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DÉ AFTRAP VAN HET 
WATERSPORT SEIZOEN!

HET KLOPPEND HART VAN DE NEDERLANDSE WATERSPORT
De aftrap van het watersportseizoen is wederom in het hoge noorden van het land te vinden. Van 8 tot en met 12 maart kunnen alle 

liefhebbers weer volop genieten van alles wat er met watersport te maken heeft tijdens Boot Holland. Van de nieuwste boten tot handige 

accessoires, het opdoen van inspiratie of nieuwe connecties maken. Daarnaast zijn er veel primeurs en is er meer dan genoeg informatie over 

de laatste ontwikkelingen in de branche. Dit jaar is het aanbod nog gevarieerder dan ooit. Het WTC Expo in Leeuwarden heet iedereen van 

harte welkom op de indoor watersportbeurs van Nederland.

Wijzigingen in programma, standnummers en plattegrond voorbehouden.

Foto’s: ©Boot Holland

Meer dan alleen boten
Dit jaar zijn er meer dan 200 deelnemers 
die Boot Holland veelzijdig en uniek 
maken. Tijdens de watersportbeurs is er 
in overvloed aandacht voor onder andere 
open boten, motorboten en zeilboten. 
Daarnaast biedt de beurs ruimte voor alles 
wat met de watersport te maken heeft. 
Denk bijvoorbeeld aan motoren, accessoires, 
verzekeringen, elektronica, recreatie, 
veiligheid en nog veel meer. Er is voor 
iedereen die een hart heeft voor welk aspect 
dan ook binnen de watersport een reden om 
langs te komen.

Palaver: de plek om samen te 
komen
Een van de hotspots van de beurs is 
het Palaver. Op deze plek worden alle 
presentaties en lezingen georganiseerd. 
Dichtbij de noordelijke entree van de locatie 
komen experts en geïnteresseerden samen. 
Iedere dag is er een gevarieerd aanbod aan 
verschillende onderwerpen, van pechhulp op 
het water tot alles wat u moet weten over 

het verzekeren van een boot. 
Sommige presentaties worden ook 
meerdere keren gegeven. Dus mocht u een 
presentatie gemist hebben, dan kunt u op 
een ander moment terugkomen. Bekijk het 
hele programma op www.boot-holland.nl.
Standnummer: 2030

Betreed de steiger
Ook dit jaar zal de populaire steiger tijdens 
de beurs in het WTC Expo te vinden zijn. 
Dit is de plek waar fanatieke fans van 
motorjachten volop kunnen genieten van 
de nieuwste modellen van onder andere 
Brandsma Jachten, Vri-Jon DSA Yachts en 
Bootcentrum Geertsma. Zo komt Vri-Jon 
haar nieuwste Contessa tonen, uit de lijn 
gewilde plezierjachten. De steiger kan met 
trots de trekpleister van de beurs genoemd 
worden.
Standnummer: 3226 - 3232

Boot Akkrum
Trouwe partner van Boot Holland en een 
van de eerste namen die aangaf tijdens 

deze editie mee te doen. De specialist op het gebied van boten en 
buitenboordmotoren zal ook deze editie weer genoeg exemplaren 
met zich meebrengen. Van de bekende merken als Waterspoor 
en Corsiva, tot de primeurs van niet één, maar twee nieuwe 
hoogtepunten. Allereerst de Whaly 435, een volledig vernieuwde 
open boot gemaakt van gerecycled materiaal. Daarnaast komt de 
distributeur met de Mercury Avator, een revolutie op het gebied van 
elektrische aandrijfsystemen.
Standnummer: 4106 - 4108

Gevarieerd aanbod aan primeurs
Boot Holland biedt het volmaakte podium voor meerdere 
wereldprimeurs van verschillende exposanten. Naast de primeurs 
van Boot Akkrum, staat Scheepsbouw Kroes op de beurs met de 
nieuwste Spikersloep. Ook de Babro Tridente 43 OC beleeft haar 
debuut op dit evenement. Menken Maritiem mag haar Henley28 
introduceren op deze dagen en zo zijn er nog veel meer nieuwe 
pronkstukken te vinden. Voor wie de nieuwste exemplaren in zijn 
of haar favoriete tak van watersport wil ontdekken, heeft hier 
voldoende te zien.

Het belang van duurzaamheid
Verduurzamen is de laatste jaren een steeds belangrijker thema 
geworden. Zo ook in de watersport. Elektrisch varen, emissievrije 
boten en hybride motoren worden alsmaar essentiëler. Bij Boot 
Holland is er daarom extra aandacht voor varen met het oog op 
de toekomst. Zo is er een royaal aanbod aan elektrische boten 
te bewonderen en kunt u zien hoe een boot met brandstofmotor 
omgebouwd wordt tot een elektrische of hybride motor. Daarnaast 
is er veel aandacht voor fossielvrij varen, met duurzamere 
alternatieven van fossiele brandstof. De verschillende toepassingen 
voor milieubewuster varen zijn op de beursvloer te vinden.
Standnummer: 4112 - 4118
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Inspiratie opdoen voor recreatie 
Recreëren op en rond het water wint enorm aan populariteit. Steeds 
meer fanatiekelingen ontdekken de Nederlandse rivieren of komen 
weer terug naar de fonkelende wateren. Speciaal hierom introduceert 
Boot Holland 2023 het nieuwe concept van het recreatiepaviljoen. Dit 
is hét verzamelpunt voor iedereen die inspiratie op wil doen op het 
gebied van mooie waterbestemmingen. Van aanmeerlocaties tot de 
beste plekjes en vaarroutes voor de vakantie. Geschikt voor iedereen 
die Nederland van zijn beste kant wil zien of op zoek is naar pareltjes 
waar die het bestaan nog niet van wist.
Standnummer: 2121 - 2129 

Need for speed
Wat is er zo leuk aan snel varen? Een eenvoudige vraag waar iedereen 
een ander antwoord op heeft. De adrenalinekick, het gevoel dat u leeft, 
vaarbewegingen maken waarvan u niet wist dat u deze kon maken en 
ga zo maar verder. Wat de reden dan ook is, er is voor iedereen een 
expert die kan helpen met het vinden van de juiste snelheidsduivel. 
Zo kunnen de specialisten van Highfield, West Yachting, ZWF Yachts 
en Tiger Marine helpen de boot te vinden die het beste past bij uw 
wensen. 
Standnummer: o.a. 3205, 3220, 4018, 4104, 9001

Veiligheid op het water
Het is altijd fijn om nieuwe mensen te leren kennen die de liefde voor 
de watersport delen. Maar hoe meer mensen op het water zijn, hoe 
groter de kans is op ongelukken. Want is elke watersporter op de 
hoogte van de huidige veiligheidsregels? Een goede voorbereiding 
is noodzakelijk voor een mooi vaarseizoen. Daarom kunt u het 
veiligheidsplein bezoeken, waar de helden die de veiligheid op het 
water waarborgen klaarstaan voor alle vragen. Met tips en uitleg 
zorgen zij ervoor dat iedereen goed op de hoogte het water op kan 
gaan en dat tegenslagen zoveel mogelijk vermeden worden.
Standnummer: 2109 - 2111

KNRM
De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij is de organisatie 
die als doel heeft de Nederlandse wateren zo veilig mogelijk te 
houden. Op vrijdag 10 maart zal Kees den Hollander, operator en 
al sinds 1995 betrokken bij de organisatie, een presentatie geven 
namens de KNRM. Daarnaast wordt er door de reddingsbrigade 
tips en advies gegeven op basis van voorbeelden uit de praktijk. 
Voorlichting en bewustwording zorgen ervoor dat de kans op 
ongevallen en schade tot het minimum worden beperkt. Alles om het 
motto “Veilig uit, veilig thuis” na te kunnen leven.
Standnummer: 2110

‘Varen doe je Samen!’ Veiligheidsquiz
Het samenwerkingsverband Varen doe je Samen! geeft tips en advies 
over de regels die gelden tijdens het varen. Deze informatie is niet 
bij iedereen bekend of verandert vaak, waardoor oude opvattingen 
verouderd zijn. Om op een interactieve manier te controleren hoe 
goed iemand de vaarregels kent wordt de Varen doe je Samen! 
Veiligheidsquiz georganiseerd. Hier kan iedereen zijn of haar kennis 
op het gebied van veilig varen testen en wellicht nieuwe regels leren. 
De quiz is geschikt voor watersportliefhebbers van alle leeftijden.
Standnummer: 2130

Werken en leren in de watersport
Wie wil werken in de watersportbranche kan tijdens Boot Holland 
veel inspiratie opdoen. Er is ruimschoots aandacht voor diverse 
vacatures en doorgroeimogelijkheden binnen het werkveld aan het 
water. Ontdek welke vacatures er allemaal openstaan, welke opties 
tot omscholen er zijn en nog veel meer. De sector staat te springen 
om enthousiaste nieuwe collega’s. Op verschillende dagen worden 
er ook lezingen gegeven, die een betere inkijk geven in wat de 
specifieke beroepsgroepen inhouden. Uitstekend voor wie meer wil 
weten over werken binnen de watersportbranche.  
Standnummer: o.a. 2200, 2201, 2204, 2205, 2211, 2217

Jachtbemiddeling Heeresloot
Het kopen of verkopen van een jacht kan een moeilijke klus zijn. 
Want er zijn meer dingen waar u rekening mee moet houden dan 
alleen de juiste prijs vragen of geven voor een boot. Jachtmakelaar 
Martijn Sier van Jachtbemiddeling Heeresloot zal op het Palaver 
regelmatig een presentatie geven over waar rekening mee 
gehouden moet worden tijdens het verkoopproces van een jacht. 
Alle belangrijke aspecten die ervoor zorgen dat een aan- en 
verkoopproces op de juiste manier verloopt, zonder onaangename 
verrassingen komen te staan, worden behandeld.
Standnummer: 2022

Weet hoe de wind waait
Voor zeilers is het belangrijk dat zij de wind in de zeilen hebben. Goed 
voorbereid het water opgaan is vooral voor deze groep watersporters 
cruciaal voor een geslaagd dagje op het water. Voorspel het weer 
en de wind die per dag waait. Henk Huizinga van NimosMeteo staat 
klaar om hier meer over te vertellen. Als professioneel meteoroloog 
kan hij alles vertellen over windrichtingen, die de vaarroutes kunnen 
beïnvloeden. Hij draagt zijn kennis op zondag 12 maart graag over 
aan de fanatieke zeilers die de windkoersen optimaal willen benutten.
Standnummer: 2030
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Huizen op het water
Ze worden ook wel de tiny houses op het water genoemd. De luxe 
huisboten en prachtige chalets waar u zich in stijl en comfort van 
A naar B kunt verplaatsen of op het water mee kunt wonen. Boot 
Holland is fan van het concept en brengt de watercampers daarom 
graag naar Leeuwarden. Huisboten van verschillende merken en 
stijlen, waaronder La Mare, Campi en Havenlodge, zullen in de grote 
hal tentoongesteld worden op hun eigen paviljoen. Ervaar zelf de 
weelde van deze moderne vorm van waterrecreatie.
Standnummer: 3127 - 3134

HANDIG OM TE WETEN
 
ROUTE EN PARKEREN
Het WTC Expo Leeuwarden is goed te bereiken vanuit 
verschillende richtingen en met allerlei mogelijkheden. 

Met de auto
Met de auto volgt u de N31 naar Leeuwarden en de 
expo zal op de borden al aangegeven worden. Boot 
Holland is te betreden via hoofdingang West (gelegen 
aan het Stadionplein), entree Noord (gelegen naast de 
supermarkten) en de entree via WestCord Hotel. Routes 
naar de parkeerplaatsen worden met gele verkeersborden 
aangegeven wanneer u bij de beurs aankomt. De 
parkeersituatie is wegens gebiedsontwikkeling anders 
dan u gewend bent, bekijk op de website van Boot 
Holland de actuele parkeerplattegrond voor beschikbare 
parkeerterreinen. 

LET OP: Er zijn geen laadpalen aanwezig bij de 
parkeerplaatsen. 

Met het Openbaar vervoer 
Komt u met het openbaar vervoer? Reis dan af naar station 
Leeuwarden en vervolg uw reis met bus 70, 71 of 97, welke 
allemaal een stop aan de achterkant van de locatie hebben. 
Bekijk de actuele reistijden op de website van Arriva. Vanaf 
het busstation kunt u ook lopend naar de expo. Dit is een 
wandeling van ongeveer 15 minuten.

Overnachtingen 
Wie van ver komt of graag meerdere dagen naar de beurs 
gaat, kan overnachten in het WestCord WTC Hotel. Dit 
ligt gelegen direct naast de beurslocatie en heeft gratis 
parkeerplekken. Boek via de website van Boot Holland een 
arrangement bestaande uit een bezoek aan Boot Holland, 
overnachting in het WestCord Hotel, ontbijt en een bezoek 
aan het Scheepsvaartmuseum. Voor wie liever met de camper 
komt is Camperplaats Leeuwarden speciaal voor Boot Holland 
ter beschikking gesteld. Deze standplaats ligt op 20 minuten 
van het beursterrein af. Alle camperplaatsen zijn voorzien van 
beveiliging, elektriciteit en wifi. Reserveren kan via de website.

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

TOEGANGSKAARTEN 
Online op de beurswebsite: 
Volwassenen   € 13,50 
Kinderen t/m 12 jaar GRATIS
Aan de kassa: 
Volwassenen   € 17,- 
Kinderen t/m 12 jaar GRATIS

Meer informatie over de beurs en de deelnemers 
is te vinden op: www.boot-holland.nl
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