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Cannes Boatshow

Vanouds is september de maand van de HISWA te water en natuurlijk is YachtFocus 
Magazine erbij om dit blad te verspreiden onder de duizenden bezoekers. Zo ook op de 
botenbeurs in Gorinchem op 28 september, die uitblinkt in tweedehands stalen motorbo-
ten. Nieuw in september is dat we voor het eerst een geheel eigen stand hebben op de 
internationale beurs ‘Festival de la Plaisance’ in Cannes.  
 
De beurs in Cannes is de op één na belangrijkste Europese botenbeurs, waar 46.000 wel-
varende bezoekers uit alle landen naartoe gaan. De naam ‘festival’ is goed gekozen in dit 
tijdperk waarin beurzen de feestelijke entourage zijn om inspiratie op te doen, om primeurs 
te ontdekken en om de watersport in al z’n facetten te beleven. Steeds minder fungeren 
beurzen als marktplaats waar vraag en aanbod bij elkaar komen. Die rol neemt internet 
over. Het evenement in Cannes is een overweldigende belevenis: maar liefst 580 boten, 
waarvan 40% langer dan 20 meter. Er zijn ook ‘gewone’ boten. Veel Franse en Duitse 
fabriekswerven met hun in Nederland gangbare modellen zijn ook in Cannes. Evenals volop 
tenders, sportboten en daysailers. Op de meeste stands van de internationale merken zijn 
Nederlandse vertegenwoordigers te vinden. Dat alles gebeurt van 10 tot en met 15 sep-
tember in een uiterst sfeervolle entourage onder de stralende zon, waar de glamour van 
de Côte d’Azur vanaf spat. Dat moet je een keer gezien hebben, een bezoek is alleszins 
betaalbaar. YachtFocus-tip: neem een vroege vlucht met Transavia naar Nice en boek  
direct voor diezelfde dag de late terugvlucht. Het is een vermoeiende dag, maar u bent 
hiermee wel een ervaring rijker. In Nice pakt u de snelbus naar Cannes die een klein uur 
later stopt - vlak na openingstijd - voor de ingang van de beurs. Koop daar voor € 15,- (en 
dat voor 580 boten!) een toegangskaartje en u staat in het centrum van de internationale 
‘Yachting’. Niet alleen de toegangsprijs is laag in verhouding tot het aantal boten; eten en 
drinken op de beurs zijn eveneens verrassend betaalbaar. Nog een tip: neem uw zwem-
broek mee en plons aan het einde van de dag even in de Middellandse Zee op het naast-
gelegen strand. Neem de laatste snelbus terug naar Nice om 19:00 uur, dan hebt u op het 
vliegveld nog tijd voor een diner. Uit en thuis voor rond de € 200,- per persoon.  
 
Op de Cannes Boatshow vindt u YachtFocus op standnummer JAN030 nabij de ingang. 
Die stand staat in het teken van de SuperBoats Holland Guide 2014, een Engelstalig jaar-
boek over de Nederlandse jachtbouw dat alleen in het buitenland wordt verspreid. Maar 
natuurlijk hebben we YachtFocus Magazine ook mee. Komt u gezellig even langs? Dan 
ontvangt u meteen een exemplaar van dat bijzondere jaarboek.

    Jan-Pieter Oosting
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