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Boot Grou

Paas- en Voorjaarsshow agenda
Het voorjaar is ingetreden en dat betekent niet alleen dat we weer heerlijk het water op kunnen, maar
ook dat we volop boten kunnen bekijken. In april en mei kan er namelijk genoten worden van botenbeurzen en speciale open dagen bij diverse makelaars en werven. Bent u op zoek naar een (nieuwe)
boot? Dan is dit uw kans! YachtFocus geeft een overzicht van de bij ons gemelde evenementen.

Motorboot Sneek

For Sail Paas Boatshow

Wanneer: 12-21 april
Waar: Marina Port Zélande, Ouddorp
Traditiegetrouw organiseert jachtmakelaardij For Sail Yachtbrokers rond Pasen
een reeks van open dagen. Hierbij kunnen
de steigers van For Sail Yachtbrokers bewandeld worden en kan het bootaanbod
bekeken worden. Dit jaar is het niet alleen
feest bij For Sail Yachtbrokers, maar pakken alle bedrijven op Marina Port Zélande
flink uit met activiteiten als een optimistenspring (zeilwedstrijd met 250 optimisten), lezingen, boatshows, proefvaarten,
mogelijkheden tot suppen en windsurfen
en een frikandellenrace. Voor de kinderen
wordt er een nautische speurtocht georganiseerd en zijn er springkussens en een
clown aanwezig.
Website: www.forsailyachtbrokers.nl

Het WaterEvent

Frisian Boatshow

Wanneer: 5 en 6 april
Waar: verspreid door Friesland
Op zaterdag 5 en zondag 6 april van
10.00 tot 18.00 uur houdt de watersportbranche in Friesland haar open dagen.
Deelnemende bedrijven zijn onder meer
jachtverhuurders, zeilrederijen, jachtbouwers, zeilscholen, jachtmakelaars, watersportcampings en jachtservicebedrijven,
hoofdzakelijk in het Friese merengebied.
Voor het eerst zijn dit jaar ook bungalowparken en verhuurders van vakantiewoningen van de partij.
Website: www.frisianboatshow.nl

Voorjaarsshow bij Romtech

Wanneer: 11 april - 10 mei
Waar: Bornholmstraat 8c, Groningen
De stijlvolle en complete sloepen van
Romtech Marine Trading worden deze
dagen aangeboden met fikse kortingen.
Website: www.romtech.eu
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en WaterReijk TukTuk’s zorgen voor eenvoudig pendelen tussen de twee havens.
Meer informatie over het WaterEvent leest
u op pagina 10 en 11 van dit magazine.
Website: www.hetwaterevent.nl

Voorjaarsshow bij Romtech

Het WaterEvent

Wanneer: 11-13 april
Waar: Blokzijl en Vollenhove
Het WaterEvent in Blokzijl is een jaarlijks
terugkerend evenement rondom de nautische beleving van de regio’s WaterReijk,
de IJsseldelta en het Vechtdal. Dit jaar is
het programma weer gevuld met diverse
activiteiten, muziek, presentaties en natuurlijk de in-water-boatshow. Nieuw is
WaterEvent Classic Vollenhove waar de
traditionele scheepsbouw centraal staat.
Beide locaties liggen slechts vijf kilometer
van elkaar verwijderd. Rondvaartboten

Motorboot Sneek

Wanneer: 11-13 april
Waar: Sneek
Acht motorbootwerven en een jachtmakelaar uit Sneek organiseren half april
voor de elfde keer gezamenlijk Motorboot Sneek. Gedurende drie dagen is het
bootaanbod te bekijken en geven deze
bedrijven een kijkje in hun nautische keuken. Tot de deelnemers behoren Brandsma Jachten, Jetten Yachting, Jachtmakelaardij De Valk, Aquanaut Yachting,
Privateer en Silverline Yachts, Jansma
Jacht, Vivante Yachts, SK Jachtbouw en
DaVinci Yachts.
Website: www.motorbootsneek.nl
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Mercury Days 2014 bij
Kempers Watersport

Kade. Hier worden diverse schepen en
nautische producten van ondernemers
uit Grou en de omliggende dorpen gepromoot. Daarbij zijn er diverse mogelijkheden om kennis te maken met de uiteenlopende takken in de watersport én zijn er
gedurende het hele weekend zowel in het
dorp als op het water verschillende activiteiten voor jong en oud te vinden.
Website: www.gastvrijgrou.nl

Week van de watersport

Wanneer: 14-21 april
Waar: Verspreid over Nederland
Onder het motto ‘iedereen het water op’
wordt half april de Week van de Watersport georganiseerd. Gedurende deze
week zorgen diverse watersportbedrijven
voor onder meer zeilclinics, kitesurflessen tegen gereduceerd tarief, wakeboarden en speciale open dagen met win- en

kortingsacties. Op de website van het
evenement is te zien welke bedrijven er
deelnemen en welke activiteiten zij organiseren.
Website: www.weekvandewatersport.nl

Open huis bij Jachthaven
Strand Horst

Wanneer: 19 april
Waar: Palmbosweg 18, Ermelo
Jachthaven Strand Horst, aan het Wolderwijd, is al jaren de thuishaven van het
redactieschip van het tijdschrift Motorboot. Bezoekers van jachthaven Strand
Horst in Ermelo zijn zaterdag 19 april
welkom aan boord van de ‘Motorboot’.
Van 9.00 tot 17.30 uur is hoofdredacteur
Hans Papenburg aan boord, om bezoekers te ontvangen.
Website: www.strandhorst.com

Wanneer: 12 en 13 april
Waar: Aalsmeer (bij Leimuiden)
Tijdens deze dagen kunt u meevaren
met diverse boten die zijn uitgerust met
verschillende modellen Mercury buitenboordmotoren, MercuryMercruiser of
Mercury Diesel inboardmotoren. Door
de nabijheid van de snelvaartzone krijgen bezoekers maximaal de kans om
watersport aan den lijve te ondervinden.
Daarnaast is er ook kinderanimatie in de
vorm van een springkasteel en wordt er
gezorgd voor muziek, een hapje en een
drankje.
Websites: www.kemperswatersport.nl
en www.mercury-marine.eu

Boot Grou

Wanneer: 12 en 13 april
Waar: Grou
Grou opent het nieuwe watersportseizoen met een bootshow aan de Nieuwe
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Mercury Days 2014
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Open werfdag KM
Yachtbuilders

Open Havendagen bij Jachtmakelaardij De Maas

Wanneer: 19 april
Waar: De Stienplaat 7, Makkum
Zaterdag 19 april zet KM Yachtbuilders,
bouwer van aluminium custom-built
zeiljachten, haar werfdeuren open. Van
10.00 tot 16.00 uur is iedereen welkom
in Makkum om kennis te maken met de
werf en haar werk. Binnen staan diverse
jachten in aanbouw (ca. 7 stuks), buiten
in het water liggen meerdere reeds opgeleverde schepen (ca. 17 stuks). Daarnaast geeft wereldzeiler Jimmy Cornell
twee lezingen.
Website: www.kmy.nl

Open Havendagen bij
Jachtmakelaardij De Maas

Wanneer: 20 en 21 april
Waar: Jan Klingenweg 3, Alem
In het paasweekend organiseert Jachtmakelaardij De Maas een mini botenbeurs
waarbij het gebruikte aanbod te bezichtigen is. Ook presenteert Brabant Yachting
hier een demojacht, kunnen bezoekers
proefvaren met de nieuwe verhuursloep
en staat er voor technische vragen een
monteur klaar voor gratis advies. Het eetcafé is geopend voor een kopje koffie,
lunch of diner.
Website: www.jachtmakelaardij-demaas.nl

Noordelijke (scheeps)
houtbouwers

Wanneer: 21 april
Waar: Terherne Haven
Al jaren wordt het watersportseizoen in
het Sneeker Terherne op Tweede Paasdag feestelijk geopend. Alle bedrijven
in Terherne zijn deze dag geopend en
presenteren zich met hun boten voor
de verhuur of voor de verkoop. De horeca tonen de nieuwe kaart en de winkels zijn geopend. Aandachtstrekker is
de verkoopshow van houten schepen.
De Noordelijke Houtbouwers presenteren hun eigengebouwde schepen en de

houten schepen die zij in bemiddeling
hebben.
Website: www.houtenschepen.nl

Bataviahaven Botenshow

Wanneer: 10-11 mei
Waar: Lelystad
Deze show met nieuwe en gebruikte
boten vindt u in de Bataviahaven van
Lelystad. Daar ligt beide dagen een
actueel aanbod van boten en schepen.
Tegelijkertijd zijn er diverse watersportactiviteiten onder de naam Vaarbestemming Lelystad. Het Batavia Sailing Center, het zeilcentrum in de Bataviahaven
waar nationale en internationale zeiltoppers trainen en wedstrijden varen,
houdt ook open dag.
Website: www.bataviahavenbotenshow.nl

Linssen In-Water
Boat Show 2014

Wanneer: 23-26 mei
Waar: Linssen Yachts, Maasbracht
De Linssen In-Water Boat Show biedt de
gelegenheid de unieke eigenschappen
van een Linssen-jacht te ervaren. Met circa tien jachten in de haven, uit de Grand
Sturdy-serie, de 9-serie en de Classic
Sturdy serie, is er met ieder type en iede-

re lengte proef te varen. Daarnaast staat
de Linssen-showroom vol met nieuwe en
gebruikte jachten. De Linssen In-Water
Boat Show is vrij toegankelijk. U hoeft
zich niet vooraf aan te melden. Proefvaarten worden ter plekke ingepland. De openingstijden zijn van 10.00 tot 16.00 uur.
Website: www.linssenyachts.com

Nautiqua Breukelen

Wanneer: 29 mei
Waar: Scheendijk 6 tot 26, Breukelen
Nautiqua is een evenement dat gericht is
op het buitenleven op en rond het water,
dit jaar met het thema biologisch en duurzaam. Op Hemelvaartsdag kan er op de
Scheendijk in Breukelen een kijkje genomen worden op de jachthavens. Diverse
bootverkopers showen hier hun mooiste
en nieuwste modellen. Daarnaast worden
de mogelijkheden tot elektrisch varen getoond en promoten de watersportverenigingen hun verschillende activiteiten.
Voor de kinderen is er een kinderboerderij. De plaatselijke horeca verzorgt (live)
muziek en versnaperingen en er zijn diverse kramen met biologische en duurzame producten, nautische producten en
andere snuisterijen.
Website: www.scheendijk.nl

Nautiqua Breukelen

Het WaterEvent

Linssen In-Water Boat Show
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