
Volop genieten van watersport

55ste editie van hanseboot 55ste editie van hanseboot

Heldere halindeling
De vorig jaar geïntroduceerde verbeterde 
halindeling is wederom aangescherpt. “Er 
is nu ook een activiteitencentrum opge-
nomen met onder meer een kanowereld 
en een catwalk waar de producten op 
aantrekkelijke wijze worden getoond,”
vertelt Bernd Aufderheide, CEO van het 
Hamburg Messe und Congress (HMC). 
Het grootste deel van de show vinden we 
in de spannende omgeving van de wijk 
HafenCity in Hamburg, op het B-terrein 
van de Hamburg Messe. De in-water 
hanseboot met de grotere boten zal ook 
dit jaar weer gehouden worden in de City 
Sports Harbour in Baumwall. Voor een 
prettig vervoer tussen beide beursterrei-
nen wordt een gratis shuttlebusservice 
ingezet.

producten voor deze sector zoals aan-
gedreven opblaasboten en rubberboten, 
handige open speedboten, vissersboten 
en boten met een kajuit.”

Accessoires en onderhoud
Hanseboot beweert de grootste appara-
tuur- en accessoiresmarkt in Noord-Europa 
in huis te hebben. Deze markt is gelegen 
op de begane grond van de hallen B2, B3 
en B4 en in hal B5 en omvat circa 16.000 
m2, met alles wat watersporters nodig  
hebben voor het komende seizoen. Een 
bijzondere attractie voor hobbyisten is de 
presentatie in de refit arena, op de be-
gane grond van hal B2. Booteigenaren 
kunnen er onder deskundige begeleiding 
ervaring op het gebied van reparaties en 
renovaties opdoen.

13.000 m2 aan zeilboten
“Ons primaire doel is om een bredere se-
lectie van boten, bouwers en boottypes 
weer te geven op hanseboot”, zegt pro-
jectdirecteur Heiko Zimmermann. De zeil-
boten en -jachten zijn te zien in hal B6, de 
grootste hal van deze beurs. De nieuwe 
modellen van vooraanstaande Europese 

bouwers zullen er worden weergegeven 
op een oppervlakte van  ruim 13.000 m2, 
waarmee meer dan voldoende ruimte is 
voor een grootse combinatie van spor-
tieve boten, cruiseboten, seriegebouwde 
modellen en one-offs. Er is een speciale 
focus op open zeilboten die ideaal zijn 
voor kortere tochten van bijvoorbeeld een 
avond of weekend.  In de zogenaamde 
SailZone zullen diverse zeilverenigingen 
laten zien dat zeilen gemakkelijk en leuk 
is en niet duur hoeft te zijn.

Motorboten in hal B7
Hal B7 is gevuld met motorboten en 
-jachten van alle toonaangevende mer-
ken. Ook voor de beginnende motor-
bootvaarder is er een ruime keuze. “De 
hanseboot exposanten hebben geweldige 

Hanseboot is klaar voor haar 55ste editie. Onder de slogan 
“Northern Waters, Northern Lifestyle” presenteert de internationale 
boatshow in Hamburg zich als de ideale beurs voor zowel 
professionals als beginnende en ervaren pleziervaarders. Vanaf 
25 oktober zullen 600 exposanten afkomstig uit achttien landen 
negen dagen lang hun nieuwste aanbod op watersportgebied 
presenteren. Voor de optimale watersportbeleving zorgt de 
organisatie weer voor een breed scala aan activiteiten.        
Foto’s: Hartmut Zielke (HW), Stephan Wallocha (WA), Nico Maack (N)
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Zelf het water op
Voor het eerst is er in hal B4 een heuse 
kanowereld op hanseboot. Exposanten 
presenteren er de hele bandbreedte van 
de peddelsporten, en een on-stage-pro-
gramma geeft een indruk van de wereld 
van de kayaks en Canadese kano’s. Be-
zoekers kunnen het kanoën zelf ook uit-
proberen in het grote zwembad. 

In hal B1 staan spanning en actie cen-
traal. Het evenement heeft daar een groot 
zwembad met windmachines. Jong en 
oud kan hier meedoen met activiteiten 
zoals leren kapseizen, suppen (stand 
up paddling) en windsurfen. Pal naast 
het zwembad vinden we de hanseboot 
Beach Lounge als perfecte omgeving om 
te ontspannen.

Samen de finales van de 
Sailing League kijken
Nieuw is onder meer de Sailors Scene 
Meeting op de bovenste verdieping van 
hal B3. Van 31 oktober tot en met 2 no-
vember kunnen bezoekers de wedstrij-
den van de Sailing League op extra grote 
schermen kijken en zo de teams toejui-
chen.

Leren van de experts
Er zijn diverse onderwerpen die altijd le-
ven bij watersporters, omdat ze invloed 
hebben op de kwaliteit van de tijdsbe-
steding op het water, zoals veiligheid en 
meteorologie. De laatste ontwikkelingen 
in deze en andere onderwerpen zul-
len worden gepresenteerd en bespro-
ken tijdens de ‘Meet the experts’ bij-
eenkomst in hal B5. Bezoekers kunnen 
hun maritieme horizon verbreden door 
te luisteren naar lezingen of interviews 
met erkende deskundigen en toonaan-
gevende spelers. Daarbij bieden gere-
nommeerde watersportopleidingen op 

de hanseboot academie een uitgebreid 
programma van cursussen met speciale 
kortingen aan. Bezoekers dienen  zich 
hiervoor vooraf te registreren via de site 
www.hanseboot.de. 

Nieuw: online oriënteren 
Een goede voorbereiding is het halve 
werk, zo vindt ook de organisatie van 
hanseboot. Daarom staat er dit jaar voor-
afgaand aan het evenement een uitge-
breid overzicht van de show online. Op 
de beurswebsite www.hanseboot.de vin-
den we met de Online Boat Show het to-
tale aanbod onderverdeeld in de verschil-
lende categorieën. Daarbij zijn niet alleen 
de deelnemers en hun standnummers 
vermeld, maar zijn ook foto’s, video’s en 
technische gegevens vrijgegeven. Zim-
mermann: “We willen met deze nieuwe 
service de fysieke en de online wereld 
met elkaar verbinden. Op die manier 
kunnen onze bezoekers zich vanuit huis 
optimaal voorbereiden. De benodigde 
informatie vindt men online, waarna men 
op de show de totale beleving ervaart. 
De Online Boat Show blijft na de sluiting 
van de show nog ongeveer zes maanden 
online. Daarmee kunnen de boten die zijn 
opgevallen tijdens de show online nog 
eens bekeken worden.”

Hanseboot 2014
Data: zaterdag 25 oktober – zondag 
 2 november.
Locatie: Hamburg Messe und Congress 
 GmbH, Messeplatz 1 in Hamburg. 
 Zie voor reistips de beurswebsite.
Tijden: dagelijks van 10.00-18.00 uur, 
 woensdag van 10.00-20.00 uur
Tickets: €13,- voor een dagticket (€12,- 
 bij online reservering), €18,- 
 voor een 2-daags entreebewijs.  
 Gratis voor kinderen tot 15 jaar.
Website: www.hanseboot.de

25 oktober t/m 
2 november 2014


