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De vijfentwintigste editie van Boot Hol-
land zal een wereld van primeurs tonen. 
Enkele weken voorafgaand aan de beurs 
waren alle vijf hallen al gevuld. Op de start 
van het watersportseizoen staan 260 
deelnemers waarvan er dertig terug zijn 
van weggeweest of zelfs nog niet eerder 
op Boot Holland hebben gestaan. Boot 
Holland en staalbouw zijn onlosmake-
lijk met elkaar verbonden. Dat toont ook 
deze editie met in Hal 3 veertien werven 
en 23 nieuwe motorboten. “Boot Holland 
is een complete beurs waar de water-
sporter alles dat verband houdt met zijn 
of haar hobby kan vinden,” aldus organi-
sator Pieter Fokkema. Van opblaasboot 
tot luxe tendersloep, maar ook water-
kaarten, de jongste generatie motoren, 
stoffering, navigatie tot aan een complete 
refit. Primeurs zijn er onder meer van 
Antaris met de Seventy7 in SE (Sport) en 
Cabin-uitvoering. Zeiljachten zijn te zien 
op de stand van Tornado Sailing met 
een Delphia 24 en 34. Nieuw op Boot 
Holland 2015 is een paviljoen met alumi-
nium boten en boten met een elektrische 
voortstuwing. Ook is er dit jaar extra veel 
aandacht voor de klassieke schepen. 
Het klassieke schepen paviljoen is twee 
keer zo groot geworden en herbergt ruim 
vijftien schepen. Boot Holland wordt ge-
houden van vrijdag 6 tot en met woens-
dag 11 februari in het WTC Expo aan de 
Heliconweg 52 in Leeuwarden. 

Boot Holland
T: 058-2941500
www.boot-holland.nl

Vijfentwintigste
Boot Holland 
belooft veel 
primeurs Wie zijn weg wil vinden in de motorboot- 

of zeiljachtenwereld of wie wil varen met 
dinghies, snellere sportboten, RIB’s of 
jetski’s is in Gent aan het juiste adres, zo 
meldt de organisatie van de Belgian Boat 
Show. Ook is er aandacht voor gebruikte 
boten. “Omdat de oude trailerbare bo-
ten een kortere weg zouden vinden naar 
een nieuw publiek hebben we het twee-
dehands event binnen de beurs ontwik-
keld,” zegt organisator Coseyns. “Daar-
naast is de indoor beleving nog nooit zo 
sterk geweest. Stand up paddle, zeilen 
en windsurfen en zelfs aquaballen in het 
demobad. Iedereen kan zijn boarding 
capriolen tonen op de wavesurfer. We 
organiseren een (droog) behendigheid-
parcours: de Belgian Boat Show Games 
waaraan iedereen gratis kan meedoen,” 
somt Coseyns op. In de Boat Point, de 
zone voor lezingen en demonstraties vlak 
bij de ingang van de beurs, zullen gere-
geld interessante voorstellingen en lezin-
gen worden gegeven die alle passanten 
gratis kunnen volgen. Uiteraard is er ook 
een grote reeks aan bijzondere primeurs 
te zien. De beurs wordt gehouden van 14 
tot en met 16 februari en van 20 tot en 
met 22 februari 2015 in Flanders Expo 
Gent. Toegangstijden en -prijzen vindt 
u op de website van de show. De bon 
verderop in dit magazine verleent u zelfs 
gratis toegang voor twee personen.

Belgian Boat Show
T: +32 (0)9-2419211
www.belgianboatshow.be

Datema Amsterdam, specialist in water-
kaarten, zeekaarten, watersportboeken 
en nautische navigatie-software, is ook 
dit jaar weer te vinden op de Friese bo-
tenbeurs Boot Holland. Tussen het ruime 
assortiment aan watersportkaarten en 
-boeken zal deze editie ook de nieuwe 
Nautische Atlas & Gids voor de plezier-
vaart van Reims tot Rotterdam pronken. 
Joop Datema vertelt: “Waar de vorige 
versie 1.532 km bevaarbare Belgische 
waterwegen kende, nauwkeurig in kaart 
gebracht met een gedetailleerde traject-
beschrijving volgens km-afstandspunten 
is de nieuwe Nautische Atlas & Gids voor 
de pleziervaart van Reims tot Rotterdam 
een stuk uitgebreider. Hij begint, zoals de 
naam al zegt, ter hoogte van Rotterdam 
en eindigt ter hoogte van Reims in Frank-

Datema Amsterdam met Nautische 
Atlas & Gids op Boot Holland

Vanclaes introduceert  
Dynamic Trolleys & Racks

Trailerfabrikant Vanclaes breidt haar as-
sortiment voor de botenmarkt uit. In sa-
menwerking met de firma Dynamic uit 
Rhode Island (Amerika) produceert het 
bedrijf in Alphen aan den Rijn nu ook 
een enorme range van maat specifieke 
trolleys en opslagrekken. Daarbij levert 
Vanclaes combitrailers waarmee men 
veilig en snel de trolley met daarop de 

Deelconcept FlexYachts maakt het mo-
gelijk om op een eigen jacht te genieten 
van zeilen in Griekenland. Met een all-in 
jaarabonnement kan men vanuit Athene 
varen met een nieuwe en luxe uitgeruste 
Beneteau Oceanis 45. Een abonnement op 
een jacht is bedoeld voor zeilers die flexibel 
en betaalbaar willen varen zonder zorgen 
over onderhoud. De Oceanis 45 van Flex-
Yachts wordt gedeeld door maximaal ze-
ven deelnemers. Daarvan is één de eige-

FlexYachts breidt uit in Griekenland

rijk. De vaarinformatie over vaarwegen, 
bruggen, sluizen en reglementering is 
verkregen bij Rijkswaterstaat, de Scheep-
vaart nv, S.P.W. Voies-Hydrauliques de 
Wallonie, Waterwegen en Zeekanaal nv 
en Voies Navigables de France. Het na-
slagwerk is te koop voor € 75,- op stand-
nummer 8007 en natuurlijk bij Datema 
Amsterdam in de winkel en webshop.

Datema Amsterdam
T: 020-4277727 
www.datema-amsterdam.nl

Arjan Bruintjes, bekend van Holterman 
Yachting en Veno Yachting, start een nieuw 
jachtservicebedrijf. Bruintjes bouwt en on-
derhoudt al meer dan dertig jaar motor- en 
zeiljachten en is daardoor bekend met zo-
wel alle traditionele als de meest moderne 
en geavanceerde installaties aan boord. 
Met Veno Yachting begon hij enkele jaren 
geleden een werf voor nieuwbouwjachten 
op maat. Daar kwamen steeds vaker ook 
refit- en onderhoudsklussen bij waarmee 

Nieuw jachtservicebedrijf:  
Veno Yacht Service

er ruimte ontstond voor een nieuwe be-
drijfstak. Op de werf van Bruintjes kunnen 
booteigenaren terecht voor onder meer 
nieuwe betimmering, motorrevisies, in-
bouw van motoren en generatoren, elek-
trische systemen, schilderwerk, hydrauliek 
en navigatieapparatuur.

Veno Yacht Service
T: 0527-701737
www.veno-yachting.nl

boot over de openbare weg kan vervoe-
ren. Door het plaatsen van een stevig 
aluminium rek op de trailer kunnen boo-
teigenaren zelfs meerdere boten stape-
len en deze tegelijkertijd vervoeren. Alle 
Vanclaes Dynamic Trolleys & Racks wor-
den speciaal voor de Europese markt 
geproduceerd en worden exclusief door 
Vanclaes BV gedistribueerd.

Vanclaes
T: 0172-200100
www.vanclaes.com

Prins Hendrikkade 176 / 50
NL - 1011 TC  Amsterdam
T: +31 (0)20 427 77 27

E: datema-amsterdam@planet.nl
W: www.datema-amsterdam.nl

di. t/m vr. 10:00 – 18:00 uur
zat. 10:00 – 17:00 uur

Bij Datema Amsterdam kunt u o.a. terecht voor: 

 

Nautische kaarten en -boeken
Instrumenten en veiligheidsmiddelen

Reparaties, keuringen etc.

 Marine Business (zoals serviezen en linnengoed) 
Exclusieve bootkussens, nautische cadeaus etc.

naar. Iedere deelnemer kan op een flexibele 
manier minimaal 35 dagen per jaar zeilen. 
Door last-minute te boeken kan maximaal 
14 dagen extra gevaren worden. Het inno-
vatieve en flexibele boekingssysteem ‘Click 
& Sail’ zorgt voor een makkelijke en eerlijke 
verdeling van de vaartijd.

FlexYachts
T: 070-3628341
www.flexyachts.nl
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