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Voor de bootshow hebben zich al 785 ex-
posanten aangemeld die gezamenlijk meer 
dan 1.300 merken zullen vertegenwoordi-
gen. Met maar liefst 1.200 boten, waaron-
der 200 nieuwe modellen, is dit duidelijk 
één van de grotere shows van Europa. 
Net als bij de meeste internationale shows 
staan de motorjachten en zeilboten cen-
traal, maar hier is er ook ruime aandacht 
voor de zogenaamde ‘kleine vaartuigen’ 
zoals kano’s, kajaks en windsurfborden. 
De halindeling is weer helder. In hal 1 vin-

den we de zeiljachten en vakantiebestem-
mingen. Hal 2.2 en 4 zijn het domein van 
de motorjachten en in hal 2.1 vinden we 
alle typen accessoires en uitrustingen. 

Hal 1: Zeiljachten
De meest spectaculaire ruimte is volgens 
de organisatie toch weer de zeiljachtenhal. 
Centraal in het beursgebouw vinden we 
er honderden modellen zeiljachten, waar-
onder ook de allernieuwste. Te denken 
valt aan de meest recente modellen van

 Bénéteau Océanis, Dehler, Dufour, Han-
se, JBoats, Jeanneau, Moody en RM. 
Verder vinden we er lichte trimarans en het 
grootste jacht dat ooit in hal 1 te bewon-
deren is geweest: de indrukwekkende, 
nieuwe CNB 76 van de werf Navale de 
Bordeaux. En niet alleen de schepen zijn 
bijzonder, ook de halindeling is doordacht. 
Met name door de diagonale gangpaden 
waarmee de bezoekers ook rechtstreeks 
toegang hebben tot de meer afgelegen 
gebieden in deze ruimte. 

Wanneer de meeste herfstshows hun deuren gesloten heb-
ben, moet in Parijs het feest nog beginnen. Op 6 december start 
hier de 9-daagse beurs Salon Nautique International de Paris, 
ook bekend als Nautic - Paris Boat Show. De nieuwe editie van 
de show belooft een bruisend geheel te worden van primeurs, 
activiteiten, entertainment en nieuwe attracties. Honderdduizen-
den bezoekers delen in de haven van Versailles hun passie voor 
boten, omringd door de nieuwste modellen uit de markt.    
Foto’s:  Raoul Dobremel / AFP / Nautic 2013, Jérôme Dominé / AFP / Nautic 2013
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Hal 2.2 en 4: Motorjachten
Via het nieuwe gangpad waar exposan-
ten gericht op scheepsrenovatie hun 
diensten aanbieden, komen we in de 
motorjachthallen terecht. Ook hier vinden 
we weer honderden boten van gerenom-
meerde merken als Windy, Broom, Clear, 
Chris Craft, Fjord, Frauscher en Numo, 

die allemaal representatief zijn voor de 
nieuwste trends. Aan het eind van de 
week, op 12 december, belooft het extra 
druk te worden. Dan zal hier de uitreiking 
van de Nautic Design Awards plaatsvin-
den. Dit initiatief speciaal voor de motor-
jachten is vorig jaar in het leven geroepen 
met als doel de mooiste creaties in de 
motorbootwereld te bekronen. De prijzen 
worden toegekend in twee categorieën; 
dagboten en cruisers. Welke boten de 
prijs mee naar huis mogen nemen, wordt 
bepaald aan de hand van een juryoordeel 
én aan de hand van de publieksstemmen 
die tot en met eind oktober op de website 
van de beurs werden uitgebracht. 

Nieuw in 2014: 
de haven van Nautic
Nieuw dit jaar is de Nautic Marina, ont-

worpen om de sfeer van een openlucht 
jachthaven op de show na te bootsen. 
In werkelijkheid is deze haven overdekt 
en biedt dit verlengstuk van de show de 
bezoekers de mogelijkheid om vanaf de 
drijvende steigers de  tentoongestelde 
boten te bewonderen. Daarbij kan men 
de luxe Yacht Club in het hart van deze 
overdekte haven bezoeken. Deze ruimte 
is voorzien van een restaurant en een 
loungegedeelte waardoor hier in een 
sfeervolle omgeving wat gegeten en ge-
dronken kan worden.

Speciale activiteiten
Tot slot heeft de beurs nog een aantal 
speciale activiteiten op het programma 
staan. Zo zal Salon Nautique Internatio-
nal de Paris op zaterdag 6 december een 
podium bieden voor de officiële prijsuitrei-
king voor de Route du Rhum-Destination 
Guadeloupe. De tiende editie van deze 
legendarische race start op 2 november 
vanuit St Malo en een groot aantal van de 
deelnemers zal in december nog steeds 
nagenieten van de ervaring. De Parijse 
beurs biedt een unieke gelegenheid om 
alle schippers te ontmoeten.

Op zondag 7 december hoeft u niet 
vreemd op te kijken wanneer u een grote 
groep suppers voorbij ziet peddelen. In 
het openingsweekend organiseert de 

beurs een Stand Up Paddle wedstrijd 
dwars door de Franse hoofdstad. Er wor-
den 400 deelnemers uit alle hoeken van 
de wereld verwacht  die de Stad van het 
Licht met hun activiteit flink wakker zullen 
schudden. De route start bij Bibliothèque 
Nationale France en eindigt bij de kades 
van Javel. Daarbij suppen de deelnemers 
over de Seine langs Ile St. Louis, het 
Grand Palais en natuurlijk de Eiffeltoren. 

En ook op de beurs zelf kunnen de be-
zoekers actief de watersport beleven. In 
hal 2.1 zal een groot waterbassin te vin-
den zijn waar bezoekers de aanwezige 
modelboten over het water kunnen laten 
glijden. Een speelse attractie voor alle 
leeftijdsgeneraties. Een vergelijkbare at-
tractie vinden we in hal 4 waar met een 
miniatuur Jeep een model speedboot 
te water wordt gelaten. Hoe doorloop 
je de verschillende stadia van een te-
waterlating het best? Dat leren we hier. 

Kortom: de Parijse boatshow heeft weer 
een vol programma in het vooruitzicht. 
Heeft u Yachting Festival Cannes afgelo-
pen september gemist, dan biedt Parijs u 
een waardig alternatief.

Belangrijke beursinformatie
Data: 
 Van zaterdag 6 tot en met 
 zondag 14 december 2014

Openingstijden:
 Dagelijks van 10.00 tot 19.00 uur, 
 op vrijdag 12 december is er een 
 avondopening tot 22.00 uur.

Prijzen:
 Standaard toegangsprijs: 15 euro
 Jongeren van 16 tot 18 jaar: 8 euro
 Studenten: gratis toegang

Locatie:
 Haven van Versailles - 
 Parijs 75015, Frankrijk

Website:
 www.salonnautiqueparis.com


