydell Yachts  |  +31 (0)35-5829029  |  www.falconrydell.com

Traditioneel zorgt Boot Holland in Leeuwarden voor dé aftrap van het watersportseizoen. 
Helaas moeten we nog een jaar wachten op de eenendertigste editie, want net als in 2021 
gaat de populaire botenbeurs ook in 2022 niet door. Het populaire evenement is verplaatst 
naar 8 tot en met 12 maart 2023. De aanhoudende onzekerheid rondom het coronavirus 
zorgt voor dit verdere uitstel. “Door het hoge aantal besmettingen en de grote onzekerheid 
ten aanzien van eventuele toekomstige maatregelen kunnen wij de kwaliteit van Boot Holland 
2022 niet garanderen. Dit heeft ons tot het besluit gebracht de beurs te verplaatsen naar maart 
2023,” aldus de organisatie. De inschrijvingen van deelnemers voor 2022 zijn doorgezet naar 
de volgende editie in 2023. “Hiermee is de basis voor 2023 gelegd en belooft het nu al een 
geweldige editie te worden!” aldus beursmanager Gerda Brouwer. 
 
Boot Holland  |  www.boot-holland.nl
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