boot Düsseldorf 2018: THE WAVE en waterbekken in hal 8a
Trendsportmarktplaats en volop actie
Voor het eerst zal het gehele trendsportsegment dus zowel advies als
handel, in de 13.000 vierkante meter grote, nieuw toegevoegde hal 8a,
direct bij Ingang Noord worden ondergebracht. Het waterbekken kan
daardoor met 15 meter worden verlengd en de wakeboard-kabelbaan
worden verhoogd. Ook de staande golf THE WAVE zal in de grotere hal
worden geoptimaliseerd.
Met North Kiteboarding, ION, Airbrush, Liquid Force en Brunotti zijn
gerenommeerde

kite-producenten

met

hun

nieuwste

producten

vertegenwoordigd en klaar om de bezoekers te adviseren.
De sterren van de kite-scene geven op het podium bij het waterbekken
informatie uit eerste hand en zijn ook altijd bereid een handtekening uit te
delen.
Nog meer ruimte – nog meer actie
Het nieuwe waterbekken biedt met 1.400 vierkante meter oppervlakte nog
meer ruimte om de nieuwste wakeboards en SUPs uit te testen.
Wakeboardprofessionals uit het Liquid Force Team en van Wasserski
Langenfeld tonen dagelijks hun wakeboard-show. Door de nieuwe
kabelbaan en geoptimaliseerde obstakels kan men nu nog hogere
sprongen en coolere tricks verwachten. Een absolute première op boot
2018 zal de tow-in windsurfshow zijn. Dankzij de hogere 2.0 kabelbaan en
het nu 65 meter lange waterbekken zullen freestyle-windsurfers tijdens de
eerste indoor tow-in-show ter wereld spectaculaire tricks laten zien.
Ook de wijze waarop de producenten hier hun nieuwe hydrofielontwikkelingen presenteren, zal ronduit bijzonder zijn. Wat zijn de voor- en
nadelen van bepaalde foils onder verschillende omstandigheden? De
experts zullen voor het beantwoorden van deze en andere vragen op het
podium bij het waterbekken hun positie innemen en een experiment op het
waterbekken laten uitvoeren – laat je verrassen!
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boot 2018 voor kiters
Kiters kunnen bij gerenommeerde producenten als North Kiteboarding,
ION, Airrush en Brunotti informatie over hun sport inwinnen en in dezelfde
hal tegen scherpe prijzen producten van het afgelopen seizoen
aanschaffen. En is er eigenlijk wel een kiter die zich strikt bij het kiten houdt?
Wakeboarden aan een kabelbaan is een goede wintertraining voor nieuwe
moves. Als je op boot wilt wakeboarden, kun je zonder aanmelding op
voorhand naar het waterbekken komen en je daar opgeven. De
neopreenpakken worden gratis uitgeleend. Wel dien je zelf badkleding en
een handdoek mee te brengen.
Voor beginnende kiters heeft de Verband Deutscher Wassersportschulen
e.V. (VDWS) een hydraulisch aangedreven kitesimulator. Daarmee kan je
alvast de hoogte ingaan en ervaren hoe het voelt om aan de bar de lucht in
te worden gezogen – precies als bij het springen op het water.
boot 2018 voor wakeboarders
Wakeboarders komen in 2018 op boot vol aan hun trekken. De producenten
Liquid Force, Hyperlite, Follow, Brunotti en Ronix presenteren hun nieuwste
producten. In het verkoopsegment, eveneens in hal 8a, kunnen
wakeboards en toebehoren worden gekocht. En wie liever achter een boot
dan aan een kabelbaan hangt, zijn in hal 4 de nieuwste tow-boats 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
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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.

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.
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