
In de jachthaven van Resort Oesterdam in 
Zeeland wordt van 2 tot en met 4 april 

het nieuwste watersportevenement van 
Nederland georganiseerd. De focus van 
de show ligt op snel varende en sportieve 
boten. De eerste Oesterdam Aqua telt 30 

deelnemende boten van dit type. Blikvanger is 
de range van Sea Ray boten die gepresenteerd 

worden. De dealers Kempers Watersport, Holland 
Sport Boat Centre en Belgian Boat Service trekken gezamenlijk op. 
Aan de steigers vindt men verder een uitgebreid aanbod van diverse 
sport- en speedboten. Op de kade bevinden zich onder andere 
de stands van VanClaes Trailers, Dock Maritiem en YachtFocus. 
Trotse sponsor van het evenement is Renova, de BMW en Mini 
dealer voor Zeeland & Brabant. De allerkleinsten kunnen aan diverse 
activiteiten op het water deelnemen zoals suppen & aquaballen. 
Het watersportevenement vindt plaats in het Oesterdam Resort in 
Tholen. De maandag van het evenement is gereserveerd voor het 
maken van proefvaarten. De toegang is gratis. Wel wordt verzocht 
om vooraf via de website tickets te bestellen. 

Oesterdam Aqua | www.oesterdamaqua.nl

Watersportnieuws | Beurzen   Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

31 augustus - 4 september
Hiswa te Water

2 - 4 april Oesterdam Aqua

Na twee online edities, liggen er grote plannen klaar voor de Hiswa te Water 2022 in Batavia 
Haven Lelystad, de grootste bootshow van Noord-Europa. De haven wordt weer 

omgetoverd tot het walhalla voor ieder type watersporter. Onder het motto 
‘Beleef het op de Hiswa te Water’ is het van woensdag 31 augustus tot 
en met zondag 4 september wederom één bruisend watersportfeest in 
Lelystad. Met onder meer: een nieuwe entreehal, volop activiteiten op 
en aan het water, smakelijke catering en uiteraard een groot aanbod met 

boten en toebehoren. Aan de Boulevard zullen de grotere exclusieve jachten 
van 15 meter en langer te bewonderen zijn. Naast alle mooie boten en fraaie stands 

is er nog veel meer te doen, zoals demonstraties, proefvaren in de haven en het Podium aan het 
Water. Kortom een beurs om naar uit te kijken. YachtFocus is exclusief mediapartner.

Hiswa te Water | www.hiswatewater.nl

Ruim 400 nieuwe en jong gebruikte 
jachten in Sneek kijken uit naar 
een nieuwe eigenaar. Bezoekers 
hebben gratis toegang en kunnen 

dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur in 
een ongedwongen sfeer een rondje 

maken langs alle organiserende jachtwerven 
en deelnemende gastwerven. Onder het genot van een hapje en 
drankje mogen zij een kijkje nemen achter de schermen, kennis 
maken met vakmensen en op zoek gaan naar hun droomjacht. Alle 
nautische ondernemingen die aanwezig zijn, liggen in en om diverse 
watersportbedrijventerreinen in Sneek. Hierdoor is het mogelijk 
om in één dag bij alle werven, jachtmakelaars en toeleveranciers 
langs te gaan. Bezoekers kunnen op de website een eigen route 
uitzetten op basis van hun voorkeur. Er zijn vier opties: polyester, 
stalen en gebruikte motorjachten en charterboten. Daarnaast zijn 
meerdere lokale ondernemers op verschillende locaties van de 
partij. Zij geven elk op hun eigen manier invulling aan de show. 
Juist de samenwerking tussen de nautische bedrijven en lokale 
ondernemingen is de kracht van Motorboot Sneek. Het levert een 
uniek watersportevenement vol sfeer en gezelligheid op.

Motorboot Sneek | www.motorbootsneek.nl

De Oostschans aan het kanaal in Goes staat vanaf Koningsdag 
tot en met het daaropvolgende weekend in het teken van 
elektrisch varen. Op deze dagen wordt de Zeeuwse Electric 
Boat Show georganiseerd door The Green Wave, een bedrijf 
dat gespecialiseerd is in elektrisch varen. Het is voor het eerst in 
Nederland dat een dergelijk evenement plaatsvindt. De officiële 
opening is op woensdag 27 april om 11 uur. The Green Wave wil 
het publiek graag kennis laten maken met het inmiddels ruime 
aanbod op het gebied van emissieloos varen. Deelnemers zijn 
Saffier zeiljachten, de volledig elektrische draagvleugelboot Candela, 
de Duurzame Sloepen - geprint van gerecycled materiaal - en nog 
veel meer. Het is een interactief evenement met gratis workshops, 
proefvaarten, lezingen en demo’s. Er zijn daarnaast foodtrucks 
en er is animatie voor de kinderen, zoals op afstand bestuurbare 
bootjes, een elektrisch surfboard, suppen en andere nieuwe 
watersportdisciplines, allemaal met ‘Zero Emission’. De activiteiten 
vinden dagelijks plaats tussen 11.00 en 18.00 uur.

Zeeland Electric Boatshow | www.electricboatshow.eu

27 april - 1 mei
Zeeland Electric Boat Show  
& Zero Emission Boat Show

www.RotterdamBoatshow.eu
ROTTERDAM BOAT SHOW

Luxury & elegance, 
we’ll show you the swans of the world

Van 14 tot en met 18 april 2022    -   Jachthaven De Rotterdamsche Admiraliteit

Jachthaven De Rotterdamsche Admiraliteit verandert voor vijf dagen 
in een chique en exclusieve beurslocatie. Tijdens de eerste editie 
van dit evenement worden de meest prestigieuze jachten en tenders 
van internationale scheepswerven gepresenteerd. Bovendien is het 
mogelijk om met een aantal tenders een proefvaart te maken door 
de Oude Haven of over de Maas. Ook zullen merken van buiten de 
jachtenbranche aanwezig zijn, zoals de gerenommeerde juwelier Schaap 
& Citroen. “Een uniek evenement op een unieke locatie”, aldus Dennis 

Jongeling van het marketing bureau Denzo Designs. “De plannen 
lagen al een tijdje op de plank, maar vanwege het coronavirus 

kon dat niet doorgaan. Achteraf gezien is dat niet erg, 
want de timing is nu perfect voor een nieuw en exclusief 
jachtevenement.” De organisatie koos daarom voor een 

all-inclusive concept. Het is een volledig verzorgde dag die 
aan alle kanten de luxury lifestyle ademt. De culinaire invulling is 

op gastronomisch niveau en wordt verzorgd door de exclusieve cateraar 
Vanderloo. Het voordeel voor bezoeker en exposant is dat er alle tijd is 
voor een goed gesprek onder het genot van een heerlijk glaasje bubbels. 
Al met al geen alledaagse bootshow, maar dat is ook precies de 
bedoeling. Uiteraard is YachtFocus ook aanwezig met haar magazines.

Rotterdam Boat Show | www.rotterdamboatshow.eu

Het evenement dat voorheen bekend 
stond als Palma Superyacht Show, 
is een integraal onderdeel van de 
Palma International Boat Show (PIBS). 
PIBS is het openingsevenement van het 
mediterrane jachtseizoen, dat plaatsvindt van 
28 april tot 1 mei 2022. Het is een show voor jachten boven 24 
meter. Palma Superyacht Village toont een selectie van superjachten 
die beschikbaar zijn voor verkoop en charter. Uiteraard zijn 
alle nautische bedrijven vertegenwoordigd die gespecialiseerd 
zijn op het gebied van superjachten. Zij maken de Balearen 
tot één van ‘s werelds meest toonaangevende bestemmingen 
voor refit en onderhoud van superjachten. Hierdoor beschikken 
de eilanden over de nodige infrastructuur om reparatie- en 
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan zowel kleine als grote 
boten. YachtFocus is met haar luxe uitgave Elite tot mediapartner 
van de show benoemd. Palma Superyacht Village vindt plaats 
in Moll Vell in het hart van Palma de Mallorca recht tegenover de 
majestueuze kathedraal van Palma en de bruisende oude stad.
 
Palma Superyacht Village | www.palmasuperyachtvillage.com

28 april - 1 mei
Palma Superyacht Village

ROTTERDAM BOAT SHOW
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8 - 10 april Motorboot Sneek

14 - 18 april Rotterdam Boat Show


