Boatshow-agenda april en mei
YachtFocus Magazine 90 - april 2012

Bootbeminnend Nederland
kan deze maanden haar
hart ophalen. In april en
mei kan er namelijk volop
genoten worden van botenbeurzen en speciale open
dagen bij diverse makelaars
en werven. Wij geven een
overzicht van bij ons gemelde evenementen.

For Sail Paas Boatshow

Wanneer: 30 maart-15 april (woensdagen uitgezonderd)
Waar: Marina Port Zélande, Ouddorp
Wat: Traditiegetrouw organiseert jachtmakelaardij For Sail Yachtbrokers rond
Pasen een reeks open dagen. Hierbij
kunnen de steigers van For Sail
Yachtbrokers bewandeld worden en
kan het aanbod bestaande uit ruim 50
gebruikte zeiljachten bekeken worden.
Website: www.forsailyachtbrokers.nl

Cantia Vaardagen

Wanneer: 7-9 april
Waar: Vanuit de haven van MaJac
Watersport, Sneek
Wat: Deze eerste editie van de Cantia
Vaardagen wordt tijdens de paasdagen
gehouden. Hierbij kan men proefvaarten maken met de Cantia 28’ Cabin
Cruiser. Geïnteresseerden kunnen alleen testvaren indien vooraf aangemeld
via info@pedro-boat.nl of info@majac.nl.
Websites: www.pedro-boat.nl en
www.majac.nl

Heech by de Mar Paasshow

Wanneer: 7-9 april
Waar: Heeg
Wat: Heech by de Mar opent in het
paasweekend haar haven voor bezoekers, zodat deze de ongeveer 55
te koop staande rond- en platbodems
kunnen bezichtigen.
Website: www.heechbydemar.nl

Open Huis Jachtwerf Klaassen

Wanneer: 8 & 9 april
Waar: Voorschoten
Wat: Deze dagen kunt u de werf met
nieuwe en gebruikte Super Van Crafts
bezichtigen, waaronder de Nederlandse primeur van de Super Van Craft
River. De open dagen worden aanbevolen door Vink Jachtservice.
Website: www.vink-jachtservice.nl

Noordelijke Houtbouwers

Wanneer: 9 april
Waar: In de haven van Terherne
Wat: Traditioneel wordt in Terherne op
tweede paasdag het watersportseizoen
geopend waarbij alle watersportbedrijven open huis houden. De Noordelijke
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Houtbouwers presenteren zich met hun
prachtige houten schepen in de klassieke scheepshaven van Terherne.
Website: www.houtenschepen.nl

Motorboot Sneek

Wanneer: 13-15 april
Waar: Sneek
Wat: Negen grote motorbootwerven en
een jachtmakelaar uit Sneek presenteren hier gezamenlijk hun bootaanbod.
Zo’n 250 verschillende type motorschepen zijn hier te bezichtigen.
Website: www.motorbootsneek.nl

Het Overijssels Waterevent

Wanneer: 13-15 april
Waar: Blokzijl
Wat: Het Overijssels Waterevent is een
jaarlijks terugkerend evenement rondom de nautische beleving van de Overijsselse regio’s WaterReijk Weerribben
Wieden en IJsseldelta. Een nautisch
evenement met een regionaal karakter,
maar landelijke allure. YachtFocus
Magazine wordt hier actief uitgedeeld.
Website: www.hetwaterevent.nl

Botenshow Jachtmakelaardij Sier-Zeewolde

Wanneer: 14-29 april
Waar: Zeewolde
Wat: Gedurende drie weekenden en de
tussenliggende doordeweekse dagen
nodigt Jachtmakelaardij Sier u uit voor
een bezoek aan deze Schepenkring
vestiging waarbij het volledige bootaanbod van de jachtmakelaardij te
bezichtigen is. Website: www.sier.nl

Open Watersportdag
Uitgeest

Wanneer: 15 april
Waar: Uitgeest
Wat: Een dag vol watersportactiviteiten
van rondvaarten en een zeemansmarkt
tot demonstraties van de zeil-, surf- en
duiksport. Ook dit jaar vindt er deze
dag een tweedehands botenbeurs
plaats waarbij onder meer Barnautica
Yachting met een aantal boten aanwezig zal zijn.
Website: www.openwatersportdag.nl
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Botenshow Flevo Marina

Wanneer: 20-22 april
Waar: Lelystad
Wat: Ook dit jaar wordt er door een
aantal bedrijven op Flevo Marina in Lelystad een botenshow georganiseerd.
Eén van de bedrijven is SkipsYachting, importeur van
Sillinger RIB’s, Targa motorboten,
Jeanneau zeil- en motorboten en
Prestige motorjachten. Naast het bezichtigen van schepen zijn er verschillende activiteiten en acties.
Websites: www.skipsyachting.nl en
www.skipsmaritiem.nl

HISWA Gebruikte Boten
Beurs Lelystad

Wanneer: 20-22 april
Waar: Bataviahaven, Lelystad
Wat: De Gebruikte Boten Beurs in
de Bataviahaven te Lelystad biedt u
de kans in één keer een groot aantal
boten te bekijken en vergelijken.
Website: www.botenbeurs.nl

Motorboot Sleeuwijk

Wanneer: 20-22 april
Waar: In de haven van Sleeuwijk Yachting
Wat: Bij deze Brabantse motorbootshow kunt u op uw gemak 150
nieuwe en gebruikte motorboten
bekijken. Medewerkers van Sleeuwijk
Yachting staan paraat voor deskundig
advies en vrijblijvende uitleg.
Website: www.sleeuwijkyachting.nl

Botenbeurs Friesland

Wanneer: 21 april
Waar: Sneek
Wat: De derde Botenbeurs Friesland zal worden gehouden aan de
Houckesloot en op het Flexaterrein in
Sneek. Naast het ruime en gevarieerde
aanbod van schepen komen er op het
beursterrein kraampjes met een keur
aan watersportartikelen.
Website: www.botenbeursfriesland.nl

De Boarnstream In-Water
Boatshow

Wanneer: 21-22 april
Waar: In de verkoophaven van De
Boarnstream in Jirnsum
Wat: Tijdens deze dagen kunnen de
nieuwe motorjachten van de merken

Boarncruiser en Marex bekeken worden. Ook zijn er diverse jonge occasions te bezichtigen.
Website: www.boarnstream.nl

Open Dagen bij Heech by de Mar
Wanneer: 5 en 6 mei
Wat: Net als in het paasweekend opent
Heech by de Mar deze dagen haar
haven voor bezoekers zodat deze de
ongeveer 55 te koop staande rond- en
platbodems kunnen bezichtigen.
Website: www.heechbydemar.nl

In de nieuwsberichten op
YachtFocus.com en op de
websites van de evenementen vindt u meer informatie.
Bekijkt u ook eens de websites van werven en jachtmakelaars voor (Paas)boatshows
bij u in de buurt.

Linssen Summer Festival

Wanneer: 11-14 mei
Waar: In de showroom en werfhaven in
Maasbracht
Wat: Deze vierde editie wordt weer een
in-water show met in de haven een
ruime selectie Linssen jachten van zowel de 9-serie, de Grand Sturdy Mark
III-serie als de Range Cruiser-serie. Er
zijn ook proefvaarten mogelijk.
Website: www.linssenyachts.com

Open Dagen bij Kempers
Watersport

Wanneer: 19-20 mei
Waar: Kudelstaart
Wat: Kempers Watersport,
E.W. Driessen, Bawykov Zalm, BMW
Amsterdam, La Boule Mode, Linssen
Yachts, Long Island, MINI Amsterdam,
QP Exclusieve horloges en Restaurant
Kempers Roef nodigen u van harte uit
om een kijkje te nemen en de sfeer te
proeven.
Website: www.kemperswatersport.nl

Pinksterboatshow in
Terherne

Wanneer: 27 en 28 mei
Waar: Terherne
Wat: De verkoophaven van Jachtbemiddeling van der Veen met meer dan
130 boten is van 12:00 tot 17:00 uur
geopend. Naast het gebruikelijke aanbod aan schepen zijn er ook demoschepen van diverse jachtwerven te
bezichtigen. Voor alle bezoekers zijn er
smakelijke hapjes en drankjes en voor
kinderen zijn er diverse activiteiten.
Website: www.jachtbemiddeling.com
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