
 
 

Belgian Boat Show – persbericht – 06-12-18 

DE RUSH NAAR HET WATER START HIER  
KOM VAN 9 TOT 11 EN VAN 15 TOT 17 FEBRUARI 2019 DE STERKSTE CONCENTRATIE 

ONTDEKKEN VAN WATERPLEZIER EN -ONTSPANNING IN FLANDERS EXPO, GENT.  

Honderden boten van alle types en voor alle beurzen staan hier toegankelijk opgesteld en charmeren 

de zeilers, de toervaarders, de liefhebbers van opwindende snelheid of van de ultieme rust.  

Het nieuwe materiaal voor kitesurfers, catamaranzeilers, jetski’s en RIB-piloten maar ook 

wakeboardriders komen uitgebreid aan bod. Ze vinden hier ook de jongste modellen van boten, 

planken tuigages. Alles om zich op het strand- en in de branding uit te leven.  

WATER: RUST OF SENSATIE  

Op vele plaatsen mag je in België aan snelheden boven 20km/u varen. De Belgian Boat Show is 

daarom het rendez-vous voor liefhebbers van performante outboardmotoren, krachtige sportboten 

en zuiniger en milieuvriendelijke in board motoren.  

Wil je kennis maken met aan van de vele watersporttakken? De clubs, de sportfederaties en de 

pleziervaartoverheden staan hier klaar met raad en daad. De Wind en Watersport Vlaanderen-

federatie is terug en eert zijn kampioenen met Awards. Jachtverhuurders presenteren 

meevaarformules op alle zeeën. De eerste stap naar goed en veilig pleziervaren zet je hier bij de 

vaarscholen en de watersportverenigingen.  

Action zones  

Maak kennis met diverse watersporten op het demobad. Voor het eerst ook met waterski en 

‘kneeboarding’. In deze Action Zone bulkt het van droge animatie, o.m. de hindernissenbaan van 

Sportievak  

Op het Presentatieplein in hal vijf worden diverse informatiesessies gehouden voor ervaren en ook 

beginnende watersporters. De campagne ‘Hijs de Blue Flag en zorg mee voor properder water’ wordt 

hier op 10 februari gelanceerd.  

  



 
 
 

OVER BELGIAN BOAT SHOW 2019 

Belgian Boat Show Gent / 2019 Praktisch 

WAAR? Flanders Expo, Maaltekouter 1, 9051 Gent. 

WANNEER? Van zaterdag 9 februari t.e.m. maandag 11 februari 2019 - en van vrijdag 15 t.e.m. zondag 17 

februari 2019.  

OPENINGSUREN: Alle dagen open van 10u tot 18u || Nocturne op vrijdag 15 februari is de beurs open tot 22u  

Contact: Christophe Coseyns, Head of Belgian Boat Show Fairs 

www.belgianboatshow.be 

www.facebook.com/BelgianBoatShow  

Hoge resolutie foto’s – auteursrechtenvrij KLIK HIER  

 
Belgian Boat Show Gent, Belgian Boat Show Beach en Belgian Boat Show Float zijn organisaties van Conceptum nv..  

Voor de eenendertigste editie verbreedt deze uitgelezen watersport- en waterrecreatiepromotor de horizon over drie evenementen.  

Conceptum nv, be heard, be seen, be loved. 

 

BELGIAN BOAT SHOW FLOAT 

Het in-water event met proefvaarten en een grote keuze aan motor -en zeiljachten en open (sport)boten in de 

jachthaven van Breskens – 11 t/m 13 oktober 2019 

BELGIAN BOAT SHOW BEACH 

Strand en brandingsportmateriaal. Test & Try-out weekend bij RBSC in Duinbergen – 1 & 2 juni 2019 

 

De Belgian Boat Show is de grootste waterbeurs van België - 365 dagen per jaar actief in en voor de 

sector. Alles voor de watersport, de waterrecreatie en watertoerisme in één organisatie.  

Het platform voor de kleinste opblaasboot tot grote kajuitjachten. Voor alle accessoires en voor alle 

soorten waterplezier. Maar ook met de grootste vaarreismarkt en het complete gamma aan 

pleziervaartopleidingen.  

Beginners, geïnteresseerden en doorwinterde yachtingbemanningen mogen deze jaarlijkse, 

gespecialiseerde evenementen in Gent, Duinbergen en Breskens niet missen.  

https://photos.app.goo.gl/lhHsGnBV3seeG7oq2

