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FOLLOW THE CALL 

 

boot campagne 2019 

De campagne algemeen 

Magische momenten 

 

 
De campagne ‘FOLLOW THE CALL’ is vol magische momenten, waarin 
de watersporters worden opgeroepen de roep van hun passie te volgen - 
de roep van het water. En in samenwerking met het boot-logo ook de roep 
van boot Düsseldorf.  
 

De fascinatie van deze momenten wordt In 11 verschillende motieven 
duidelijk gemaakt. Ze tonen scenes die grootsheid en rust uitstralen – 
zelfs op de momenten dat de afgebeelde mensen in actie zijn. Momenten 
van contemplatie, het naar binnen keren, het in het hier en nu zijn.  
 
De locaties van deze scenes zijn bestemmingen waar ambitieuze 
watersportfans van dromen.  
Befaamde, belangrijke of uitdagende plaatsen, van Antarctica tot aan het 
hoge Noorden van Noord-Amerika, in de meest oorspronkelijke vorm, om 
bij de toeschouwers het verlangen op te weken en hen te stimuleren om 
er op uit te trekken – FOLLOW THE CALL. 
 
Om de internationale betekenis van boot en haar bezoekers te 
onderstrepen, is bewust voor bekende spots rondom de aardbol gekozen. 
 
 
De afzonderlijke motieven 
 
Motief ‘Visser’ 
 
Zich aan de waterkant bevinden, een zijn met de natuur. Het beleven van 
de oorspronkelijkheid, de natuur en harmonie. De sensatie van het 
zichzelf kunnen verzorgen, het autonoom zijn. Het vissers-motief maakt 
zichtbaar wat talloze sportvissers die de roep van hun passie volgen, 
voelen – onafhankelijk van de vraag of ze in alle rust op forellen vissen of 
het adrenaline-verhogende sportvissen beoefenen. 
Locatie: Yellowstone National Park, USA 
 
Motief ‘Kano’ 
 
Instappen, en de wereld vanaf het water bekijken. Van het ene op het 
andere moment verandert het zicht, het eigen lichaam wordt een deel van 
het element water en volgt zijn beweging. De peddel en het gebruik van 
het lichaam zorgen voor controle, de passende uitrusting beschermt tegen 
kou en wind – zoals bij onze ijspeddelaar die onder extreme 
omstandigheden zijn roep naar avontuur volgt. 
Locatie: Antarctica 
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Motief ‘Windsurfer’ 
 
Windsurfers houden van het spel met de elementen, de verbindingen van 
de golven en de wind. Het imago van vrijheid en de verbondenheid met de 
natuur heeft sinds de pionierstijd in de jaren 70 van de vorige eeuw niets 
aan kracht ingeboet – surfen is de moeder van alle trendsportsoorten. 
Velen die op een longboard beginnen, willen na verloop van tijd wisselen 
naar een korter funboard. Ze volgen hun roep, willen de golven 
beheersen, acrobatische sprongen maken en de fascinatie van het glijden 
ervaren. 
Locatie: San Francisco, USA 
 
Motief ‘Duiken’ 
 
Duiken is pure magie. Zodra men onder water duikt, voltrekt zich ineens 
een radicale verandering van alle belevingen en ervaringen: plotselinge 
gewichtsloosheid, gedempte geluiden, een zich uitstrekkende stilte, 
veranderend licht, stralende kleuren van flora en fauna. Een volledig 
andere, opwindende wereld opent zich, die bij veel mensen gevoelens van 
verbondenheid opwekt. Het volkomen een zijn met de natuur. En veelal de 
wens om terug te keren. 
Locatie: Palau, Zuidzee 
 
Motief ‘Motorboot’ 
 
Motorboot varen betekent een verandering van perspectief. De dag achter 
je laten en een pauze nemen. Aangedreven door een enorme power 
schijnbaar moeiteloos over de golven glijden – motorbootliefhebbers zijn 
perfomer-types. Mensen met een ondernemerszin, die een zwak voor 
dynamische voortbeweging hebben, ontvankelijk zijn voor nieuwe ideeën 
en graag uitdagingen aangaan. Op het water is een motorboot het 
perfecte voertuig. Handbagage en proviand voor een paar dagen zijn 
voldoende – het draait hier allemaal om performance.  
Locatie: Shanghai, China 
 
Motief ‘Zeilboot’ 
 
Zeilen op een groot zeiljacht betekent grenzeloze vrijheid. Er is geen 
brandstoftank die limieten oplegt. Er is vrijwel altijd wind – en als er al een 
moment van windstilte is, dan duurt dit zelden lang. Even naar Dover? 
Waarom niet. Daarna langs de kust naar het zuidwesten? Prima. Met 
voldoende proviand en de juiste uitrusting genieten zeilers van een 
volledige zelfbeschikking. Geluidloos, vrij van het gebrom van motoren, 
volgen ze in harmonie met de elementen hun innerlijke koers. 
Locatie: Dover, Engeland 
 
Motief ‘SUP’ 
 
Stand-up-paddling. Dé trendsport voor op het water van de laatste jaren 
Er op gaan staan, de juiste positie innemen, de juiste mate aan 
lichaamsspanning, dan steeds afwisselend: links, rechts, links, rechts. Op 
het eerste oog misschien saai, maar na een eerste poging geweldig. Van 
contemplatief en ontspannen tot aan een uitdagende water-work-out is 
alles mogelijk. Ambitieuze mensen peddelen stroomopwaarts en glijden 
vervolgens van hoge golven naar beneden. Of relaxed na het werk een 
rondje over een waterplas. Het is hoe dan ook geweldig – waarbij het 
belangrijkste is dat men zijn eigen roep volgt. 
Locatie: Caribisch gebied 



 

 

 
Motief ‘Superyacht’ 
 
Voor weinigen werkelijkheid, voor velen een droom: op een drijvend paleis 
aan de zuidelijke punt van Attica de avondschemering inglijden, aan de 
horizon de antieke tempel van Poseidon zien en van het unieke moment 
genieten. Overigens is het niet zonder meer noodzakelijk dat men een 
superyacht heeft om de eigen horizon te kunnen verbreden. Iedereen die 
in het begin van het jaar boot Düsseldorf bezoekt, kan zulke of 
vergelijkbare ervaringen opdoen. Het is voldoende om de roep van boot 
Düsseldorf te volgen. 
Locatie: Cape Sounion, Griekenland.  
 
Motief ‘Kitesurfen’ 
 
Kitesurfen valt onder alle omstandigheden onder extreme sporten, waar of 
wanneer dan ook. Kitesurfen in december in Kaapstad, met een blik op de 
Tafelberg, is overigens alleen voor echte professionals weggelegd. Dan 
vind je daar de mondiale grootheden van de scene die er voor het 
komende seizoen trainen. Geen andere plek op aarde biedt tijdens dit 
jaargetijde een dergelijke aantrekkelijke mix van sterke wind, golven en 
een miljoenenstad. Voor iedere kiter de grootst mogelijke uitdaging. De 
grootst mogelijke roep. Een droom. 
Locatie: Kaapstad, Zuid-Afrika 
 
Motief ‘Wakeboarden’   
 
Wakeboarders behoren tot een gezworen gemeenschap. Coole, 
nonchalante, zelfbewuste types, die zeer invalsrijk hun roep volgen – de 
Engelstalige Wikipedia-bijdrage telt bijna vijftig verschillende sprongen, 
beginnend met ‘911’, ‘Air Krypt’ en ‘Air Raley’ tot aan ‘Tweety Bird’, 
‘Vulcan’ en ‘Whirlybird’. Hoe hoger de sprong, des te meer ‘pop’. Daar 
komt nog een goed dozijn ‘grabs’ – grepen aan het board tijdens de 
sprong – bij. Geïnspireerd door waterskiën, golfsurfen en skateboarden 
geldt wakeboarden als inspannend en veeleisend, maar ook als relatief 
snel te leren. 
Locatie: Panama City, Panama 
 
Motief ‘Vakantie’ 
 
Vakantie betekent een time-out. Een time-out van de dagelijkse 
beslommeringen, werk en het koude weer. Verlangend droomt iedereen 
van een perfecte vakantie, want daar kan men weer tot zichzelf komen. 
Het dagelijkse leven kent vakanties, zodat avonturen, nieuwe indrukken, 
onverhoopte ontdekkingen en weldadige, duurzame ontspanning de 
dagelijkse beslommeringen kunnen onderbreken. Onder het veelzijdige 
toerismeaanbod op boot Düsseldorf vindt ieder inspiratie voor zijn 
individuele droomreis. En als men wil, kan de vakantie zelfs meteen 
worden geboekt. De perfecte plaats en het passende tijdstip om te 
ontdekken waar de roep vandaan komt.  
Locatie: Thailand 
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