Voor het eerst de complete lading trendsporten onder één dak
De boot Düsseldorf Beach World in hal 8a wordt in 2018 hét
centrum van de stand-up-paddle-scene
Van 20 tot en met 28 januari 2018 staat boot Düsseldorf weer in het teken
van actie pur sang. Een verlengde flatwater pool, de staande golf THE
WAVE en de skimboardbaan nodigen bezoekers uit om de sporten zelf uit
te proberen. Alle gerenommeerde producenten presenteren hun producten
rond het 1.400 vierkante meter grote waterbekken en de golfinstallatie van
citywave®. Nieuwe namen als Fanatic, Indiana SUP en Naish maar ook
oude bekenden als Starboard, Mistral, Gun, GTSports, Aquaglide, Siren en
Co. tonen in de 13.000 vierkante meter grote, lichte hal 8a alles, wat het
hart van paddle-boarders begeert. Dagelijks tussen 10 en 18 uur kan hier
een selectie van flatwater-materiaal direct worden uitgetest. Daarvoor biedt
het 65-meter lange waterbekken voldoende ruimte. Dus pak je badkleding
en handdoek in en kom naar de beurs! Neopreenpakken kunnen ter plaatse
gratis worden geleend.
boot Düsseldorf SUP Wave Masters op 20 en 21 januari 2018
Tijdens het eerste beursweekend tonen de stand-up-paddle-, professionals
tijdens de SUP Wave Masters waartoe zij op de staande golf in staat zijn.
De wedstrijd begint op zaterdag met de voorrondes. Op zondagmiddag
wordt beslist hoe het 5.000 euro prijzengeld wordt verdeeld en wie de titel
SUP Wave Master 2018 mag dragen. De winnaars van de vorige editie,
Airton Cozzolino (Kaapverdische Eilanden, Fanatic) en Fiona Wilde (USA,
Starboard) hebben hun deelname reeds bevestigd. Deelname aan de
wedstrijd geschiedt op uitnodiging. De uitnodigingen worden rond midden
december 2017 door de organisator verstuurd. Informatie over welke grote
namen nog meer deel zullen nemen en allerhande overige informatie over
THE WAVE is te vinden op www.thewave.boot.de.
boot Düsseldorf Short Track Masters op 20 januari 2018
Ook de Short Track Masters gaan in hal 8a de volgende ronde in. Door de
verlenging van het waterbekken naar 65 meter wordt de sprint nóg harder
en zal de SUP-professionals aan hun fysieke grenzen brengen. De
deelnemers krijgen, eveneens midden december 2017, een persoonlijke
uitnodiging voor de wedstrijden. Op 20 januari 2018 tonen de beste SUP1

sprinters wat ze in huis hebben. In totaal nemen 9 dames en 18 heren het
in een knock-out-systeem tegen elkaar op. In de afzonderlijke heats gaan
per keer 3 tot 4 deelnemers aan de start. Aan het einde van de dag worden
de winnaars van de eerste, tweede en derde plaats met een prijzengeld van
in totaal € 2.000,- en mooie producten voor hun sport beloond.
Zelf een nat pak halen
Ben je op zoek naar nog meer actie dan peddelen of wakeboarden in het
waterbekken? Toon dan je surfkunsten op de golf! THE WAVE zal tijdens
boot Düsseldorf 2018 wederom op twee hoogtes verstelbaar zijn. Voor
beginners is er een rustige variant en voor gevorderden zal de golf tot 1,50
meter aanzwellen en krachtiger zijn.
Het afgelopen jaar hebben rond de 1.500 bezoekers onder vakkundige
leiding zich op de door citywave® geconstrueerde golf gewaagd. Vanaf
december 2017 kunnen bezoekers weer aanmelden voor een slot. Meer
informatie is op www.thewave.boot.de te vinden. Voor het waterbekken is
vooraf aanmelden niet nodig.
Chille beats en lekkere drankjes
Dagelijks wordt vanaf 17.00 uur het volume van de muziek in de hal
opgevoerd en zullen de talrijke lounge-hoeken goed bezet zijn. Het devies
luidt dan: lekker met een cocktail in de hand in een strandstoel neerploffen
en ontspannen.
Koopjesjagers: opgelet!
In hal 8a bieden talloze shops equipment van het afgelopen seizoen tegen
aantrekkelijke prijzen aan. Het is ook de moeite waard om in hal 12 rond te
struinen, daar in de Beach Life Zone in deze hal geschikte kleding voor de
volgende surftrip te vinden is.

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
/3



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.

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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