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Van 8 tot en met 12 maart 2023

Boot Holland ziet de Hiswa te Water dan ook zeker niet als concurrentie, omdat de identiteit van beide beurzen 
volledig verschilt van elkaar. Gerda: “We hoeven ons daardoor niet te onderscheiden van de Hiswa te Water, want 
het onderscheid is er al. Eén van de botenbeurzen is in het voorseizoen en binnen, de andere beurs is in het 
naseizoen en buiten. De beurzen vullen elkaar perfect aan.”

Het team van Boot Holland doet er alles aan om iedere watersporter te bieden wat die zoekt. Dat is geen kleine 
opgave, want door het coronavirus is de watersportmarkt enorm opgebloeid. Volgens Gerda zijn het liefhebbers die 

de watersport herontdekt hebben of de ‘nieuwe watersporters’. Ook deze markt moet bediend 
worden. Gerda: “Men is erachter gekomen dat Nederland een plezierig land is om te 

recreëren, of dat nu voor een dagje met een SUP board is of voor langere tijd met 
een boot. Deze groep verlangt naar kennis en informatie en Boot Holland voorziet 

in deze vraag. 

Geheel vernieuwde beurs
Dit jaar zullen er extra veel open boten, tenders en sloepen gepresenteerd 
worden, een duidelijk groeisegment. Boot Holland 2023 zit vol verrassingen 
door verschillende nieuwe aspecten op de beursvloer. Bijpraten over alles 

Na twee jaar is het dan eindelijk weer zover! De enige Nederlandse indoor watersportbeurs Boot Holland 
opent de deuren van 8 tot en met 12 maart 2023 in het WTC Expo in Leeuwarden. Volgens beursorganisator 
Gerda Brouwer was het ondanks twee jaar afwezigheid niet nodig om de strategie aan te passen. “Zelfs in 
2021 en 2022 was er vanuit de standhouders het volste vertrouwen in de organisatie en het bestaansrecht 
van de beurs, dus alle boekingen zijn meegegaan naar 2023. Dat is natuurlijk een fijne basis om mee te 
beginnen, want hierdoor is de beursvloer al voor twee derde gevuld.”

Boot Holland
een beurs vol verrassingen!
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wat er in de watersport sector speelt gebeurt op het 
gloednieuwe podium ‘Het Palaver’. Geheel nieuw 
dit jaar is het ‘Recreatieplein’ waar men talloze 
mogelijkheden krijgt aangeboden voor een vakantie 
op of aan het water. Zo kan men terecht bij Goliath 
Makelaars die verschillende houseboats toont en zijn 
er meerdere charterbedrijven aanwezig.  
Boot Holland heeft dit jaar zelfs een groot watersport 
informatieplein in de breedste zin van het woord. 
Zo is er niet alleen aandacht voor de veiligheid aan 
boord en op het water, ook zijn er experts aanwezig 
die adviseren waar men op moet letten bij het kopen 
van een boot, hoe een boot te verzekeren et cetera. 
Het aanbod is enorm en wordt mede mogelijk 
gemaakt door meerdere partners zoals de Provincie, 
Varen Doe Je Samen!, de KNRM, jachtmakelaars en 
verzekeringsmaatschappijen. 

Fossielvrij varen
Uiteraard is er ook volop aandacht voor de 
energietransitie, want duurzaam varen is de toekomst. 
Zo is AluShip te bewonderen met hun nieuwste 
modellen en IMPACD Boats zal de beursvloer aanvullen 
met bijzondere 3D geprinte boten. De Stille Boot pakt 
dit jaar ook groots uit. Op deze stand zijn meerdere 
innovaties te vinden op het gebied van elektrisch varen. 
Future Fuels, Exalto, Mito Solar, Snoeck Technical 
Solutions en SEFFF vertellen de bezoekers graag meer 
over het fossielvrij varen.

Aan de steigers is het zoals vanouds weer genieten van 
de pracht en praal van de motorjachten.
Natuurlijk zal Brandsma Jachten weer aanwezig zijn 
met hun nieuwste schip. Vri-Jon DSA Yachts meert aan 
met de nieuwste Contessa en Excellent Yachts neemt 
de prachtige Excellent 1000 Touring mee. Bij Babro 
Yachting is een heuse wereldprimeur te vinden. 

Vacatures in de watersport
De watersportwereld kan natuurlijk niet bestaan zonder 
gepassioneerde en bevlogen mensen. Veel bedrijven 
zijn op zoek naar nieuwe collega’s. Denk aan de beste 
lassers, monteurs voor motoren, havenmedewerkers, 
schippers, timmermannen, administratief medewerkers 
en nog veel meer. Tijdens alle beursdagen zijn er 
experts aanwezig om werkzoekenden te informeren. 
Er is voor bijna iedereen een passende vacature en 
allemaal te vinden tijdens Boot Holland.

Plan je bezoek 
Boot Holland is te bezoeken van 8 
tot en met 12 maart 2023 in het WTC 
Expo in Leeuwarden. Kijk voor meer 
informatie en de online ticketverkoop 
op www.boot-holland.nl

OPENINGSTIJDEN
Woensdag 8 maart 10:00 - 18:00 
Donderdag 9 maart 10:00 - 21:00 
Vrijdag 10 maart  10:00 - 18:00 
Zaterdag 11 maart 10:00 - 18:00 
Zondag 12 maart 10:00 - 17:00
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