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Vanwege het grote succes van de eerste editie van de Rotterdam Boat Show vorig 
jaar, is de organisatie verheugd om aan te kondigen dat de voorbereidingen voor 
een tweede editie in de maak zijn. Van 7 tot en met 10 april 2023 wordt Jachthaven 
De Rotterdamsche Admiraliteit wederom omgetoverd tot een chique en exclusieve 
beurslocatie. Waar de meest prestigieuze jachten, tenders en toeleveranciers van 
internationale scheepswerven worden gepresenteerd. Dit jaar wordt er dan ook echt 
uitgepakt op de Rotterdam Boat Show, want het evenement draait om luxe in de breedste 
zin van het woord. De organisatie is trots op de grote aanwezigheid van de meest 
prestigieuze Nederlandse scheepswerven zoals Mulder Shipyard en Zeelander Yachts. 
De  gasten worden voorzien van exquise hors-d’oeuvres en onder gedompeld in een 
overvloed aan bubbels. Voor wie niet van watersport houdt, is er meer dan genoeg te zien 
op het gebied van exclusieve bolides, haute couture en kostbare sieraden.

Rotterdam Boat Show  |  +31 (0)6-52689761  |  www.rotterdamboatshow.eu
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Innovatie centraal tijdens Boot Düsseldorf 2023
Van 21 tot 29 januari trapt Boot Düsseldorf voor 

het eerst af met het ‘blue innovation dock’ 
in hal 10 van de beurs. Op alle negen 
beursdagen staan toekomst relevante 
thema’s zoals duurzaamheid in de 
botenbouw, alternatieve aandrijvingen 
of het innovatieve ontwerp van moderne 
jachthavens centraal. Internationale 
deskundigen uit de watersport- en 

botenbouwindustrie, Europese politici 
en vertegenwoordigers van instituten en 

verenigingen zullen oplossingen bespreken 
en presenteren voor de verwezenlijking van 

klimaatdoelstellingen, duurzaam toerisme of de ontwikkeling 
van recyclebare materialen. Directeur Petros Michelidakis: “Dit maakt 
het blue innovation dock tot een must-attend evenement voor 
alle vakbezoekers aan Boot Düsseldorf. De inhoudelijke partner is 
European Boating Industry. Deelname is gratis en biedt met het hoge 
informatiegehalte een grote meerwaarde voor de professionals.” 
Eén van de meest duurzame ontwikkelingen in de industrie komt 
van de Franse Beneteau Group. Als Performance Partner van het 
Sustainability Forum zal het bedrijf haar nieuwste ontwikkeling 
presenteren: Het zeiljacht First 44 en de Delphia Line.

Boot Düsseldorf  |  www.boot.com

Sinds kort is Kempers Watersport offi cieel dealer van Alfastreet 
Marine. De eigenaar, architect en bootliefhebber achter het 
Sloveense merk, Iztok Počkaj, besteedt veel aandacht aan elk 
detail. Zijn innovatieve benadering bij het ontwerpen van boten 
zorgt voor een optimale combinatie van functionaliteit, tijdloos 
ontwerp en comfortabel gebruik om de beste ervaring met elk 
vaartuig te creëren. Voor Kempers Watersport is het een mooie 
aanvulling op de merken Axopar, Sea Ray en Boston Whaler die 
het bedrijf al sinds jaar en dag vertegenwoordigt. Bart Kempers: 
“Alfastreet Marine biedt een zeer complete modelreeks met 

als Unique Selling Point dat een groot gedeelte elektrisch kan 
worden aangedreven. Dat is nu eenmaal de toekomst en in onze 
regio zeker.” Binnenkort is de Alfastreet Marine 28 Cabin Sport 
te zien in de showroom. Dit model biedt volgens de werf unieke, 
multifunctionele en ergonomische oplossingen voor maximaal 
vaarcomfort. Ongeacht de aandrijving is het een comfortabele 
cruiser, zelfs bij het bereiken van hogere snelheden.

Kempers Watersport
+31 (0)172-503000  |  www.kemperswatersport.nl

Wajer Yachts heeft een nieuw boothuis geopend op hun scheepswerf 
in Heeg. Onder leiding van Studio Piet Boon is het 350 vierkante 
meter grote gebouw volledig ontworpen rondom de Wajer-jachten 
om klanten te ontvangen in een inspirerende omgeving, volledig 
afgestemd op de jachten. De ontvangstruimte, waar klanten de 
kleuren en materialen voor hun Wajer kunnen kiezen, biedt via een 
glazen wand uitzicht op het middelpunt van het boothuis. In deze 
gigantische overdekte ligplaats van 8 bij 27 meter kan zelfs het 
grootste model - de Wajer 77 - naar binnen. Het boothuis wordt 
verwarmd door vloerverwarming, via een warmtepomp die is 
aangesloten op 720 zonnepanelen op het dak van de productiehallen. 
Dries Wajer, Managing Director Wajer Yachts: “Het boothuis is als een 
jas gebouwd rond onze jachten, alles is gericht op het ervaren van de 
kwaliteit en de liefde voor het product. We kunnen niet wachten om 
onze klanten uit binnen- en buitenland te verwelkomen.”

Wajer Yachts  |  +31 (0)515-442131  |  www.wajer.com

Inter Boat Marinas is specialist op het gebied van ontwerp, ontwikkeling, fabricage en 
installatie van drijvende steigers en turnkey marinas. Van jachthaven, (horeca)terras tot 
zwemponton. Van roei-, vis- en kanosteigers tot drijvende recreatiewoningen. Vanaf 20 
februari verhuist het bedrijf naar een nieuw pand aan de Sikkel 3 te Heinenoord. Ruim 2000 
projecten zijn sinds 1986 in Nederland, Europa en daarbuiten gerealiseerd. Grote en kleine 
jachthavens, watersportverenigingen, maar ook veel particulieren maken inmiddels gebruik 
van een van de zeven drijvende steigersystemen, dat recreëren, wonen en werken aan en 
op het water optimaal mogelijk maakt. Het team van Inter Boat Marinas bestaat uit gedreven 
professionals met ruime ervaring in hun vakgebied. Ook voor bijzondere projecten bent u voor 
een deskundig advies en uitvoering bij Inter Boat Marinas aan het juiste adres. Ze staan u 
graag te woord om uw wensen te bespreken, te creëren en te realiseren!

Inter Boat Marinas  |  +31 (0)78-6777000  |  www.interboatmarinas.nl

Inter Boat Marinas gaat verhuizen

Het is bevestigd: de Rotterdam Boat Show komt terug!

Wajer Yachts opent boothuis ontworpen door Studio Piet Boon

Kempers Watersport breidt aanbod uit met nieuw merk
ROTTERDAM BOAT SHOW


