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P1 P2

MERKUR 
SPIEL-ARENA

INGANG NOORD

INGANG OOST

INGANG ZUID

7a SUPER  
YACHT SHOW

7   MARITIEME 
KUNST

16 ZEILEN

   

   

11 
UITRUSTING/ 
TOEBEHOREN/ 
MARINA INRICHTING9 MOTORBOTEN

10 
MOTOR- 
BOTEN

10 
UITRUSTING/
TOEBEHOREN

5 MOTORBOTEN  

17  MOTOR-
BOTEN

17

8a 
TRENDSPORT

  

   6 SUPERJACHTEN

3 DUIKEN     

4 POWER- 
 BOTEN

4  MOTOR- 
BOOTEN 

4

5 MOTORBOTEN – classics, luxueuze tenders, 
motorboten, motorjachten.

6 SUPERJACHTEN – grote jachten 
(motorjachten, motorzeilers).

11 UITRUSTING/TOEBEHOREN – 
motoren, technische acces-
soires, jachthavenuitrusting, 
bootuitrustingen en acces-
soires, bootinstrumentaria, 
watersportkleding, maritieme 
publicaties, dienstverleners, 
Refit Center.

9 MOTORBOTEN

10 MOTORBOTEN – 
opblaasbare boten, 
jetski’s, kleine motorboten, 
botentrailers, Start Boating.

10 UITRUSTING/TOEBEHOREN – 
motoren, technische toebehoren.8a TRENDSPORT – windsurfen, 

kiten, stand-up-paddling, 
wakeboard, watersportscholen,
golfsurfen, skimboard, 
wakeskate, accessoires en 
handel, THE WAVE, Beach World.

7 MARITIEME KUNST – 
Galeria boot.

7a SUPER YACHT SHOW – 
boot INTERIOR.

 

 

 

 

 

 4 MOTORBOTEN – motorboten, towboats, waterskiboten, 
wakeboardboten, powerboten, Powerboat World.

3 DUIKEN – duiksportuitrustingen, duiksporttoerisme, 
Water Pixel World (onderwater- en actiefilm en -fotografie), 
Dive Center, proefduikbekken.4

Vier met ons 50 jaar watersport in 16 hallen:

 

50 jaar WOW.
De grootste en belangrijkste 
watersportbeurs ter wereld viert haar 
50-jarig jubileum. 

Beleef in 16 hallen en 19 themawerelden 
een unieke atmosfeer. Hier ontdekt u 
boten en jachten in alle maten, fascinerende 
sporten, de nieuwste equipment en de 
mooiste vakantie-aanbiedingen. Vier samen 
met ons de passie voor watersport. 

360° watersport 
beleven.



Als dromen uitkomen: 
de highlights voor 
watersport-fans.
De veelzijdigheid van de boten en jachten 
die in Düsseldorf worden gepresenteerd is 
indrukwekkend. Of het nu gaat om de eerste 
optimist voor de kleinkinderen of een eigen 
jacht – hier kan ieder zijn eigen, persoonlijke 
droom vervullen. Natuurlijk altijd met optimaal 
advies – nergens anders vinden beginners en 
ervaren zeerotten zoveel compacte knowhow 
als op boot Düsseldorf.

De boot Sailing School: 
Kleine boten, grote dromen.

Het boot Sailing Center:
Zet koers naar vrijheid.

Of het nu gaat om een onverschrokken piraat, een kapitein 
met zeebenen of een racebootcoureur – veel kinderen dromen 
ervan om op een dag het ruime sop te kiezen. In hal 14 waar de 
kids bij het grote zeilbassin hun eerste rondjes in een optimist 
kunnen varen, is het echt genieten. Van de eerste handgrepen 
aan boord tot het thema veiligheid – hier wordt vaak de 
grondslag voor een levenslange passie gelegd. 

Als voor u de wind in de zeilen het mooiste geluid ter wereld is, 
moet u absoluut op het boot Sailing Center in hal 15 afstevenen. 
Hier ontdekt u de nieuwste trends en mooiste routes. Ervaren 
zeilprofessionals van over de hele wereld zijn aanwezig, om 
over hun fascinerende avonturen te vertellen, en ook fans van 
catamarans en trimarans komen hier aan hun trekken.



THE WAVE:
De ster van het publiek!
Hier staat alles in het teken van de actie. Zelfs de sterren van 
de scene komen hiervoor langs. Of het nu gaat om profs 
of beginners – op de Citywave® beleeft ieder zijn eigen 
succeservaring. De golf wacht op jou en je board. Heb je zelf 
geen board? Geen probleem – er ligt een complete uitrusting 
voor je klaar. Boek vanaf november 2018 eenvoudig een slot 
voor een van de free-surfing-sessies. Alle informatie vind je 
op  www.thewave.boot.de.

Het Mekka voor alle 
soorten trendsporten.
Wie precies wil weten wat nu hot is, komt naar het trefpunt van 
de watersport-scene in hal 8a. Grenzeloze boardsport-actie, 
de meest actuele trends, de nieuwste equipment en natuurlijk 
volop plezier – dit is uniek en vindt men in deze vorm alleen 
op boot Düsseldorf. Windsurfers, kitesurfers, wakeboarders, 
golfsurfers, SUP-ers en skimboarders komen in de Beach World 
allemaal aan hun trekken.



Bij de Travel World 
de zomer plannen.
In hal 13 boeken waterratten hun volgende vakantiereis 
waarbij watersport het zwaartepunt vormt. Hier vindt u, dankzij 
de verschillende reisaanbieders, bij onze nieuwe en informatieve 
Travel World het juiste aanbod voor het hele gezin.

Informeren, plannen en 
direct uw reis boeken:
Charter-reizen, cruises, houseboats / floating homes / 
Travel World: hal 13
Surk-, kite- en windsurfreizen: hal 8a
Duikreizen: hal 3
Vistochten: hal 13

Watersport en vakantie horen gewoon bij elkaar. Of het nu gaat 
om vis- of duikvakanties, zeil- of surftrips – op boot presenteren de 
beste reisprofessionals hun veelzijdige aanbod. Ook houseboats 
en floating homes worden steeds populairder, zowel als bijzondere 
vakantieonderkomen of als huis voor individualisten. In hal 13 
vindt u talrijke actuele modellen. Charterfans opgepast: bekijk op 
de beurs al de boot voor uw volgende cruise.

De hele wereld 
ontdekken: 
Droomvakanties 
vastleggen.



Roeien, vissen, 
koken – gewoon 
dé perfecte dag.
De beste vis- en roeigebieden liggen direct om de hoek – en 
wel in hal 13. In de World of Paddling kunt u uw kwaliteiten 
op het water uittesten en bij de indoor-vijver traint u voor de 
vangst van uw leven. Onze meester-chef toont bovendien in 
zijn kookshow hoe men zijn vis smakelijk kan bereiden. 

World of Paddling:
alles stroomt.
Laat u niets wijsmaken en probeer zelf uit hoe de nieuwe 
kano, kajak of vouwboot op het water aanvoelt. Op de 90 
meter lange stroom in hal 13 kunt u rustig een testronde 
maken of als beginner de eerste peddelslagen maken. Nieuw 
is het centrale podium met tips, tricks en lezingen rondom 
het thema peddelen.

Diverse activiteiten creëren een goede stemming onder de 
kinderen en zorgen er zo voor dat de ouders ontspannen van 
de beurs kunnen genieten. Of het nu klimmen, avonturen of 
knutselen betreft: in hal 12 zal het nageslacht zich niet vervelen.

boot Kinderland:
gegarandeerd zonder verveling.



De bijzondere fascinatie die de duiksport uitoefent, is 
ongebroken, met hal 3 als dé ontmoetingsplek voor duikfans. 
Hier wisselen professionals en beginners ervaringen uit, 
vergaren informatie over de nieuwste equipment en testen deze 
direct bij het duikbassin uit. Favoriet is ook de proefduikcursus 
onder begeleiding. In de Water Pixel World in hal 4 ligt de 
spreekwoordelijke focus bij de onderwaterfilm en –fotografie. 
Uiteraard vindt men hier de nieuwste uitrusting maar men krijgt 
ook talloze tips van de professionals ter plaatse. 

Meer diepte ervaren:
Duik onder.

Word deel van onze geweldige watersport-community. Al meer 
dan 110.000 mensen profiteren van de vele voordelen van de 
boot.club: op de website en via de exclusieve nieuwsbrief krijgt 
u aanbiedingen die alleen voor leden gelden. Verder kunt u 
zich verheugen op aantrekkelijke prijsvragen en volop goodies. 
Daarnaast kunt u geld besparen: u krijgt extra korting op de 
prijs van een beursticket via de online shop en gratis toegang 
tot de boot.club-lounge in hal 12 met een gratis drankje.

Word nu lid en geniet van de voordelen:

〉 Korting op de entreeprijs in de online shop
〉  Gratis toegang tot de boot.club-lounge in hal 12   

incl. gratis drankje
〉 Speciale aanbiedingen en prijsvragen op www.boot.club
〉  Gewoon op www.boot.club aanmelden en direct 

profiteren!

Welkom in de 
exclusieve watersport-
club van boot.
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7a SUPER  
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7   MARITIEME 
KUNST

15 ZEILEN/CAT16 ZEILEN

14
   WATER- 

  TOERISME

13
   WATER- 

  TOERISME

11 
UITRUSTING/ 
TOEBEHOREN/ 
MARINA INRICHTING9 MOTORBOTEN

10 
MOTOR- 
BOTEN

10 
UITRUSTING/
TOEBEHOREN

5 MOTORBOTEN  13 PADDELN

17  MOTOR-
BOTEN

17

8a 
TRENDSPORT

12  UITRUSTING/ 
TOEBEHOREN

12  BEACH 
LIFE

6 SUPERJACHTEN

3 DUIKEN     

4 POWER- 
 BOTEN

4  MOTOR- 
BOOTEN 

4

5 MOTORBOTEN – classics, luxueuze tenders, 
motorboten, motorjachten.

6 SUPERJACHTEN – grote jachten 
(motorjachten, motorzeilers).

11 UITRUSTING/TOEBEHOREN – 
motoren, technische acces-
soires, jachthavenuitrusting, 
bootuitrustingen en acces-
soires, bootinstrumentaria, 
watersportkleding, maritieme 
publicaties, dienstverleners, 
Refit Center.

9 MOTORBOTEN

10 MOTORBOTEN – 
opblaasbare boten, 
jetski’s, kleine motorboten, 
botentrailers, Start Boating.

10 UITRUSTING/TOEBEHOREN – 
motoren, technische toebehoren.8a TRENDSPORT – windsurfen, 

kiten, stand-up-paddling, 
wakeboard, watersportscholen,
golfsurfen, skimboard, 
wakeskate, accessoires en 
handel, THE WAVE, Beach World.

7 MARITIEME KUNST – 
Galeria boot.

7a SUPER YACHT SHOW – 
boot INTERIOR. 15 ZEILEN/CAT – 

zeilboten, zeiljachten, 
multihull-boten, 
catamarans, jollen,  
Sailing Center.

16 ZEILEN – zeilboten, 
zeiljachten.

17

17 MOTORBOTEN – 
motorboten, 
staaljachten.14 WATERTOERISME – charters, 

organisaties, jachthavens, 
sportbootscholen, Maritiem Klaslokaal, 
boot Sailing School, Classic  Forum, 
love your ocean.

12 UITRUSTING/TOEBEHOREN – 
bootuitrustingen en accessoires, 
watersportkleding, Beach Fashion, 
Beach Life, boot Kinderland, boot.club.

13 WATERSPORTTOERISME/ KANO’S/
BEACH RESORTS/WOONBOTEN –  
charters, watersporttoerisme, beach 
resorts & hotels, cruises, reisorganisaties, 
woonboten, kano’s, sportvissen, 
World of Paddling, Sportfishing Center, 
Travel World.

4 MOTORBOTEN – motorboten, towboats, waterskiboten, 
wakeboardboten, powerboten, Powerboat World.

3 DUIKEN – duiksportuitrustingen, duiksporttoerisme, 
Water Pixel World (onderwater- en actiefilm en -fotografie), 
Dive Center, proefduikbekken.4

Vier met ons 50 jaar watersport in 16 hallen:

Openingstijden: 
dagelijks van 10 tot 18 uur.
Meer informatie vooraf via
www.boot.de of
+49 211 4560 - 7640
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50 jaar WOW.
De grootste en belangrijkste 
watersportbeurs ter wereld viert haar 
50-jarig jubileum. 

Beleef in 16 hallen en 19 themawerelden 
een unieke atmosfeer. Hier ontdekt u 
boten en jachten in alle maten, fascinerende 
sporten, de nieuwste equipment en de 
mooiste vakantie-aanbiedingen. Vier samen 
met ons de passie voor watersport. 

MERKUR 
SPIEL-ARENA

INGANG ZUID

7a SUPER  
YACHT SHOW

5 MOTORBOTEN  6 SUPERJACHTEN

3 DUIKEN     

4 POWER- 
 BOTEN

4  MOTOR- 
BOOTEN 

4

5 MOTORBOTEN – classics, luxueuze tenders, 
motorboten, motorjachten.

6 SUPERJACHTEN – grote jachten 
(motorjachten, motorzeilers).

4 MOTORBOTEN – motorboten, towboats, waterskiboten, 
wakeboardboten, powerboten, Powerboat World.

3 DUIKEN – duiksportuitrustingen, duiksporttoerisme, 
Water Pixel World (onderwater- en actiefilm en -fotografie), 
Dive Center, proefduikbekken.4

Vier met ons 50 jaar watersport in 16 hallen:



 NEW:
FREE WIFI

50 jaar jubileum vieren:
alle podia & activiteiten

Dive Center – afwisselend podiumprogramma 
voor beginners en gevorderden Genieten of zelf 
onderduiken in het proefduikbassin

Water Pixel World – alles rondom 
onderwaterfilm- en fotografie en actiecamera’s

Beach World – trendsport onder één dak: 
1.400 m² groot waterbassin met SUP, 
wakeboarden, foiling, tow-in-windsurfen; 
skimboard-baan; kite-simulator; producenten 
en handelaars

THE WAVE – surfen voor bezoekers en contests 
op de Citywave®

 Start Boating – informatie voor de eerste stappen 
op het gebied van varen; motorboot-simulator

Refit Center – tips van professionals en 
informatie over producten rondom de thema’s 
botenreparatie en -restauratie

Beach Life, boot.club-Lounge 

boot Kinderland – kinderprogramma en -opvang 

Travel World – reismarkt, vakantieplanning en 
cruise-advies

World of Paddling – kanotestbaan

Sportfishing Center – werptechnieken en 
equipment bij het indoor-bassin uitproberen, 
live-cooking

boot Sailing School – beginnerszeilen in het 
waterbassin

love your ocean – alles rondom het thema 
duurzaamheid en bescherming van onze zeeën 
en oceanen

Classic Forum – presentatie van historische 
boten en replica’s

Maritiem Klaslokaal – zeeonderzoek voor 
schoolklassen

Sailing Center – de hele wereld van de zeilsport, 
met hoogwaardige lezingen, gesprekken met en 
verhalen van experts 

Hal 3:_ 

Hal 12:

Hal 13:

Hal 14:

Hal 8a:

Hal 10:

Hal 4:_

Hal 11:

Hal 15:

Koop uw    voor boot Düsseldorf nu online 
en profiteer van:

〉 gunstiger ticketprijzen
〉 directe entree tot de beurs zonder wachttijden
〉 gratis vervoer naar en van het beursterrein met de VRR
〉 gratis WiFi op het beursterrein 

Prijs  eTicket* Kassa

Dagticket
Volwassene € 19.00 € 25.00
Gereduceerd € 11.00 € 12.00
ma – vr vanaf 15 uur € 13.00 € 16.00
2-dagenticket € 25.00 € 33.00

Ticket boot.club
Volwassene € 16.00
Gereduceerd € 10.00
2-dagenticket € 25.00

Tickets via het internet: 
Geniet nu van de voordelen!

Clublid 

worden en 

besparen! 

Reisaanbiedingen tijdens boot 2019: 
Verzeker u nu van de laagste prijs!
Hotelpakket ‘boot PUR’ slechts 69,00 €*: overnachting 
incl. ontbijt, boot-entreekaart (incl. openbaar vervoer naar de beurs)

Hotelpakket ‘boot GENUSS’ slechts 109,00 €*: logies/ontbijt in 
chic stadshotel, boot-entreekaart (incl. openbaar vervoer naar de 
beurs), diner in het Brauhaus
* per persoon op basis van een 2-persoonskamer

Düsseldorf Tourismus GmbH (Trusted Partner of boot Düsseldorf) 
Tel. +49 211 17202 – 839 
E-Mail: business@duesseldorf-tourismus.de 
www.duesseldorf-tourismus.de/messe/boot/

* Een eTicket geeft recht op gratis vervoer naar en van het beursterrein op de dag van 
het beursbezoek met alle openbaar vervoersmiddelen van de VRR in de prijscategorie D 
(DB, 2e klas, alleen treinen zonder toeslag).

Messe Düsseldorf GmbH

P.O. Box 10 10 06 _ 40001 Düsseldorf _ Germany

Tel. +49 211 4560-01 _ Fax +49 211 4560-668

www.messe-duesseldorf.de


