De negen meter brede en 1,50 hoge WAVE zwelt aan
Indoor surfen op boot Düsseldorf 2018

River surfers en golffanaten opgelet: van 20 tot en met 28 januari 2018
kunnen golfsurfers en zij die het willen worden weer op THE WAVE surfen.
De negen meter brede en 1.50 meter hoge citywave® uit München is voor
boot 2018 verder geoptimaliseerd. Voor beginners is de golf langzamer en
minder hoog en gevorderden kunnen zich op de sterke, hoge golf wagen.
Ervaren instructeurs van het actie-team rond Susi en Rainer Klimaschewski
tonen trucs en leren beginners de kneepjes voor hun eerste rit en bieden
gevorderden volop inspiratie voor nieuwe manoeuvres. De aanmelding voor
bezoekers start vanaf december 2017 op www.thewave.boot.de. Wie liever
wil toekijken, komt tijdens het tweede boot-weekend aan zijn trekken: dan
strijden de beste river surfers van Europa om het kampioenschap.
De surf-sterren kan men direct bij THE WAVE of op het podium bij het grote
waterbekken ontmoeten – beide in hal 8a. Rondom de golf presenteren
producenten en handelaars hun producten, passend bij de thema’s
golfsurfen, SUP, windsurfen, kiten en wakeboarden, en verkopen tevens
equipment. Ook een bezoek aan hal 12 is voor (golf)surfers de moeite
waard: hier vinden zij bij de Beach Life Zone passende (strand-)kleding voor
de volgende surftrip.
De boot Düsseldorf WAVE Masters 2018 tijdens het tweede
beursweekend
De sterren van de river surfscene treffen elkaar van 26 tot en met 28 januari
tijdens de 2e boot Düsseldorf Wave Masters en strijden om de roem en de
eer. Het prijzengeld van 5.000 euro wordt onder alle deelnemers verdeeld
want het draait in eerste instantie om het plezier. Het uitnodigen van
professionele surfers voor de contest geschiedt uiterlijk midden december
2017 door de organisator van het actie-team.
Op vrijdagmiddag (26 januari 2018) kunnen de deelnemers zich al op de
golf ‘warm surfen’. De wedstrijd begint op zaterdag. Een vakkundige jury
bestaande

uit

ervaren

surfers

en

DWV-juryleden

beoordeelt

de

performances. De grote finale staat op zondag 28 januari 2018
geprogrammeerd.
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Chille beats en lekkere drankjes
Dagelijks zal vanaf 17.00 uur het volume van de muziek in de hal worden
opgevoerd en zullen de talrijke lounge-hoeken goed zijn bezet. Het devies
luidt dan: lekker met een cocktail in de hand in een strandstoel neerploffen
en ontspannen.
Surfen op THE WAVE voor bezoekers
Wil je zelf een nat pak halen en je surfkunsten verbeteren? Het afgelopen
jaar hebben rond de 1.500 bezoekers zich onder vakkundige leiding op golf
gewaagd. Vanaf december 2017 kunnen bezoekers weer aanmelden voor
een slot. Meer informatie is op www.thewave.boot.de te vinden.
Hier nogmaals de belangrijkste feiten in één oogopslag:


boot Düsseldorf vindt van 20 tot en met 28 januari 2018 dagelijks
van 10 tot 18 uur plaats



Bijna 13.000 vierkante meter boardsport om van te genieten en zelf
uit te proberen in de nieuw toegevoegde hal 8a, direct bij Ingang
Noord



Een 1.400 vierkante meter groot waterbekken met een hogere
kabelbaan voor wakeboarders, en daardoor met nog meer actie



THE WAVE – de echte deepwater wave, om zelf te surfen of te
genieten, door de makers van de citywave®



De tow-in windsurfing-show-première



De grote producenten zijn ter plekke om over de gedeelde passie
te praten en informatie te verstrekken



De sterren en experts van alle trendsporten doorlopend op het
podium bij het waterbekken



Surfreizen direct op de beurs boeken



Talloze shops voor koopjesjagers in hal 8a en hal 12



Chille ambiance, vermaak, actie en ontspannen mensen



De boot-tickets kunnen worden gebruikt voor gratis vervoer naar en
van de beurs met de openbaar vervoersmiddelen van de
Verkehrsverbund Rhein Ruhr



Ticketprijzen en online tickets vanaf eind oktober 2017 op
www.boot.de.
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Overigens: voor alle bezoekers die met een eigen camper of kampeerbusje
komen, is de P1-parkeerplaats bij het Caravan-Center het juiste adres:
stroom, water en afvalverwerking zijn hier geen probleem en de weg van
het bed naar een board is een afstand van niets.
Contact:
Persafdeling boot Düsseldorf
Tania Vellen/Cathrin Imkampe/Tim Feldmann
+49 (0)211/4560/589
vellent@messe-duesseldorf.de
imkampec@messe-duesseldorf.de
feldmannt@messe-duesseldorf.de

