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Bezoekers info
U wilt zaken doen, mensen ontmoeten, relaties onderhouden. In een
sfeervolle ambiance, onder perfecte omstandigheden. Ons keurmerk, de
full service formule staat hiervoor garant. Ook tijdens deze vakbeurs
zorgen wij dat het u aan niets ontbreekt.
• Entree voor 2 personen
• Catering geheel verzorgd

• Gratis parkeren
• Evenementenhal App

Kaarten aanvragen kan via: www.evenementenhal.nl/recreatie-hb
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Voorwoord

Uniek, een Recreatie Vakbeurs voor de hele sector!
Van 28 tot en met 30 november a.s. staat de
Recreatie vakbeurs in Hardenberg op het programma. Een vakbeurs voor de gehele dag- en
verblijfsrecreatie. Geen versnippering maar
concentratie van meer dan 250 leveranciers van
recreatie producten en diensten. Chapeau voor
de organisatie, de adviescommissie en standhouders. Gezamenlijk streven naar een doel
namelijk het neerzetten van een topbeurs waar
de recreatiemarkt al jaren om vraagt en nu door
samenwerking op alle fronten wordt gerealiseerd. Het vernieuwde beursconcept zorgt voor
gerichte segmentatie van productcategorieën
zoals o.a. techniek, bouw, spelen, advies naast
bijzondere themapleinen zoals Happy Camping
2.0, Waterplein en Toegankelijkheidsplein. Een
breed aanbod waarbij elke recreatieondernemer, parkbeheerder of andere beslissingsbevoegden uit de dag- en verblijfsrecreatie een
volledig overzicht krijgt voorgeschoteld. Direct
passend in uw bedrijfsplanning en bedrijfsvoering.

Komnunaar.nl
RekreaVakkrant en Komnunaar.nl zijn marktleider in de recreatiesector. Onder meer uitgever
van het vakblad RekreaVakkrant, RVK-site en
twitter, rollen wij de zeer unieke recreatie consumentensite komnunaar.nl verder uit. Deze
site biedt de consument een volledig overzicht
van de verblijfs- en dagrecreatie en dagactiviteiten. Consumenten kunnen hun ‘vakantiemenu’ zelf vaststellen per provincie, regio,
gemeente of op plaatselijk niveau. Via een automatische omgevingskaart kan de consument
niet alleen de gewenste locatie bepalen, maar
ook geïnformeerd worden over de ligging van
uw bedrijf en alle recreatieve omgevingsmogelijkheden. Zorg dat u erbij staat op komnunaar.
nl, zowel in woord als beeld kunt u uw recreatiebedrijf profileren. Wij hebben gekozen voor
een brede digitale benadering op zowel pc, iPad
als iPhone. Overal bereikbaar en zowel op verblijfsrecreatie- als dagrecreatie niveau zijn alle
bedrijven samengebracht.

Kennisplein
Op Happy Camping 2.0 is een kennisplein ingericht waar diverse presentaties worden verzorgd. Nieuw is de samenwerking tussen NHTV,
beursorganisatie en RekreaVakkrant. Elke dag
organiseren zij een ‘Ronde Tafel’ gesprek met
vertegenwoordigers van overheid, recreatieondernemers en horeca uit gemeente Dinkelland,
regio Vechtdal en provincie Drenthe. Thema: ‘hoe
versterken imago en omvang toerisme’? Ook zijn
de vierdejaarsstudenten van NHTV aanwezig
om een kwalitatieve bezoekersenquête af te nemen. In de bijgaande editie van RekreaVakkrant
presenteren zij zich graag. Kortom, alle kennis
en kunde is aanwezig om de recreatiebranche
vooruit te helpen en zich beter te profileren. Zie
programma verderop in deze beurscatalogus.

Met uw eigen email-adres en wachtwoord
kunt u uw eigen accommodatie of dagrecreatie beheren. Met één account kunt u meerdere
accommodaties en dagrecreaties beheren,
waarbij u na inloggen een overzicht krijgt. Ik wil
mij aanmelden voor een account of ik ben mijn
wachtwoord vergeten: Voer alleen uw emailadres in. Bent u bij ons bekend, dan ontvangt u
automatisch een email met uw wachtwoord.
Kortom, in drie dagen een volledige Recreatie
Vakbeurs. Wij rekenen op uw komst naar Hardenberg. Wij wensen u veel leesplezier en inspirerende beursdagen.
Jan Olthof
uitgever
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Recreatie Vakbeurs 2017

Welkom op dé vakbeurs voor de
recreatie ondernemer van de Benelux
Recreatie Vakbeurs verbindt spelers uit de gehele recreatiebranche. Met
zeven sfeervol aangeklede beurshallen en meerdere themapleinen is alles te
vinden waar het hart van de recreatieondernemer sneller van gaat kloppen.
Recreatie Vakbeurs is daarmee uit haar regionale jasje gegroeid en is dit
jaar landelijk gepositioneerd. Met een record aantal deelnemers en een
ruime verdubbeling van de beursoppervlakte mag ú deze enige recreatiebeurs
van de Benelux niet missen.
De toekomst van de recreatie sector is te zien, te voelen en te horen tijdens Recreatie Vakbeurs. Al
ruim 200 deelnemers hebben zich
ingeschreven voor Nederlands
grootste recreatiebeurs. Daarmee
is het exposantenaantal van vorig
jaar (169) overtroffen. Als organisatie hebben we dit jaar bezoekers
uit alle windstreken van het land en daarbuiten uitgenodigd. Via een landelijke
campagne is de recreatie wereld op de hoogte gebracht om de beurs te bezoeken. Om de kwaliteit van de bezoeker niet uit het oog te verliezen, zijn de genodigden zorgvuldig door de exposant geselecteerd door middel van de uitnodigingsservice. Het merendeel van de bezoekers bestaan uit (vakantie)park- en
campingeigenaren en recreatieondernemers met diverse disciplines.
Recreatie Vakbeurs staat in het teken van kennis, beleving & netwerken. U kunt
een volledig kennisprogramma verwachten met een blik op de toekomst. Waar
Happy Camping vorig jaar de absolute blikvanger was van de beurs, zal dit jaar
de vloer gevuld zijn met meer spectaculaire themapleinen. Een tweede grote
trekpleister is de ‘Spelen & Bewegen Hal’. Het themaplein ‘Happy Beach’ maakt
deel uit van deze hal. Maar ook een Toegankelijkheidsplein en een zwembadhal
behoren tot de uitgelichte thema’s.
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Recreatie Vakbeurs 2017
HIGHLIGHTS
Gedurende de beursdagen hebben we een informatief kennisprogramma
samengesteld.
Enkele onderwerpen zijn;
• Maak je eigen DNA boek en breng in beeld waar jullie bedrijf voor staat
Designbureau Suzanne van Ginneken
• 5 tips om gelijk meer online bereik te genereren – RED Online
• Een optimaal gevoel van gastbeleving creëren met ‘gecontroleerde beleving’
Stan de Haas
• Bereik uw ondernemersdoelen met sport- en spelzones – Yalp
• Zijn honden welkom op uw camping of recreatiepark? Natuurlijk!
Wat moet ik hiervoor regelen? - DepoDog
Deze interessante lezingen zijn gratis bij te wonen en vinden plaats in
het kennistheater Happy Camping.
Daarnaast is de Ronde Tafel onderdeel van het kennistheater. Succes
betekent samenwerken. Dat geldt
natuurlijk ook voor u. Als campinghouder of eigenaar van een recreatiepark heeft u vast weleens te
maken gehad met overheidsinstanties. Denk hierbij aan provincies en/of uw
gemeenten. Maar ook andere innovatieve samenwerkingen tussen de horeca
ondernemingen, dagrecreatie en VVV kantoren. Allemaal partijen die ‘samen’
successen kunnen maken. Hoe werken deze partijen eigenlijk samen om ‘recreëren in uw streek’ op de toeristische kaart te zetten? Denk mee en schuif aan hoe
we de aantrekkingskracht van toerisme in de regio kunnen stimuleren? Deze
punten worden uitgelicht in een Ronde Tafel-setting. Met op elke dag een andere provincie of regio die haar uitdagingen delen op het gebied van toerisme.
Aan tafel schuiven aan:
Provincie Drenthe, Gemeente Dinkelland/Ootmarsum en regio Vechtdal.
‘Wat doen zij om toeristen naar hun regio te trekken? En waar lopen zij tegen aan?
Halen deze regio’s alles uit de kast of laten ze mogelijkheden liggen?’ Aan de Ronde
Tafel kunt u uw visie delen en meediscussiëren over ‘het stimuleren van de aantrekkingskracht van toerisme naar de regio’.
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Virtuel Reality, maak kennis met Droneum
Unieke attracties op het gebied van Virtual Reality, drones en inflatables. U
moet het gewoon zelf ervaren én dat kan ook. Eén van de nieuwe attracties is
Droneum, een vernieuwende drone attractie die voor het eerst op een beurs
wordt gepresenteerd. Mis het niet!

Happy Camping
In samenwerking met Designstudio Suzanne van Ginneken
wordt dit een beurshal die u
doet denken aan een camping
of vrijetijd-wonderland. Diverse
exposanten presenteren hier
hun product in een échte camping omgeving. Ook de techniek zoals slagbomen, tapzuilen
en softwaresystemen worden zodanig geplaatst zodat uw veiligheid gewaarborgd blijft. Kortom, kom het campinggevoel (her)beleven op Happy Camping!

Spelen en Bewegen | Happy Beach
Een tweede grote trekpleister van de Recreatie Vakbeurs is het themaplein
‘Spelen en Bewegen’. Een live speeltuin waarin u als bezoeker geïnspireerd
wordt door de verschillende speeltoestellen en attracties in een ‘Happy Beach’
entourage.

Zwembadhal
In samenwerking met belevingsarchitect Stan de Haas wordt deze hal omgetoverd in een hal waar u alles vindt met betrekking tot zwembaden. Denk hierbij aan zwembadbouwers, leveranciers in zwembadcomponenten, verlichting,
filter- en pomptechnieken, maar uiteraard ook stoomcabines en (speel)attracties. Van jetstreams en bubbelbaden tot glijbanen en opblaasbare stormbanen.
Kortom, een waar zwemparadijs.
Toegankelijkheidsplein (aanpassingen voor mindervaliden en senioren)
Veel ondernemers willen de toegankelijkheid van hun verblijfsaccommodatie(s)
of vakantiepark verbeteren, maar weten niet goed hoe. Is het nodig om te verbouwen of zijn kleine aanpassingen voldoende? Welke voorzieningen zijn er te
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Recreatie Vakbeurs 2017
koop en wat kost het? Daarom richt de Recreatie Vakbeurs dit jaar het zogeheten Toegankelijkheidsplein in. Een plein waar ondernemers kunnen ontdekken hoe zij ook gastvrij kunnen worden voor deze groeiende en dankbare doelgroep. Dit plein wordt in samenwerking met Toegankelijk Toerisme Nederland
georganiseerd.

Trendtour
Dit jaar heeft we wederom een ware Trend Tour georganiseerd. Deze tour, met
een Amerikaanse schoolbus, bezoekt een drietal vooraanstaande ondernemingen uit de regio, Familievakantiepark Krieghuusbelten, IJreka Speeltoestellen
en Moderna Textielservice. Kortom, een bruisende, innovatieve, spectaculaire
beurs mét volop beleving voor de recreatie ondernemer van de Benelux. Dit
mag u niet missen, zorg dat u aanwezig bent tijdens Recreatie Vakbeurs!
Veel plezier!

Hét reserveringssysteem in de recreatiebranche
Al meer dan 600 bedrijven kozen voor Tommy 2.0
Tommy 2.0 is betaalbaar, gebruiksvriendelijk en biedt complete functionaliteit,
volledig in de cloud.
Benieuwd wie je voorgingen? Ook weten hoe jij profiteert van alle voordelen?
Boek een gratis adviesgesprek op:

www.tommybookingsupport.nl of kom naar
stand 405 op de Recreatievakbeurs

Gasten boeken snel
en simpel

Beheer zelf je
reserveringen en
beschikbaarheid

Eenvoudig in uw
website te
implementeren

Support zoals u dat
verwacht
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Van Vliet

Wij verhuren natuur en kiezen
dus voor diervriendelijke, duurzame oplossingen
“De vleermuisvriendelijke verlichting die Van Vliet Duurzaam hout
onlangs installeerde, zorgt ervoor dat onze vleermuizenpopulatie op
orde blijft. Zij hebben geen last van deze verlichting. Uilen en andere
nachtdieren ook niet.
Het is een mooi voorbeeld van hoe wij met
onze natuur willen
omgaan”, vertelt Timo
van Drie. Hij is hoofd
techniek en groen
van het vakantiepark
RCN Het Grote bos in
Doorn. “Wij verhuren
natuur, dan is het logisch dat je nadenkt
over diervriendelijke
en duurzame oplossingen”, vervolgt Timo. “Het belang van de natuur staat centraal. Onlangs was er een boom in ons park gaan splijten. Uit veiligheidsoverwegingen moest die weg. Toen we de boom wilden omzagen, ontdekten we een
nestje spechten. Een nestje vliegt na ongeveer zes weken uit. We besloten de
boom te fixeren en acht weken te wachten met weghalen, ook al betekende dat
dat we de nabijgelegen kampeerplekken daardoor niet konden verhuren.” “Wij
kiezen samenwerkingspartners die net zo over duurzaamheid denken als wij.
Dat geldt bijvoorbeeld voor Van Vliet Duurzaamhout. Naast verlichting leveren
zij parkmeubilair zoals picknickbanken, prullenbakken, bewegwijzeringen en
hekwerken van duurzaam kastanjehout. Vrijwel alles wordt op maat gemaakt,
bovendien hebben alle producten een natuurlijke uitstraling. Onze gasten komen voor de natuur, wij willen hen daar optimaal van laten genieten.”

RekreaVakkrant | beursspecial - 11

HAL 7
TERRAS

BUFFET HORECA

711

709

Happy Camping

712
708

707

713

Overnachtings
Santair

714
706
715

ICT, dienstverlening, techniek,
interieur en styling

Zwembadhal

Toegankelijkheidsplein

Mobiliteitsparc

716
717

705

718

704

719
703

Spelen en Bewegen
(Happy Beach)

720

702

721

614

613

612

528

527

526

HAL 6
617

610
609

620

607
606

623

605

602

624

GARDEROBE

TOILETTEN

TOILETTEN

621
622

524

525

529
608

HORECA

619

HAL 5

611
618

STANDHOUD
RESTAURAN

HORECA

616

701

722
615

523

530

522

ROOKRUIMTE

722

STANDHOUDERSRESTAURANT 2

TOILETTEN

446

445

443

604

405

404

HAL 4

625
627

HORECA

442

603

447

601
520

406

441

407

444

448

440

521

408

439

409

449
519

513
510

507

515

512

514

504

503

435

517
516
502

506

437

518

410

412

434
432

413

433

431

414

501
430

415

508

429

BUFFET

TERRAS

505

BUFFET

HORECA

411

436

511

509

438

ENTREE
PLEIN
HAL 4/5

416

417

425
428

419

424

427

418

420
426

TOILETTEN

12 - beursspecial

| RekreaVakkrant

HORECA

TOILETTEN

423

422

421

TRAP

RECREATIE
R
VAKBEURS

sfaciliteiten en

28, 29 & 30
NOVEMBER 2017

cours

EVENEMENTENHAL HARDENBERG

DERSNT 3

‘EEN BLIK OP
DE TOEKOMST’
VIRTUAL REALITY – R101

402

323

HORECA

321

234

233

HAL 3
403

401

324

325

HORECA

232

322

235

202

201

230

236

326
317

316

238

228

227

226

239

205

206
207

241

312

225
223

331

301

332
303

304

221

224

209

222

211

220

213

305

TRAP

111

124

130

118
110

VERGADERZAAL 4

108

107

127

106
128

104

212

219

215

105

103
102

214
217

218

109

123

126
210

307

VERGADERZAAL 5

HORECA

306

BUFFET

131

133

216

132

HORECA

GARDEROBE

VERGADERZAAL 6
TOILETTEN

113
112

101
308

BUFFET

122

BUFFET
TOILETTEN

115

KENNIS THEATER

129

310
309

116

TERRAS

125

302
333

121

208
240

311

334

237

204

313

330

TOILETTEN

203

229

315

314

329

TOILETTEN

117

114

231

320

319

328

119

HAL 1

318

327

120

HAL 2

TOILETTEN

TOILETTEN

ENTREE

TOILETTEN

ENTREE
PLEIN
HAL 1

Deelnemers per hal op alfabet gesorteerd
HAL 1
Standnr.
129
126
115
111
111
119
114
106
101
106
105
130
116
109
103
112
131
128
104
127
107
132
117
117
117
108
111
133
113
111
120
118
110
125
122
123
102
121
111

HAL 2
Bedrijfsnaam
Aalvink H.Q. Furniture
B.N. Dekker B.V.
Ballenenzo
Benegas
Bidfood
Boomkwekerijen M. van den Oever en Zn. B.V.
Camping.care
Campodoor
Dagblad de Telegraaf B.V.
Dare To Be Different Outdoor
De Springkussenfabriek B.V.
Designstudio van Ginneken
eXterum Speelconcepten
Firmus Products B.V.
Gemeentewijzer
Holland Lighting Group
I.C.Y. B.V.
JOEF B.V.
Kinderland Speeltoestellen
Landuwasco
Lightfind
Locker Concept
Moderna - Toiletinrichting
Moderna Direct - Diversey
Moderna Textielservice
Nedaplast Wootex
Nedflex
NISSEI softijsmachines
Pronettixs ICT Services
Recreatie Nederland B.V.
Refac
ReHeat B.V.
Samenklank.nu
SEKO Bos- en Boomverzorging
Snoek Hoveniers
SolarWoodle
Trein & Springkussenverhuur
Van Vliet Kastanjehout
Zilveren Kruis
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Standnr.
230
203
205
215
218
225
236
240
204
223
212
241
228
208
208
220
207
211
210
222
209
239
232
224
217
226
214
213
219
235
206
202
201
231
229
216
227
234
237
233
238
212
221

Bedrijfsnaam
Alfa Accountants en Adviseurs
BLM Linnen Management
Blom Interieurs
Buiten 143
Burgman B.V.
Businesspoint
CamperClean B.V.
Custommate Recreatie B.V.
DLG Dutch Laundry Group
Dreumex B.V.
Ecolab
Eezo Leisure Connected
Elco Totaal
Emco Benelux B.V.
Emco e-roller
Eskes Media / DagjeWeg.NL
Exclusiva B.V.
Floor Consult B.V.
Hofland Grootkeuken / Thermo Catering Box
Instyle Concepts B.V.
Jeanette Vite
KR8 architecten en adviseurs B.V.
Kupan B.V.
LDL N.V.
Leenbakker Zakelijk
M. van Happen Transport B.V.
Miele Professional
Ommer Bedrijfsvloeren B.V.
Palmeno Wireless B.V.
POL Heteren B.V.
Polichlo Holland
Seijsener Rekreatietechniek B.V.
Solar Nederland B.V.
Stratech Software Solutions
TecforRec
Uw Bed Professional B.V.
Van de Loosdrecht Recreatiebedrijfsmakelaars
Van Hees Infra & Recreatie
Van Heteren Recreatietechniek B.V.
Wecovi Service
WifiTenne
Wola B.V.
Ziggo Zakelijk

Deelnemers per hal op alfabet gesorteerd
HAL 3
Standnr.
333
334
325
305
312
316
333
318
323
310
320
302
324
326
311
333
303
319
313
314
332
305
306
326
305
307
328
317
303
329
303
315
309
322
311
327
330
301
303
305
321
331

HAL 4
Bedrijfsnaam
53 Graden Noord
ACSI Publishing B.V.
Bergen B.V.
Biesbroek Automatisering
Bluetrace Camping Connect
Booking Experts
Bookzo
CAT Automatisering B.V.
CAT Control Systems B.V.
Conceptmobile
Countus accountants + adviseurs
Ctoutvert
Eijsink
Engeldot Pomp- en Leidingsystemen (B)
EveryOffice
Flean B.V.
Hendriks Care
Hertzinger Satellietontvangst
Holiday Media
K3H Architecten en Adviseurs B.V.
LeisureKing
Martens Kasregisters
Mesa Coatings
Mezutec Waterzuiveringssystemen B.V.
NKC afrekensystemen
Ntiz - Wifisite
OK Gas B.V.
Osmozis
Pronk Ergo B.V.
Recranet
Recreatiespeelgoed
RED Online Marketing
Scheltinga Verpakkingen
SPIE Nederland B.V.
ST&D Apeldoorn B.V.
TenZer
Thetford B.V.
Ticketplus
Toegankelijk Toerisme Nederland
Unitouch afrekensystemen
Van Zadelhoff Bouwelementen
Yourpos

Standnr.
417
428
401
405
443
411
447
419
433
442
406
425
407
429
440
413
410
430
436
403
420
424
445
422
439
425
444
435
421
402
423
414
427
441
449
410
432
409
425
418
404

Bedrijfsnaam
ABOS B.V.
Acacia-Robinia Nederland B.V.
ADX Europe B.V.
AICN Automatisering B.V.
AJK Architecten
Ameco-Playgrounds
Animatiewerk.nl
Arkema Speelvoorzieningen B.V.
Arundo Reed B.V.
AVO Speeltoestellen / Van Besouw Metaal B.V.
Boerplay
De Animatie Compagnie
DepoDog
Eibe Benelux B.V.
ELI Play
Elphymed B.V.
FlexiBilo
Gack Spiel- u. Freizeitgeräte GmbH
Hamer Buiten&Spelen
Happy Bees
Happy-Point Attractie Verkoop & Verhuur
Huck Torimex B.V.
IJreka / Foreco Dalfsen B.V.
IJslander B.V.
JB-Inflatables
Jelloo
Kompan B.V.
KSP-Kunstgras B.V.
LMB Prins
Marindex
Nijha B.V.
Nik-Nak Design
OFS Outdoor Fitness Systems
Pingpongtafel.nl
Plastic Omnium
Prokuru
Proludic Speel- en Sporttoestellen
Prosuco
Qui-Vive
Ramegon Airtrampolines V.O.F.
Recrateam
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Deelnemers per hal op alfabet gesorteerd
HAL 4
Standnr.
448
416
415
431
434
438
412
426
446
437
408

HAL 5
Bedrijfsnaam
Replay Profs in Playgrounds B.V.
Riethorst B.V.
SEPAY B.V.
Sidijk B.V.
Speelblokken XL
Speelmaatje B.V.
Toestelinspectie.nl / Speeltoestellen ‘t Faan
TOP Speeltoestellen
UwBoeking.com
Wico Comfa
Yalp

HAL 5
Standnr.
521
530
519
517
531
515
510
529
506
508
501
522
528
512
524
509
529
514
511
507
502
504
518
503
516
520
513

Bedrijfsnaam
Arcabo Stacaravans B.V.
Bio Habitat
Boas Speeltoestellen
Boomhut.nl
Bringo Electric Vehicles B.V.
Buitenhuis Recreatie Techniek B.V.
CampPlus B.V.
Douma Outdoor Living
EAZIS
Finkota®
I.C.Y. B.V.
Instyle Concepts B.V.
LAMEE design
Libra Leisure Concepts B.V.
Lozeman Tuinmachines B.V.
LuxeTenten.com
Mobillux S.a.r.l.
Omni-Box B.V.
Outstanding, the new way of camping
PLEKvoor
RET Bouwproducten
Roelofs Lemelerveld B.V.
Safaritent factory
SHTB Kunststof Terrassen Bouw
Stichting De Groene Koepel
VacanStudio
Vakhoutbouw
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Standnr.
523
506
505
526

Bedrijfsnaam
Van Keulen Mobielbouw Nijverdal B.V.
Vossebeld Vaatwastechniek
Vrijbuiter / De Waard
WellCamp

HAL 6
Standnr.
601
624
627
625
613
620
608
605
610
623
617
615
604
621
603
618
617
619
608
611
616
612
622
607
607
602
609
606

Bedrijfsnaam
Aluna West Europa BVBA
Aqua Bubble
Aqua Drolics
Aqua Optimaal V.O.F.
Bluecon International B.V.
BoerSlides & Disco B.V.
De Jong Disposables B.V.
Hellebrekers Technieken
Hermeta Projectbouw B.V.
HSB Austria GmbH
iSLIDE
Joop van den Heuvel
Pomaz B.V.
Poolquip
Reimink Zwembaden
Remon Waterbehandeling B.V.
Stan de Haas
Streamline
Toykits
Van den Heuvel Watertechnologie B.V.
Van Egdom Recreatietechniek B.V.
Van Egdom Waterzuivering B.V.
Van Remmen UV-techniek
Variodeck B.V.
Varioplay
Watergames & More B.V.
Wesseling Waterbehandeling Technieken B.V.
Zwembadbouwer.nl

HAL 7
Standnr.
723
702
714

Bedrijfsnaam
Bensel Cars
Best Of Bikes
CampView

Deelnemers op alfabet gesorteerd
HAL 7
Standnr.
718
722
704
703
715
705
701
719
721
705
714
720
717
706
716

Deelnemers per alfabet
Bedrijfsnaam
Copier Water B.V.
De Boer Drachten
Emove-company
Frisian Motors B.V.
Happynine
Helthuis tuin- & parkmachines Machinehandel
Overmars B.V.
HomeGrass Group
K-Stove Europe
Kids Marketeers B.V.
Machinehandel Overmars
Mapgear
Quattrocycle B.V.
SollÎ VOF
Starplay B.V.
Weedlover Products B.V.

Deelnemerslijst bijgewerkt tot en met 6 november 2017 voor eventuele
onjuistheden kunnen geen aansptakelijkheid aanvaarden

recreatie@vanheteren.com
Deelnemers per alfabet
Standnr.
333
129
417
428
334
401
405
443
230
601
411
447
624

Bedrijfsnaam
53 Graden Noord
Aalvink H.Q. Furniture
ABOS B.V.
Acacia-Robinia Nederland B.V.
ACSI Publishing B.V.
ADX Europe B.V.
AICN Automatisering B.V.
AJK Architecten
Alfa Accountants en Adviseurs
Aluna West Europa BVBA
Ameco-Playgrounds
Animatiewerk.nl
Aqua Bubble

Standnr.
627
625
521
419
433
442
126
115
111
723
325
702
111
305
530
203
205
613
312
519
406
620
316
333
517
119
531
215
515
218
225
236
114
106
510
714
318
323
310
718
320

Bedrijfsnaam
Aqua Drolics
Aqua Optimaal V.O.F.
Arcabo Stacaravans B.V.
Arkema Speelvoorzieningen B.V.
Arundo Reed B.V.
AVO Speeltoestellen / Van Besouw Metaal B.V.
B.N. Dekker B.V.
Ballenenzo
Benegas
Bensel Cars
Bergen B.V.
Best Of Bikes
Bidfood
Biesbroek Automatisering
Bio Habitat
BLM Linnen Management
Blom Interieurs
Bluecon International B.V.
Bluetrace Camping Connect
Boas Speeltoestellen
Boerplay
BoerSlides & Disco B.V.
Booking Experts
Bookzo
Boomhut.nl
Boomkwekerijen M. van den Oever en Zn. B.V.
Bringo Electric Vehicles B.V.
Buiten 143
Buitenhuis Recreatie Techniek B.V.
Burgman B.V.
Businesspoint
CamperClean B.V.
Camping.care
Campodoor
CampPlus B.V.
CampView
CAT Automatisering B.V.
CAT Control Systems B.V.
Conceptmobile
Copier Water B.V.
Countus accountants + adviseurs
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Deelnemers op alfabet gesorteerd
Deelnemers per alfabet

Deelnemers per alfabet

Standnr.
302
240
101
106
425
722
608
105
407
130
204
529
223
506
212
241
429
324
228
440
413
208
208
704
326
220
311
207
116
508
109
333
410
211
703
430
103
436
403
715
420

Standnr.
605

Bedrijfsnaam
Ctoutvert
Custommate Recreatie B.V.
Dagblad de Telegraaf B.V.
Dare To Be Different Outdoor
De Animatie Compagnie
De Boer Drachten
De Jong Disposables B.V.
De Springkussenfabriek B.V.
DepoDog
Designstudio van Ginneken
DLG Dutch Laundry Group
Douma Outdoor Living
Dreumex B.V.
EAZIS
Ecolab
Eezo Leisure Connected
Eibe Benelux B.V.
Eijsink
Elco Totaal
ELI Play
Elphymed B.V.
Emco Benelux B.V.
Emco e-roller
Emove-company
Engeldot Pomp- en Leidingsystemen (B)
Eskes Media / DagjeWeg.NL
EveryOffice
Exclusiva B.V.
eXterum Speelconcepten
Finkota®
Firmus Products B.V.
Flean B.V.
FlexiBilo
Floor Consult B.V.
Frisian Motors B.V.
Gack Spiel- u. Freizeitgeräte GmbH
Gemeentewijzer
Hamer Buiten&Spelen
Happy Bees
Happynine
Happy-Point Attractie Verkoop & Verhuur
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705

Bedrijfsnaam
Hellebrekers Technieken
Helthuis tuin- & parkmachines Machinehandel
Overmars B.V.

303

Hendriks Care

610
319
210
313
112
701
623
424
131+501
445
422
522+222
617
439
209
425
128
615
314
721
104
444
239
435
719
232
528
127
224
217
332
512
107
421
132
524
509

Hermeta Projectbouw B.V.
Hertzinger Satellietontvangst
Hofland Grootkeuken / Thermo Catering Box
Holiday Media
Holland Lighting Group
HomeGrass Group
HSB Austria GmbH
Huck Torimex B.V.
I.C.Y. B.V.
IJreka / Foreco Dalfsen B.V.
IJslander B.V.
Instyle Concepts B.V.
iSLIDE
JB-Inflatables
Jeanette Vite
Jelloo
JOEF B.V.
Joop van den Heuvel
K3H Architecten en Adviseurs B.V.
Kids Marketeers B.V.
Kinderland Speeltoestellen
Kompan B.V.
KR8 architecten en adviseurs B.V.
KSP-Kunstgras B.V.
K-Stove Europe
Kupan B.V.
LAMEE design
Landuwasco
LDL N.V.
Leenbakker Zakelijk
LeisureKing
Libra Leisure Concepts B.V.
Lightfind
LMB Prins
Locker Concept
Lozeman Tuinmachines B.V.
LuxeTenten.com

Deelnemers op alfabet gesorteerd
Deelnemers per alfabet

Deelnemers per alfabet

Standnr.
226
705
714
402
305
306
326
214
529
117
117
117
108
111
423
414
133
305
307
427
328
213
514
317
511
219
441
449
507
235
206
604
621
410
432
113
303
409
720
425
418

Standnr.
329
404
111
303
315
120
118
603
000
618
448
502
416
504
518
110
309
202
125
415
503
431
B1
122
201
123
717
434
438
322
311
617
706
516
231
619
229
327
301
330
303

Bedrijfsnaam
M. van Happen Transport B.V.
Machinehandel Overmars
Mapgear
Marindex
Martens Kasregisters
Mesa Coatings
Mezutec Waterzuiveringssystemen B.V.
Miele Professional
Mobillux S.a.r.l.
Moderna Direct - Diversey
Moderna - Toiletinrichting
Moderna Textielservice
Nedaplast Wootex
Nedflex
Nijha B.V.
Nik-Nak Design
NISSEI softijsmachines
NKC afrekensystemen
Ntiz - Wifisite
OFS Outdoor Fitness Systems
OK Gas B.V.
Ommer Bedrijfsvloeren B.V.
Omni-Box B.V.
Osmozis
Outstanding, the new way of camping
Palmeno Wireless B.V.
Pingpongtafel.nl
Plastic Omnium
PLEKvoor
POL Heteren B.V.
Polichlo Holland
Pomaz B.V.
Poolquip
Prokuru
Proludic Speel- en Sporttoestellen
Pronettixs ICT Services
Pronk Ergo B.V.
Prosuco
Quattrocycle B.V.
Qui-Vive
Ramegon Airtrampolines V.O.F.

Bedrijfsnaam
Recranet
Recrateam
Recreatie Nederland B.V.
Recreatiespeelgoed
RED Online Marketing
Refac
ReHeat B.V.
Reimink Zwembaden
Rekreavakkrant
Remon Waterbehandeling B.V.
Replay Profs in Playgrounds B.V.
RET Bouwproducten
Riethorst B.V.
Roelofs Lemelerveld B.V.
Safaritent factory
Samenklank.nu
Scheltinga Verpakkingen
Seijsener Rekreatietechniek B.V.
SEKO Bos- en Boomverzorging
SEPAY B.V.
SHTB Kunststof Terrassen Bouw
Sidijk B.V.
Slagerij Hofman
Snoek Hoveniers
Solar Nederland B.V.
SolarWoodle
SollÎ VOF
Speelblokken XL
Speelmaatje B.V.
SPIE Nederland B.V.
ST&D Apeldoorn B.V.
Stan de Haas
Starplay B.V.
Stichting De Groene Koepel
Stratech Software Solutions
Streamline
TecforRec
TenZer
Ticketplus
Thetford B.V.
Toegankelijk Toerisme Nederland
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Deelnemers op alfabet gesorteerd
Deelnemers per alfabet

Deelnemers per alfabet

Standnr.
412
426
608
102
305
216
446
520
513
227
611
616
612
234
237
523
121
622

Standnr.
321
607
607
506
505
602
233
716
526
609
437
238
212
408
331
221
111
606

Bedrijfsnaam
Toestelinspectie.nl / Speeltoestellen ‘t Faan
TOP Speeltoestellen
Toykits
Trein & Springkussenverhuur
Unitouch afrekensystemen
Uw Bed Professional B.V.
UwBoeking.com
VacanStudio
Vakhoutbouw
Van de Loosdrecht Recreatiebedrijfsmakelaars
Van den Heuvel Watertechnologie B.V.
Van Egdom Recreatietechniek B.V.
Van Egdom Waterzuivering B.V.
Van Hees Infra & Recreatie
Van Heteren Recreatietechniek B.V.
Van Keulen Mobielbouw Nijverdal B.V.
Van Vliet Kastanjehout
Van Remmen UV-techniek

Bedrijfsnaam
Van Zadelhoff Bouwelementen
Variodeck B.V.
Varioplay
Vossebeld Vaatwastechniek
Vrijbuiter / De Waard
Watergames & More B.V.
Wecovi Service
Weedlover Products B.V.
WellCamp
Wesseling Waterbehandeling Technieken B.V.
Wico Comfa
WifiTenne
Wola B.V.
Yalp
Yourpos
Ziggo Zakelijk
Zilveren Kruis
Zwembadbouwer.nl

Deelnemerslijst bijgewerkt tot en met 6 november 2017 voor eventuele onjuistheden kunnen geen aansptakelijkheid aanvaarden

Uw betrouwbare leverancier
van propaan
OK Gas is actief in Nederland en België en één van
de marktleiders op het gebied van propaan in bulk.
Zij onderscheidt zich door haar expertise, haar eigen
technische dienst en een vloot van eigen tankwagens
met ervaren chauffeurs. OK Gas heeft jarenlange
ervaring in de recreatiebranche, waarbij in veel gevallen
vanuit één propaangastank een groot aantal chalets/
vakantiewoningen wordt bevoorraad. Ook levert OK Gas
een breed assortiment gasflessen om uw chalet of caravan
te verwarmen of voor uw terrasverwarmer en gasbarbecue!

Bezoek ons op stand 328.
Laat uw badge scannen,
beantwoord de prijsvraag
en maak kans op deze
CADAC Grill 2 braai!

Nieuwsgierig geworden naar wat OK Gas voor u kan
betekenen? Kijk dan snel op www.okgas.nl of bel naar
+31 (0)418 - 587 005.
OK Gas hartverwarmend!

www.wola.nl

www.nl.ecolab.eu

COMPLETE EN OP MAAT GEMAAKTE
HYGIËNEOPLOSSINGEN VAN WERELDNIVEAU

TM

STANDNUMMER 212

Zwembadgoeroe
‘Zwembadgoeroe’ Stan de Haas is al ruim 25 jaar belevingsarchitect en
werkzaam in de openbare, publieke zwembaden. Belevingsarchitectuur
is de artistieke vertaling van de zintuiglijke beleving. Hoogtepunt van
een vrij recent succes is de realisatie van Sport- en Evenementencomplex
Merwestein in Nieuwegein, dat is uitgeroepen tot zwembad van het jaar. De
Haas maakte voor dit project het ontwerp en was medeverantwoordelijk
voor de realisatie hiervan.
Aan De Haas hebben we
de vraag gesteld:
‘Wat was de aanleiding om een samenwerking aan te gaan met Recreatie Vakbeurs?’ “Ik ben benaderd om
deel uit te maken van het creatieve
team om met een kritisch en ervaren oog te kijken naar de huidige
beleving op de beursvloer en naar
de mogelijke veranderingen voor de
toekomst. Met als doel enerzijds de
leveranciers bewust te maken van
klantgerichte oplossingen en anderzijds om de klantbeleving realistisch
weer te geven waardoor de bezoeker
zich thuisvoelt en zich kan herkennen
in de slag die zij als recreatie ondernemer kunnen maken. Mijn visie heb ik
met de beursorganisatie gedeeld en
daarin hebben we elkaar gevonden
en was de samenwerking een feit.”

De Haas is verantwoordelijk voor de
inrichting van de Zwembadhal. In
deze hal vindt je alles met betrekking
tot zwembaden. Denk hierbij aan
zwembadbouwers, leveranciers in
zwembadcomponenten, verlichting,
filter- en pomptechnieken, maar uiteraard ook stoomcabines en (speel)
attracties. Van jetstreams en bubbelbaden tot glijbanen en opblaasbare
stormbanen.
De Haas vertelt: “Zodra we de wensen, behoeften en mogelijkheden in
kaart hadden gebracht, hebben we
de concepten omgezet in één concreet plan. Eén van de zeven beurshallen is omgetoverd in een tropisch
(zwem)paradijs, de Zwembadhal.
We nemen de bezoeker mee in de
belevingswereld van een tropisch
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eiland in de Indische Oceaan. Deze
sfeer is gecreëerd met een doek van
ruim 70 breed waar een, door mij zelf
gemaakte, panoramafoto is gepresenteerd. Het beeld bestaat feitelijk
uit honderden foto’s die samen één
geheel maken. Door mijn jarenlange
ervaring heb ik inmiddels een imposante beeldbank met daarin fantastische panorama’s, gemaakt van tropische locaties over de gehele wereld.
Het mooie van deze panoramawand
is dat je volledig wordt meegezogen
in een andere wereld. Om helemaal in
de juiste stemming te komen, is ook
aan andere elementen aandacht geschonken. Denk hierbij aan: strand-

zand in combinatie met palmbomen
en bamboe. Ook de verlichting passen we aan in de juiste sfeer. Kortom,
een waar paradijs in Hardenberg!”
Naast tropische sferen vindt u hier
ook de ‘water gerelateerde deelnemers’, zoals glijbaan fabrikanten en
leveranciers van (water) speeltoestellen. Zij staan in het tropische
landschap opgesteld tegen de lange
panoramawand en maken deel uit
van deze zwembadhal.
Waag een sprong in het diepe en stap
in de wereld van tropische sferen in
hal 6.

komnunaar.nl
komnunaar.nl op provincie

PLEKvoor werkt vol passie aan het vernieuwen
van de bouwsector. PLEKvoor staat voor modulair,
duurzaam, kosteneffectief en energieneutraal bouwen.

U vind ons in hal 5,
standnummer 507
Pythagoraslaan 101 | 3584 BB Utrecht | +31633933799
26 - beursspecial
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Evenementenhal App – Volg uw leads
Een vakbeurs is het moment om in contact te komen
met uw doelgroep. Om na de beurs in contact te blijven
met de bezoekers, is het essentieel dat u alle informatie
over de lead goed vastlegt. Is het een beslisser, is er een
koopbehoefte, wat is de gewenste opvolging?
Deze informatie wilt u direct vastleggen, zodat u meteen aan de
slag kunt met de juiste follow-up!
Evenementenhal ontwikkelde deze
app, zodat u nog meer uit uw beursdeelname kunt halen.

Altijd de laatste
beursinformatie
Via de Evenementenhal App heeft u
altijd toegang tot informatie over de
deelnemers, plattegrond, het beursprogramma en het laatste beursnieuws.

Gerichte follow-up
van beursleads
Met de Evenementenhal App heeft u
een innovatieve tool die uw leads registreert & kwalificeert. Binnen een
paar seconden is de lead geregistreerd
en heeft u alle leadinformatie binnen
handbereik. De app is snel en gemak-

kelijk te gebruiken door u en uw
standbemanning.
Met uw camera
scant u de badge
van de lead, en
het contact en al
haar
gegevens
zijn vastgelegd.
Vervolgens kunt u direct de informatie versturen via een e-mailadres.

Inzicht in uw
beursperformance
Met de data die de App verzameld
heeft u een heldere rapportage die
inzichtelijk maakt hoe succesvol uw
beursdeelname is. Wat is de kwaliteit van de leads, wat was de drukste dag, hoe succesvol is de standbemanning? Allemaal waardevolle
inzichten waarmee u in staat bent
de beursperformance te verbeteren.

Download de App in de Google Play Store of Apple App Store
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Standnummers 222 + 522

RECREATIE

Dat is nog
eens welkom
thuis

Instyle Concepts is gespecialiseerd in
onder andere de inrichting van recreatiewoningen. Wij ontwikkelen in samenspraak met u een uniek en spraakmakend interieur voor de inrichting van
uw recreatiewoning, welke geheel voldoet aan de gestelde verhuureisen van
deze tijd. Laat u verrassen door onze
unieke ontwerpen die wij in eigen huis
creëren, ontwikkelen en implementeren
in uw project. Dit alles tegen van te
voren afgesproken condities!

GR
AT
IS

gEBOEKT, BETAALD, gEREgELD!

Eiﬀelstraat 2 | 8013 RT Zwolle | instyleconcepts.nl

IN 3 STAPPEN UW ACTIVITEIT OF TICKET ONLINE BOEKBAAR
FRONT OFFICE APP & EVENEMENTENKALENDER
ONTMOET ONS OP DE BEURS OF TIJDENS EEN gRATIS DEMO

@
Meer informatie?

088-730 7676

WWW.LEISUREKINg.EU

info@leisureking.eu

Standnummer 332

Standnummer 524
Importeur van o.a. Grasshopper in de Benelux. Kijk voor meer informatie of voor de dealer bij u in
de buurt op: www.grasshoppermaaiers.com/verkooppunten of bel ons telnr. 0481-371423
www.lozeman.nl

DE GRASSHOPPER is door zijn hoge kwaliteit, lange levensduur, lage
onderhoudskosten de juiste keuze voor uw camping of bungalowpark.
Groot aanbod aanbouwwerktuigen.

DepoDog

Hondenpoep wordt opgeruimd

Hondenbezitters
verblijven graag
op de camping
of recreatiepark. Ruim 60% bleek uit recent onderzoek. En die hondenbezitters
wilt u natuurlijk welkom heten op uw park
of camping.
Maar de hondenpoep, die liever niet.
Met een DepoDog Junior of een DepoDog biedt u aan al uw gasten een extra
dik hondenpoepzakje met hengsels aan.

En als u de Junior combineert met een
signaalbord dan is de boodschap ook
heel helder en toch vriendelijk.
Bezoek onze stand, wij vertellen u
graag de mogelijkheden voor uw
park of camping.

DepoDog,
‘You’ll never walk alone’

www.depodog.nl | www.depodog.de | 033-4532288
Standnummer 407

SMART CITY NETWORK SOLUTIONS

Totaal Oplossingen

�er�ona�an�eli��

Beheer & Onderhoud, alles onder één dak

Uw 24/7 servicepartner

Toekomst & Oplossingsgericht

Sterk in Ondergrondse & Bovengrondse Infrastructuren

U vindt ons in Hal 3, standnummer 322

���://���.s�ie-nl.com/services/ondergrondse-infrastructuren/

Tel: 088– 31 31 000

Spie

SPIE SMART CITY NETWORK SOLUTIONS
SPIE is een allround technisch dienstverlener. SPIE heeft de afgelopen jaren
op gerenommeerde recreatieparken de complete infra aangepast en vernieuwd!

Recreatiebranche
SPIE Smart City Network Solutions
(SSNS) is gespecialiseerd in alle ondergrondse- en bovengrondse infrastructuren op recreatieparken, van
gas-, water- en stroomvoorzieningen
tot CAI– , glasvezel– of wifi-netwerken, van toegangsbeheersing tot
verlichting. SPIE biedt u technische
totaalontzorging. Als servicepartner
nemen we alle installaties en voorzieningen voor onze rekening, van ontwerp en
aanleg tot en met onderhoud en live monitoring op afstand. Voor deze beheer
voorzieningen en live monitoring beschikt SPIE over een uiterst modern ingericht NOC (Network Operations Center). Vanuit het NOC kunnen installaties
24/7 live gemonitord worden en kan er support op afstand geboden worden. Is
support op afstand niet voldoende dan zal een van onze ervaren monteurs ter
plaatse komen om de storing op te lossen.
SPIE onderscheidt zich doormiddel
van totaaloplossingen en goede
service te bieden. Wij werken hierbij met gespecialiseerde partners
en zijn hierbij merkonafhankelijk.
Tijdens deze samenwerking neemt
SPIE het projectmanagement voor
zijn rekening. SPIE heeft de regie
en daarbij vinden wij het belangrijk om de juiste partijen bij elkaar te brengen
om een goed eindresultaat af te leveren.
Bezoek ons in Hal 3, stand 322.
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Boekelterweg 22, 8392 TT Boijl
Tel. 0516 - 44 17 35
info@arkemaspeelvoorzieningen.nl$

 



    

Standnummer 419

Na het daverende succes van 2016:

Dit jaar ‘Happy Camping 2.0’
tijdens Recreatie Vakbeurs.
“We gaan het nóg groter aanpakken dan vorig jaar’, aldus Suzanne
van Ginneken, ontwerpster van speelruimtes met als thema natuur en
beleving. Ze is geestelijk moeder van Happy Camping 2.0, onderdeel
van Recreatie Vakbeurs, welke op 28, 29 en 30 november a.s. wordt
gehouden in Evenementenhal Hardenberg. Een tweede grote trekpleister
van Recreatie Vakbeurs is het themaplein ‘Spelen en Bewegen’. Een live
speeltuin waarin bezoekers worden geïnspireerd door de verschillende
speeltoestellen en attracties in een ‘Happy Beach’ entourage.
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Na het succes van Happy Camping
1.0, welke in eerste instantie als ‘try
out’ werd geïntroduceerd, konden
we al snel concluderen dat 2017 nóg
mooier, groter en uitgebreider moest
worden. Van Ginneken vertelt: “Het
grote verschil ten opzichte van vorig jaar is dat de nieuwe camping is
veel groter is geworden. De grootste
uitdaging lag vooral in het nog realistischer weergeven van een echte
camping. We hebben ervoor gekozen
om het hart van Happy Camping te
voorzien van ‘groen’ met daaromheen ruimte voor de aanverwante
producten en diensten. Happy Camping staat voor creatief en sfeervol
groen met een natuurlijke uitstraling.
Mijn taak was om hier een prachtige
combinatie van te maken. En dat is
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gelukt! De stands zijn dit jaar dus niet
in het midden gecentreerd, maar zijn
in het samenhangende landschap,
met grasmatten, heuvels, bomen en
planten verwerkt. Uiteraard is aan
de juiste sfeerverlichting gedacht
en vindt men enkel exposanten die
camping gerelateerde producten/
diensten aanbieden. En een camping
is pas een Happy Camping, als er ook
een boomhut aanwezig is!” Voordat
Happy Camping gerealiseerd kan
worden, is er uiteraard eerst overleg
met de beursorganisatie. In samenwerking met de beursadviescommissie, waar naast de organisatie ook
deelnemende partijen onderdeel van
zijn, is gekeken naar de wensen en
behoeften van de bezoeker. Marktonderzoek heeft uitgewezen dat de

bezoeker op zoek is naar ‘beleving
en inspiratie’. Deze wensen hebben
we vertaald naar het ontwerp Happy
Camping. Uiteraard staat Van Ginneken zelf ook met een stand: “Mijn
stand is voorzien van een rivier van
blauwe ballen, een echte handpomp
en een voorleestroon in combinatie
met diverse beelden van een woodcarver.” De ontwerpster verzorgt in
haar stand ook een DNA Workshop.

Hierin gaat ze samen met een recreatiebedrijf het
DNA van zijn of
haar bedrijf onder
de loep nemen.
Enkele vragen die
naar voren komen
zijn: Wie zijn jullie?
Waar staat jullie
bedrijf voor? Hoe
wilt u zich positioneren in de markt?
Middels beelden en teksten wordt
een moodboard gemaakt om inzicht
te krijgen wat de kernwaarden van
het bedrijf zijn. “Dus bent u als ondernemer benieuwd naar uw DNA? Dan
zie ik u graag in mijn stand.” Kortom,
genoeg te zien en te beleven! Geniet
van Happy Camping 2.0 en wellicht
tot volgend jaar!
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Voor een waar thuisgevoel
WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

Kupan BV Dames Jolinkweg 46 7051DL Varsseveld
T +31 (0)315 - 76 00 60 E info@kupan.nl I www.kupan.nl

Kupan

Dit moet je zien!
Van 28 tot en met 30 november vindt in Hardenberg de 16 e editie van de
Recreatie Vakbeurs plaats. Wij van Kupan - dé trendsettende inrichter en
marktleider van sanitaire ruimtes - zijn daar natuurlijk bij!
Consumenten willen een bijzondere ervaring beleven op een camping of recreatiepark. Ze zoeken een accommodatie om blijvende herinneringen te creëren.
De sanitaire ruimtes maken een niet te onderschatten deel uit van deze ervaring. De consument gaat niet langer alleen voor functioneel en waarom zou hij
ook? Een sanitaire ruimte kan zoveel meer zijn! Goed doordachte sanitaire concepten fungeren als comfortabele ontmoetingsplekken. Schoon, comfortabel
en gezellig en waar echt nodig privacy. Een plek voor jong en oud.
Bij Kupan verdiepen we ons in de wensen van gasten. Plus die van de eigenaar.
Want natuurlijk wil je dat gasten komen én terugkeren, maar investeringen
moeten wel voldoende opleveren. Wij creëren daarom het ideale concept, dat
perfect aansluit op de gastwensen, het beschikbare budget én het gewenste resultaat. Dat doen we met een uitgebreide reeks producten, zoals sanitaire wanden en meubilair gemaakt van watervast plaatmateriaal. Die we bovendien zelf
produceren. Onze concepten zijn bewezen effectief: een door ons ingerichte
ruimte levert gewoon
meer op. In financiële
zin en in waardering van
gasten.
Ook weten hoe je dé optimale gastbeleving creeert? En met eigen ogen
zien wat wij kunnen betekenen?
Kom dan naar hal 2
standnummer
232.
Graag tot op de beursvloer!
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Standnummer 402
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Noviteiten

Animatiewerk
Animatiewerk verzorgt animatieteams
en animatieprogramma’s op maat op
vakantieparken en campings. Heb jij behoefte aan een animatieteam dat zelfstandig werkt? Of aan mensen die met
je meedenken over thematisering, entertainers, doelgroepen, programma’s en
verfrissende activiteiten? Wij helpen je met plezier. Letterlijk! Een animatieteam van Animatiewerk zorgt ervoor dat je gasten niet meer naar huis willen.
Wanneer je een samenwerking aangaat met Animatiewerk ben je verzekerd van
de beste entertainers en meest innovatieve activiteiten. Wil jij volgend seizoen
een animatieteam waar je geen omkijken naar hebt? Een team dat zelfstandig
werkt aan toffe activiteiten en shows? Dat kan! Wij kijken graag samen met jou
naar een pakket, programma en de juiste mensen die bij jouw bedrijf passen!
Meer informatie en ervaringen van andere vakantieparken vind je op
www.animatiewerk.nl. Hal 4, standnummer 447

Refac Recreatietechniek, standnummer

.

al jaren bekend van de Sanitaire tegels en Aansluitpalen,
Standnummer
120

heeft iets nieuws;

Weg met de paaltjes !!!!
Geen zichtvervuiling, geen obstakels meer met grasmaaien maar ;

HOOG SLIJTVASTE TEKSTEN op de grond.
Coating van het loei sterke Grafeen een 100% koolstofverbinding
Qua samenstelling en sterkte is het een zusje van diamant.
Chemisch resistent, UV bestendig, en hoog krasvast.
Wordt o.a toegepast in flinterdunne zonnepanelen, is 200 x sterker
dan staal.

Bezoek ons in
stand 431

TRAMPOLINEPARKEN

BINNENSPEELTUINEN

LUCHTKUSSENS

AIRTRAMPOLINES

Sidijk BV
T +31 566 - 625 700
E info@sidijk.com

WWW.SIDIJK.COM

Sidijk

Creatief in een breed leisure aanbod
Waar Sidijk in 1978 begonnen is in een kleine loods als één van de
eerste producenten van luchtkussens, zijn we uitgegroeid tot een partij
waar je terecht kunt voor een breed assortiment leisure producten. Ons
aanbod gaat van airtrampolines tot kidscorners en van klimvulkanen tot
trampolineparken.
In bijna 40 jaar tijd is onze expertise enorm gegroeid, maar onze creativiteit is altijd gebleven. Onze focus ligt op het maken van unieke ontwerpen en het blijven
innoveren van onze producten. En juist het maatwerk dat we daarmee bieden is
waar wij sterk in zijn. Iedere klant heeft zijn eigen wensen en ideeën. Wij denken
graag mee, vanaf het eerste ontwerp tot aan de installatie. Er is tegenwoordig
een grote behoefte aan kort en snel vermaak en het beleven van een dagje uit
voor het hele gezin. De FEC’s zijn hier een goed voorbeeld van. Een duidelijke
trend hierbij is dat alles veel sneller en uitdagender mag. Bijvoorbeeld met digitale games die verwerkt worden in attracties. Inspelen op nieuwe trends en zelf
trends zoeken is waar onze uitdaging ligt. Dit doen we door continu op zoek te
zijn naar de juiste partners, maar ook door zelf nieuwe producten te ontwikkelen. Meer weten van onze producten? Wij zien u graag in onze stand!
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CAT Automatisering

Reserveringssysteem in de Cloud
C.A.T. Automatisering is trots op de introductie van CATbooking, een
volledig online reserveringssysteem in de Cloud, dus altijd en overal online
bereikbaar.
CATbooking is ontstaan vanuit de veranderende markt en de behoeftes van
campings, bungalowparken en verhuurkantoren voor één geïntegreerd systeem in de Cloud. De backoffice en het online boeken op de website vormen nu
één geheel. Ook wat functionaliteit betreft heeft CATbooking veel te bieden,
koppelingen met touroperators (zonder tussenkomst Channel Manager) toegangscontrole systemen, mijn omgeving gasten / huiseigenaren, online betalen, het is allemaal mogelijk.
Kijk voor meer informatie op www.cat.nl
Hal 3 standnummer 318
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Campplus

Aantal plaatsen met privé
sanitair stijgt flink
Hoewel het aantal kampeerplaatsen in Nederland jaarlijks daalt, stijgt het
aantal plaatsen met privé sanitair elk jaar flink. Steeds meer standaard
plaatsen worden voorzien van privé sanitair.

Erik Verwaaijen van CampPlus: “Wij merken dat steeds meer campings plannen
hebben om geleidelijk aan over te schakelen op privé sanitair. Op termijn willen
ze hun sanitair gebouwen afschaffen. Terecht, want privé sanitair is alleen al
financieel veel aantrekkelijker. Onze units betalen zichzelf meestal in 3 tot 4 jaar
terug terwijl een sanitairgebouw alleen maar geld kost en niets opbrengt. Daarbij vergt het minder schoonmaak en wordt het door de gasten hoog gewaardeerd.” Een goed voorbeeld is RCN de Flaasbloem waar een veld met 12 basic
kampeerplaatsen is omgebouwd tot een luxe veld met 8 ruime plaatsen met
privé sanitair. Edward Nederend, Parkmanager van RCN de Flaasbloem: “Er is
duidelijk vraag naar meer luxe en comfort. Met privé sanitair spelen we in op die
behoefte en dat werkt: de bezettingsgraad is hoog en de klanten zijn heel tevreden. We hebben voor CampPlus units gekozen vanwege de uitstekende prijs /
kwaliteit verhouding. Die zorgt voor een heel aantrekkelijk terugverdienmodel.”
Meer informatie? campplus.nl – of bel 0186 769 054. Standnummer 510
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COMPLEET IN SANITAIRE
VOORZIENINGEN
Van Zadelhoff Bouwelementen is de professionele
leverancier van inrichting in sanitaire gebouwen en
levert complete sanitaire systemen.

Standnummer
Standnr.321
452

Naast de vertrouwde sanitaire cabines, wastableaus
en de inrichting van sanitaire units leveren wij ook
een assortiment professionele kranen,
douchesytemen en vele accessoires voor de
inrichting van uw sanitairgebouw.

Sanitaire inrichting
Cabines
Toegangsdeuren
Spatwanden
Zitbanken

Wastableaus
Planchets
Spiegelwanden
Lichtkoven

Gietvloeren
RVS Douchegoten
Schoonloopmatten
Watervrije urinoirs

Sanitaire techniek
I-Con (toegangs)controle systeem
Douchebesturing
Douchekoppen
Wastafelkranen
Stand-alone douchebesturingssysteem:
gratis douchen gedurende een eenvoudig
zelf in te stellen tijd.
I-Con (toegangs)controle: gebruiksvriendelijk en eenvoudig zelf te installeren systeem.
Op vele gebieden toe te passen waar controle en/of betaling van voorzieningen gewenst wordt

Sanitaire units

Camperverzorging

Sanitaire units en privé sanitair

Complete camperverzorging met camperdeksel voor het
legen van vuilwatertank, Drinkwater tapzuil en opstelling
stortplaats chemisch toilet met handenwasbak.

Postbus 476 - 7000 AL Doetinchem • tel. +31 (0)314 - 36 83 30
www.van-zadelhoff.nl • e-mail: info@van-zadelhoff.nl

van Zadelhoff

I-CON systeem
Toegangscontrole en wateraansturing in sanitairgebouwen wordt
geregeld door het relatief eenvoudig te bedienen I-CON systeem. Van
Zadelhoff Bouwelementen is dealer van dit systeem. De totale betaal- en
toegangscontrole werkt op basis van radiofrequentie techniek.
De eenvoudig zelf te programmeerbare kunststofsleutels met transponder in combinatie
met de readers die op
alle gewenste controleen toegangsplekken kunnen worden ingebouwd
vormen het hart van het
systeem. De gekoppelde
software op basis van
Windows is daarnaast
flexibel en overzichtelijk.

Douchen naar
gebruik
Het I-CON systeem zorgt
voor afrekening naar waterverbruik. De sleutels
worden afgesteld op
een bepaalde douchetijd
waarbij eenvoudig wordt
afgerekend naar gebruik.
Het systeem waardeert financieel op en af.
Van Zadelhoff Bouwelementen, tel: 0314-368330,
www.van-zadelhoff.nl. Hal 3 standnummer 321.
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Kennisprogramma 28 november
(alle lezingen vinden plaats op Happy Camping, hal 1)
12.30 - 14.00 uur | Designbureau Suzanne van Ginneken

12.45 - 13.15 uur | RED Online – Roy Platje

Workshop: Maak je eigen DNA boek en breng in
beeld waar jullie bedrijf voor staat

Lezing: 5 Tips om gelijk meer online bereik te genereren

Wat ga je doen?
In een uur ga je onder professionele begeleiding van Suzanne
van Ginneken aan de slag om beelden en teksten samen te
brengen over de klantbelofte, waarden, en doelgroep van jullie
bedrijf. Al pratend, denkend en zoekend tussen de vele foto’s
kom je nader tot de kern. Ook worden er keuzes gemaakt over
sfeer, uitstraling en materiaalgebruik. Er is veel inspiratiemateriaal aanwezig en voorbeelden van DNA boeken, zodat duidelijk
wordt waar we naar toe werken. Na afloop heb je een foto van de
collage met daarin een keuze op het gebied van doelgroep, sfeer
en materialen. Het is een eerste aanzet om jullie te laten nadenken over de positionering van jullie bedrijf in de markt.

Laat je inspireren?
Heb je het gevoel dat de website nog niet echt voor jouw bedrijf
werkt? Lukt het niet om meer boekingen te genereren. Luister
dan naar de tips van het gerenommeerde online marketing
bureau RED. Met meer dan 11 jaar ervaring in de recreatiebranche beheren zij de campagnes van diverse recreatie bedrijven.
Van klein tot groot.

Wat neem je mee?
Denk aan foto’s van jullie bedrijf, van de sfeer, speelplekken, bewegwijzering, horeca, evt. zwemgelegenheid. Van alle belangrijke plekken zodat we kunnen praten over wat er verbeterd zou
kunnen worden. Een plattegrond kan ook handig zijn om locaties
aan te kunnen wijzen.
Voor wie is het interessant?
Voor eigenaren van recreatiebedrijven die willen nadenken over
hun positionering in de markt en hoe deze verbeterd kan worden.
Je hoeft behalve knippen verder niets te kunnen, we helpen je
met het proces en het denkwerk. Om iedereen genoeg aandacht
te kunnen geven kunnen er maximaal 2 deelnemers per dag
meedoen, dus schrijf snel in!
Tijdsduur: ongeveer een uur begeleiding, je kan evt. langer
doorwerken tot het klaar is.
Locatie en tijdstip: Happy Camping, stand van Suzanne van
Ginneken. Elke beursdag om 12:30 uur.
Wil je meedoen?
stuur een mail naar suzanne@vginneken.nl om je aan te melden. Met daarbij naam van het bedrijf en het aantal deelnemers.
Graag tot dan! www.suzannevanginneken.nl
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13.30 - 14.30 uur | Ronde Tafel gesprekken
Gemeente Dinkelland/ Ootmarsum
Ronde tafel gesprekken
Succes betekent samenwerken. Dat geldt natuurlijk ook voor
u. Als campinghouder of eigenaar van een recreatiepark heeft
u vast weleens te maken gehad met overheidsinstanties. Denk
hierbij aan provincies en/of uw gemeenten. Maar ook andere innovatieve samenwerkingen tussen de horeca ondernemingen,
dagrecreatie en VVV kantoren. Allemaal partijen die ‘samen’
successen kunnen maken. Hoe werken deze partijen eigenlijk
samen om ‘recreëren in uw streek’ op de toeristische kaart te
zetten?
Deze punten worden uitgelicht in een Ronde Tafel-setting. Vandaag schuift aan; Gemeente Dinkelland/Ootmarsum
Gespreksleider: NHTV- Erik van Nuland
14.45 - 15.15 uur | Belevingsarchitect Stan de Haas
Lezing: Een optimaal gevoel van gastbeleving
creëren met ‘gecontroleerde beleving’
Tijdens deze presentatie zal Stan u vertellen wat ‘gecontroleerde
beleving’ kan doen voor de optimale gastbeleving. Een vriendelijke receptioniste draagt uiteraard bij aan een goed gevoel, maar
denk ook eens aan de verlichting, de muzieksoort en natuurlijk
het volume. Volg deze inspirerende sessie en voor de beste tips
& trucs.

15.30 - 16.15 uur | FUTURE OF RESORT
NHTV studenten

17.15 – 17.45 uur | Boomkwekerij M. van den Oever
Marius Torn Broers

In samenwerking met de studenten van NHTV Breda en RekreaVakkrant worden er diverse presentaties gegeven over het
‘Recreatiebedrijf van de Toekomst’.

Lezing: Wat zijn de voordelen van groen
in een recreatie omgeving?

Deze studenten studeren aan de Academie voor Toerisme en
volgen de minor Leisure Design Lab. Binnen deze minor is een
project gericht op innovatie en creatief ondernemen. De studenten presenteren hier hun visie op het Future Resort, de vakantiebestemming van 2050. Laat u inspireren door een blik in de
toekomst door deze ‘jonge honden’.
16.30 - 7.00 uur | Yalp – Ben Admiraal
Lezing: Bereik uw ondernemersdoelen met
sport- en spelzones
Met een goede speelplek trekt u meer bezoekers naar uw camping, bungalowpark of restaurant én zorgt u dat bezoekers graag
nog eens terugkomen. Interactieve speelplekken hebben onze
klanten al veel mogen brengen en zijn al op +450 plekken succesvol.
Onze klant Center Parcs trekt meer tieners naar hun park door
interactieve speloplossingen. Vakantiepark’t Rheezerwold verruilde een beperkt gebruikte tennisbaan voor een succesvolle
sportzone. Op omliggende terrassen is het een stuk drukker bij
RCN Het Grote Bos, na plaatsing van hun spelzone. De Duitse
indoor speelhal Fort Fun trok 12% meer bezoekers in het eerste
jaar nadat zij een speelhal inrichtten, waar vier interactives onderdeel van zijn. En bij ondernemer Camping de Paal, wordt er
per dag soms tot wel 10 uur non-stop gespeeld. Speelstatistieken zijn uit te lezen door de beheerder. De traditionele camping
verdwijnt en transformeert naar een luxer vakantieresort. De
vakantieganger verwacht steeds meer luxe en in een campingspeeltuin is de traditionele wipkip of glijbaan is niet altijd meer
voldoende.
Wilt u weten wat een goede speel- of sportplek u brengt, om
u uw ondernemersdoelen te bereiken?‘
Founder’ van het interactieve spelen Ben Admiraal vertelt u tijdens de recreatiebeurs in Hardenberg over a) achtergrond b) het
commerciële nut en c) de razendsnelle ontwikkelingen binnen
het interactieve spelen. We zien u graag tijdens deze lezing.
www.yalp.nl/i-recreatie

Groen is tegenwoordig het belangrijkste visitekaartje van de recreatieondernemer. Klanten waarderen recreatiebedrijven die de
‘groene gastvrijheid’ en een ‘groen imago’ goed en daadwerkelijk
gerealiseerd voor elkaar hebben hoger op Google en belangrijke sites als Trip Advisor. Groen maakt mensen blij. Vitamine
G(roen) is poen.
Maar hoe pak je deze vergroening of herinrichting duurzaam en
mensgericht voor de toekomst aan? Recreatiebedrijven, zoals
de Efteling, Toverland en Beekse Bergen, maar ook steeds meer
campings zoals Landal GreenParks zien ‘groen’ als selectiecriterium en als een kwaliteitsboost, in plaats van een kostenpost. De
recreatiebedrijven die een ‘groen verblijf’ voor de gast als ambitie
definiëren, groeien structureel harder in bezoekersaantallen en
laten veel betere rendementen zien. Hoe kan dit en hoe kun je
die kwaliteitsslag aanpakken?
Boomkwekerij M. van den Oever laat met haar Green Life™ Programma zien hoe, op 6 relevante en hedendaagse groen omgevingen, Levend groen, Recreatief groen, Gastvrij groen, Helend
groen, Productief groen en Infra groen, nieuwe groenoplossingen
gedefinieerd worden voor de recreatieondernemer met thematieken zoals groene gastvrijheid, ‘back-to-nature’, de-stressen,
speeldernis spelen, beperken geluids- en wateroverlast, waardevermeerdering van gebouwen en kampeerplekken, gezond
bewegen, het nieuwe parkeren en kwaliteitsvolle horeca-uitstraling, die nieuw op de kaart gezet worden met een geselecteerd
sortiment bomen, aangevuld met grote solitairheesters en alle
overige planten. U heeft toegang tot 12.000 soorten groen. Om
deze Green Life™ inrichting van elke ruimte compleet te maken,
is er met duurzame GreenLifeXL-partners een aanvullend pakket
samengesteld voor groeiplaatsverbetering, flora- en faunavoorzieningen, banken en plantenbakken, zodat een volledige Leefwereld-oplossing samen gerealiseerd kan worden. Meer informatie: www.greenlifexl.com of www.mvandenoever.nl
Bezoek onze lezing en laat u inspireren!

camperclean.com
Namen van deelnemers onder voorbehoud
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19.00 – 19.30 uur | TenZer – John van Slooten
Lezing: Zorg dat je online bezoeker een gast wordt
Bijna ieder recreatiebedrijf heeft een website, maar hoe zorg je
dat een online bezoeker een gast wordt? Zoek & boek lijkt daarbij
een toverwoord voor een optimale bezetting, maar is dat ook zo?
TenZer geeft als online expert voor de recreatiebranche tips en
advies hoe je een online bezoeker kunt helpen bij het zoeken én
boeken van een vakantiebestemming.

Wat kun je verwachten:
o Trends op gebied van online ontwikkelingen;
o Tips hoe je de bezoeker op je website beter kan overtuigen;
o Visie op zoek & boek voor desktop en mobile;
o Tips & trucs om de gast van morgen nu te bereiken.
Je kunt voor deze kennissessie terecht in het Kennistheater op
de beursvloer. Deelname is gratis en je hoeft je niet vooraf te
registreren.

Kennisprogramma 29 november
(alle lezingen vinden plaats op Happy Camping, hal 1)
12.30 - 14.00 uur | Designbureau Suzanne van Ginneken
Workshop: Maak je eigen DNA boek en breng in
beeld waar jullie bedrijf voor staat
Wat ga je doen?
In een uur ga je onder professionele begeleiding van Suzanne
van Ginneken aan de slag om beelden en teksten samen te
brengen over de klantbelofte, waarden, en doelgroep van jullie
bedrijf. Al pratend, denkend en zoekend tussen de vele foto’s
kom je nader tot de kern. Ook worden er keuzes gemaakt over
sfeer, uitstraling en materiaalgebruik. Er is veel inspiratiemateriaal aanwezig en voorbeelden van DNA boeken, zodat duidelijk
wordt waar we naar toe werken. Na afloop heb je een foto van
de collage met daarin een keuze op het gebied van doelgroep,
sfeer en materialen. Het is een eerste aanzet om jullie te laten
nadenken over de positionering van jullie bedrijf in de markt.

Locatie en tijdstip: Happy Camping, stand van Suzanne van
Ginneken. Elke beursdag om 12:30 uur.
Wil je meedoen?
stuur een mail naar suzanne@vginneken.nl om je aan te melden. Met daarbij naam van het bedrijf en het aantal deelnemers.
Graag tot dan! www.suzannevanginneken.nl
12.45 - 13.15 uur | RED Online – Roy Platje
Lezing: 5 Tips om gelijk meer online bereik te genereren

Laat je inspireren?
Heb je het gevoel dat de website nog niet echt voor jouw bedrijf
werkt? Lukt het niet om meer boekingen te genereren. Luister
dan naar de tips van het gerenommeerde online marketing
bureau RED. Met meer dan 11 jaar ervaring in de recreatiebranWat neem je mee?
Denk aan foto’s van jullie bedrijf, van de sfeer, speelplekken, be- che beheren zij de campagnes van diverse recreatie bedrijven.
wegwijzering, horeca, evt. zwemgelegenheid. Van alle belang- Van klein tot groot.
rijke plekken zodat we kunnen praten over wat er verbeterd zou
13.30 - 14.30 uur | Ronde Tafel gesprekken
kunnen worden. Een plattegrond kan ook handig zijn om locaties
Gemeente Vechtdal
aan te kunnen wijzen.
Succes betekent samenwerken. Dat geldt natuurlijk ook voor u.
Voor wie is het interessant?
Als campinghouder of eigenaar van een recreatiepark heeft u vast
Voor eigenaren van recreatiebedrijven die willen nadenken weleens te maken gehad met overheidsinstanties. Denk hierbij
over hun positionering in de markt en hoe deze verbeterd kan aan provincies en/of uw gemeenten. Maar ook andere innovatieve
worden. Je hoeft behalve knippen verder niets te kunnen, we samenwerkingen tussen de horeca ondernemingen, dagrecreatie
helpen je met het proces en het denkwerk. Om iedereen genoeg en VVV kantoren. Allemaal partijen die ‘samen’ successen kunaandacht
nen maken. Hoe werken deze partijen eigenlijk samen om ‘recreeren in uw streek’ op de toeristische kaart te zetten?
te kunnen geven kunnen er maximaal 2 deelnemers per dag
meedoen, dus schrijf snel in!
Deze punten worden uitgelicht in een Ronde Tafel-setting. Vandaag schuift aan; Gemeente Vechtdal.
Tijdsduur: ongeveer een uur begeleiding, je kan evt. langer
doorwerken tot het klaar is.
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De Tafelbezetting Vechtdal bestaat uit:
• Mevrouw Mariska Linthorst - Gemeente Adviseur vrijetijdseconomie Ommen/ Hardenberg
• Mevrouw Ilona Lagas Ommen - Wethouder en tevens voorzitter
Toeristisch Vechtdal Ommen/ Hardenberg
• De heer Gerrit Jan Hagedoorn – Eigenaar Beerze Bulten
• Mevrouw Tamara Toering - Directeur Vechtdal marketing
• Mevrouw Marge Hans - Horeca
• De heer Martin Maassen - Recron
• De heer Jacques van der Boom - Koeksebelt
• Gespreksleider: NHTV- Goof Lukken.

“Maar wat moet u hiervoor regelen en wat zijn de kosten?” “Hoe
communiceert u dit aan uw gasten?”
DepoDog deelt graag haar jarenlange ervaring met u. Tijdens
deze presentatie leiden wij u langs de oplossingen, de communicatie en de kosten, maar uiteraard ook één van de belangrijke
punten: “wat brengt het u op?”
17.15 - 17.45 uur | TenZer – John van Slooten
Lezing: Zorg dat je online bezoeker een gast wordt

14.45 - 15.15 uur | Belevingsarchitect Stan de Haas
Lezing: Een optimaal gevoel van gastbeleving
creëren met ‘gecontroleerde beleving’
Tijdens deze presentatie zal Stan u vertellen wat ‘gecontroleerde
beleving’ kan doen voor de optimale gastbeleving. Een vriendelijke receptioniste draagt uiteraard bij aan een goed gevoel, maar
denk ook eens aan de verlichting, de muzieksoort en natuurlijk
het volume. Volg deze inspirerende sessie en voor de beste tips
& trucs.
15.30 - 16.15 uur | FUTURE OF RESORT NHTV studenten
In samenwerking met de studenten van NHTV Breda en RekreaVakkrant worden er diverse presentaties gegeven over het
‘Recreatiebedrijf van de Toekomst’.
Deze studenten studeren aan de Academie voor Toerisme en
volgen de minor Leisure Design Lab. Binnen deze minor is een
project gericht op innovatie en creatief ondernemen. De studenten presenteren hier hun visie op het Future Resort, de vakantiebestemming van 2050. Laat u inspireren door een blik in de
toekomst door deze ‘jonge honden’.
16.30 - 17.00 uur | DepoDog – Joyce Huurneman
Lezing: Honden welkom op uw camping of recreatiepark?
Natuurlijk! “Wat moet u hiervoor regelen?”
In Nederland heeft 1 op de 5 gezinnen een hond. En die gezinnen gaan graag met Fikkie op vakantie. Maar waarnaartoe? Een
hotel laat vaak geen honden toe, een camping en recreatieparken daarentegen biedt veel meer mogelijkheden. ‘U heeft een
camping of recreatiepark en u wilt Fikkie en haar baasjes ook
uitnodigen?’

Namen van deelnemers onder voorbehoud

Bijna ieder recreatiebedrijf heeft een website, maar hoe zorg je
dat een online bezoeker een gast wordt? Zoek & boek lijkt daarbij
een toverwoord voor een optimale bezetting, maar is dat ook zo?
TenZer geeft als online expert voor de recreatiebranche tips en
advies hoe je een online bezoeker kunt helpen bij het zoeken én
boeken van een vakantiebestemming.
Wat kun je verwachten:
o Trends op gebied van online ontwikkelingen;
o Tips hoe je de bezoeker op je website beter kan overtuigen;
o Visie op zoek & boek voor desktop en mobile;
o Tips & trucs om de gast van morgen nu te bereiken. .
Je kunt voor deze kennissessie terecht in het Kennistheater op
de beursvloer. Deelname is gratis en je hoeft je niet vooraf te
registreren.
19.00 - 19.30 uur | Boomkwekerij M. van den Oever
Marius Torn Broers
Lezing: Wat zijn de voordelen van groen
in een recreatie omgeving?
Groen is tegenwoordig het belangrijkste visitekaartje van de recreatieondernemer. Klanten waarderen recreatiebedrijven die de
‘groene gastvrijheid’ en een ‘groen imago’ goed en daadwerkelijk
gerealiseerd voor elkaar hebben hoger op Google en belangrijke sites als Trip Advisor. Groen maakt mensen blij. Vitamine
G(roen) is poen.
Maar hoe pak je deze vergroening of herinrichting duurzaam en
mensgericht voor de toekomst aan? Recreatiebedrijven, zoals
de Efteling, Toverland en Beekse Bergen, maar ook steeds meer
campings zoals Landal GreenParks zien ‘groen’ als selectiecriterium en als een kwaliteitsboost, in plaats van een kostenpost. De
recreatiebedrijven die een ‘groen verblijf’ voor de gast als ambitie
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definiëren, groeien structureel harder in bezoekersaantallen en
laten veel betere rendementen zien. Hoe kan dit en hoe kun je
die kwaliteitsslag aanpakken?
Boomkwekerij M. van den Oever laat met haar Green Life™
Programma zien hoe, op 6 relevante en hedendaagse groen
omgevingen, Levend groen, Recreatief groen, Gastvrij groen,
Helend groen, Productief groen en Infra groen, nieuwe groenoplossingen gedefinieerd worden voor de recreatieondernemer
met thematieken zoals groene gastvrijheid, ‘back-to-nature’,
de-stressen, speeldernis spelen, beperken geluids- en wateroverlast, waardevermeerdering van gebouwen en kampeerplekken, gezond bewegen, het nieuwe parkeren en kwaliteitsvolle
horeca-uitstraling, die nieuw op de kaart gezet worden met een
geselecteerd sortiment bomen, aangevuld met grote solitairheesters en alle overige planten.
U heeft toegang tot 12.000 soorten groen. Om deze Green Life™

inrichting van elke ruimte compleet te maken, is er met duurzame
GreenLifeXL-partners een aanvullend pakket samengesteld voor
groeiplaatsverbetering, flora- en faunavoorzieningen, banken en
plantenbakken, zodat een volledige Leefwereld-oplossing samen gerealiseerd kan worden. Meer informatie: www.greenlifexl.
com of www.mvandenoever.nl
Bezoek onze lezing en laat u inspireren!

info@holiday.nl

Kennisprogramma 30 november
(alle lezingen vinden plaats op Happy Camping, hal 1)
12.30 - 14.00 uur | Designbureau Suzanne van Ginneken
Workshop: Maak je eigen DNA boek en breng in
beeld waar jullie bedrijf voor staat
Wat ga je doen?
In een uur ga je onder professionele begeleiding van Suzanne
van Ginneken aan de slag om beelden en teksten samen te brengen over de klantbelofte, waarden, en doelgroep van jullie bedrijf.
Al pratend, denkend en zoekend tussen de vele foto’s kom je
nader tot de kern. Ook worden er keuzes gemaakt over sfeer, uitstraling en materiaalgebruik. Er is veel inspiratiemateriaal aanwezig en voorbeelden van DNA boeken, zodat duidelijk wordt waar
we naar toe werken. Na afloop heb je een foto van de collage met
daarin een keuze op het gebied van doelgroep, sfeer en materialen. Het is een eerste aanzet om jullie te laten nadenken over de
positionering van jullie bedrijf in de markt.
Wat neem je mee?
Denk aan foto’s van jullie bedrijf, van de sfeer, speelplekken, bewegwijzering, horeca, evt. zwemgelegenheid. Van alle belangrijke plekken zodat we kunnen praten over wat er verbeterd zou
kunnen worden. Een plattegrond kan ook handig zijn om locaties
aan te kunnen wijzen.
Voor wie is het interessant?
Voor eigenaren van recreatiebedrijven die willen nadenken over
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hun positionering in de markt en hoe deze verbeterd kan worden.
Je hoeft behalve knippen verder niets te kunnen, we helpen je
met het proces en het denkwerk. Om iedereen genoeg aandacht
te kunnen geven kunnen er maximaal 2 deelnemers per dag
meedoen, dus schrijf snel in!
Tijdsduur: ongeveer een uur begeleiding, je kan evt. langer
doorwerken tot het klaar is.
Locatie en tijdstip: Happy Camping, stand van Suzanne van
Ginneken. Elke beursdag om 12:30 uur.
Wil je meedoen?
stuur een mail naar suzanne@vginneken.nl om je aan te melden. Met daarbij naam van het bedrijf en het aantal deelnemers.
Graag tot dan! www.suzannevanginneken.nl
13.15 - 13.45 uur | Boomkwekerij M. van den Oever
Marius Torn Broers
Lezing: Wat zijn de voordelen van groen
in een recreatie omgeving?
Groen is tegenwoordig het belangrijkste visitekaartje van de recreatieondernemer. Klanten waarderen recreatiebedrijven die de
‘groene gastvrijheid’ en een ‘groen imago’ goed en daadwerkelijk
gerealiseerd voor elkaar hebben hoger op Google en belangrijke

sites als Trip Advisor. Groen maakt mensen blij. Vitamine G(roen)
is poen.
Maar hoe pak je deze vergroening of herinrichting duurzaam en
mensgericht voor de toekomst aan? Recreatiebedrijven, zoals de
Efteling, Toverland en Beekse Bergen, maar ook steeds meer
campings zoals Landal GreenParks zien ‘groen’ als selectiecriterium en als een kwaliteitsboost, in plaats van een kostenpost. De
recreatiebedrijven die een ‘groen verblijf’ voor de gast als ambitie
definiëren, groeien structureel harder in bezoekersaantallen en
laten veel betere rendementen zien. Hoe kan dit en hoe kun je
die kwaliteitsslag aanpakken?
Boomkwekerij M. van den Oever laat met haar Green Life™
Programma zien hoe, op 6 relevante en hedendaagse groen
omgevingen, Levend groen, Recreatief groen, Gastvrij groen,
Helend groen, Productief groen en Infra groen, nieuwe groenoplossingen gedefinieerd worden voor de recreatieondernemer
met thematieken zoals groene gastvrijheid, ‘back-to-nature’,
de-stressen, speeldernis spelen, beperken geluids- en wateroverlast, waardevermeerdering van gebouwen en kampeerplekken, gezond bewegen, het nieuwe parkeren en kwaliteitsvolle
horeca-uitstraling, die nieuw op de kaart gezet worden met een
geselecteerd sortiment bomen, aangevuld met grote solitairheesters en alle overige planten.
U heeft toegang tot 12.000 soorten groen. Om deze Green Life™
inrichting van elke ruimte compleet te maken, is er met duurzame
GreenLifeXL-partners een aanvullend pakket samengesteld voor
groeiplaatsverbetering, flora- en faunavoorzieningen, banken en
plantenbakken, zodat een volledige Leefwereld-oplossing samen gerealiseerd kan worden. Meer informatie: www.greenlifexl.
com of www.mvandenoever.nl

De Tafelbezetting Provincie Drenthe bestaat uit:
• De heer Henk Brink – gedeputeerde
• De heer Dick Dijkstra – Recreatieschap Drenthe
• Mevrouw Astrid Crum – Directeur marketing Drenthe
• Mevrouw Sandra van Es – Droomhotel Anderen
• Mevrouw Jose Reinholts – Regiodirecteur AA en Hunze
• De heer Raymond Beerendonk - Camping Reeënwissel
Hoogersmilde
• Gespreksleider RekreaVakkrant - Jan Olthof
15.15 - 15.45 uur | Belevingsarchitect Stan de Haas
Lezing: Een optimaal gevoel van gastbeleving
creëren met ‘gecontroleerde beleving’
Tijdens deze presentatie zal Stan u vertellen wat ‘gecontroleerde
beleving’ kan doen voor de optimale gastbeleving. Een vriendelijke receptioniste draagt uiteraard bij aan een goed gevoel, maar
denk ook eens aan de verlichting, de muzieksoort en natuurlijk
het volume. Volg deze inspirerende sessie en voor de beste tips
& trucs.
16.00 - 16.30 uur | DepoDog – Joyce Huurneman
Lezing: Honden welkom op uw camping of recreatiepark?
Natuurlijk! “Wat moet u hiervoor regelen?”
In Nederland heeft 1 op de 5 gezinnen een hond. En die gezinnen gaan graag met Fikkie op vakantie. Maar waarnaartoe? Een
hotel laat vaak geen honden toe, een camping en recreatieparken daarentegen biedt veel meer mogelijkheden. ‘U heeft een
camping of recreatiepark en u wilt Fikkie en haar baasjes ook
uitnodigen?’

Bezoek onze lezing en laat u inspireren!
14.00 - 15.00 uur | Ronde Tafel gesprekken
Provincie Drenthe
Succes betekent samenwerken. Dat geldt natuurlijk ook voor
u. Als campinghouder of eigenaar van een recreatiepark heeft
u vast weleens te maken gehad met overheidsinstanties. Denk
hierbij aan provincies en/of uw gemeenten. Maar ook andere
innovatieve samenwerkingen tussen de horeca ondernemingen,
dagrecreatie en VVV kantoren. Allemaal partijen die ‘samen’
successen kunnen maken. Hoe werken deze partijen eigenlijk
samen om ‘recreëren in uw streek’ op de toeristische kaart te
zetten?
Deze punten worden uitgelicht in een Ronde Tafel-setting.
Vandaag schuift aan; Provincie Drenthe.
Thema: versterken imago en omvang toerisme Drenthe.
Namen van deelnemers onder voorbehoud

“Maar wat moet u hiervoor regelen en wat zijn de kosten?”
“Hoe communiceert u dit aan uw gasten?”
DepoDog deelt graag haar jarenlange ervaring met u. Tijdens
deze presentatie leiden wij u langs de oplossingen, de communicatie en de kosten, maar uiteraard ook één van de belangrijke
punten: “wat brengt het u op?”
12.45 - 13.15 uur | RED Online – Roy Platje
Lezing: 5 Tips om gelijk meer online bereik te genereren
Laat je inspireren?
Heb je het gevoel dat de website nog niet echt voor jouw bedrijf
werkt? Lukt het niet om meer boekingen te genereren. Luister
dan naar de tips van het gerenommeerde online marketing
bureau RED. Met meer dan 11 jaar ervaring in de recreatiebranche beheren zij de campagnes van diverse recreatie bedrijven.
Van klein tot groot.
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Vertrouwd in recreatietechniek

Standnummer
234 424
stand nummer:
• Uitvoering infrastructurele werken
• Ontwerp en advies
• Duurzaamheid
• Technische groothandel:

• Kabel- en leidingmaterialen • Kunststof grastegels
• Gaskasten • Watermeterputten • Elektriciteitskasten
• LED verlichting • Jachthaventechniek

Van Hees Infra & Recreatie | Langakker 4 | 5371 EV | Ravenstein
info@vhir.nl | 06-53725004 | www.vhir.nl

C.A.T. Control Systems BV:

Al 20 jaar uw betrouwbare partner in toegangsautomatisering.
C.A.T. Control Systems levert sinds 1997 systemen en technologie
voor toegangscontrole en beveiliging. Al 20 jaar uw partner in
toegangsautomatisering bij o.a.
recreatieparken, jachthavens,
attractieparken,
zwembaden,
wellnesscentra,
bedrijfsterreinen,
parkeergarages,
scholengemeenschappen
en
beheerders
van
appartementencomplexen.
Onze toegangscontrole bestaat uit een combinatie van slagbomen, hekwerken, deursloten, kentekenherkenning, intercomsystemen, parkeersystemen,
betaalsystemen, camerabewaking en toegangscontrolesoftware. Daarnaast
beschikken wij over een breed scala aan energie, water en gas beheer systemen.

Toegangscontrole is maatwerk
Toegangscontrole is op ieder terrein uiteraard verschillend. Diverse factoren en
variabelen zijn van invloed op een optimale toegangscontrole voor uw park, terrein, gebouw of complex. De specialisten van C.A.T. Control Systems adviseren
u graag welk systeem voor u het juiste is, rekening houdend met uw wensen en
het beschikbare budget. Vandaar ook onze slogan: Customized Access Technology, toegangscontrole voor u op maat. De kracht en toegevoegde waarde van
C.A.T. ligt in de combinatie van hardware en software. Hiermee kan de toegang
tot uw terrein, gebouwen en faciliteiten op maat worden gepersonaliseerd en geautomatiseerd. Het is
daardoor bijvoorbeeld mogelijk om
de toegangscontrole tot uw parkeerterrein of restaurant centraal te
regelen en op afstand te besturen.
Hal 3, standnummer 323
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Thuis in projectinrichting
persoonlijk & verrassend

www.leenbakker.nl/zakelijk

Leen Bakker Zakelijk

Wist u al dat u bij Leen Bakker ook
terecht kunt als zakelijke klant?
Leen Bakker Zakelijk is hét aanspreekpunt voor zakelijk Nederland
op het gebied van projectinrichting. Een laagdrempelige, betrouwbare
en servicegerichte projectinrichter, onderscheidend door persoonlijk &
verrassend te zijn.
Het deskundige team van Leen
Bakker Zakelijk verzorgt veelzijdige
projecten in diverse branches waaronder vakantieparken. Van ontwerp tot en met realisatie en van
losse orders tot totaalconcept. Een
snelle levering, scherpe tarieven, op
maat advies en keuze uit een breed
en eigentijds assortiment maken
Leen Bakker Zakelijk uw professionele partner in projectinrichting.
Kijk voor referenties en meer informatie op www.leenbakker.nl/zakelijk.
Hal 2 standnummer 217.
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ZWEMBAD

CHECK

Hoe scoor je
nog betere
reviews?
Is er een zwembad
wembad op de vakantiebestemming?
Check. En hoe modern is het zwembad? Check.
Als mensen gaan boeken voor de vakantie,
is dat wat ze willen weten.
Uw zwembad is een belangrijk
onderdeel binnen uw accommodatie.
Bezoekers hechten veel waarde aan
de kwaliteit en verzorging ervan.

Er zijn ontzettend
veel innovaties geweest
de afgelopen jaren
Wij kunnen u bijpraten over ontwikkelingen die

leverancier van Nederlands’ grootste en meest

gaande zijn op het gebied van waterbehandeling,

actuele assortiment aan zwembadonderdelen.

bodemzuigers, afdekkingen, spa’s en stoomcabines.

Wij komen met alle plezier een keer op bezoek,

Wist je bijvoorbeeld dat je tegenwoordig veel

eventueel samen met jullie installateur.

energiezuiniger én met veel minder chloor het

Gewoon om eens te kijken wat de mogelijkheden

zwembad kunt onderhouden? Dat maakt je zwem-

zijn met jullie zwembad. Want een up-to-date

bad helderder, gezonder en aantrekkelijker.

zwembad werkt als een springplank naar nog

Even voor de duidelijkheid: Pomaz is al 40 jaar

betere reviews.

Bel voor een afspraak voor meer info naar Bas Carpay of stuur een mail naar b.carpay@pomaz.nl
Spaarpot 5, 5667 KV Geldrop | T +31 (0)40 285 66 58 | www.pomaz.nl

Pomaz

Zwemplezier
Wij herkennen de kansen en uitdagingen bij openbare zwembaden,
campings, hotels en sauna’s. Wanneer u nadenkt over de
mogelijkheden met betrekking tot het optimaliseren van uw bad en het
zwemplezier van uw bezoekers willen wij daar graag over meedenken.
Soms ondervindt u dat uw huidige product niet meer voldoet, bijvoorbeeld
uw verlichting.
Wij kiezen voor EVA-ledverlichting, kwalitatieve leds en ongekend veel mogelijkheden. Onze demo overtuigt want inmiddels kunnen we al terugkijken op
meer dan 300 gerealiseerde projecten. Het schoonhouden van uw bad is een tijdrovende, maar belangrijke klus. Onze automatische Dolphin bodemzuigers kunnen u een flinke tijdsbesparing opleveren. Wij kennen inmiddels vele enthousiaste gebruikers. Een advies of demo ter plekke alleen is niet voldoende. Daarom
hanteren wij oa een 48-uurs servicebeleid vanuit ons eigen servicecentrum.
Wat te denken van het behandelen van uw zwembadwater? Wij kunnen met
ons AFM glasfiltermedium en DAISY waterbehandelingsconcept een zuivere
en gezondere water- én luchtkwaliteit bieden. Dat is prettig voor de bezoeker
en dus voor u. De eerste stap op weg naar
perfect water welke
tevens aansluit op de
naderende
nieuwe
zwemwater wet (bhvbz).Niet alleen komen
wij graag bij u op locatie, wij nodigen u ook
van harte uit voor een
bezoek aan onze complete en uitgebreide
showroom in Geldrop.
Hopelijk tot ziens in Hardenberg.
www.pomaz-openbaar.nl. Standnummer 604
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Beursbezoeker?

NIEUW: Ambiwalls
De eerste naadloze wandoplossing
voor een sfeervol interieur
Met de kant en klare panelen van Ambiwalls kunt u met één klik een
decoratieve wand plaatsen. Dit nieuwe merk onderscheidt zich door een
unieke klikverbinding waarmee nu voor het eerst een zo goed als naadloos
eindresultaat gerealiseerd kan worden.
Ambiwalls wandpanelen hebben een basis van spaanplaat en zijn afgewerkt
met een hoogwaardige decoratieve folie, beschikbaar in talloze dessins. De uitgebreide keuze aan decors geeft u de vrijheid om ieder chalet of vakantiewoning een unieke en moderne uitstraling te geven.

Nieuwsgierig geworden?
Kom langs op de Recreatie Vakbeurs te Hardenberg in Hal 5 standnummer 502
of vraag gratis een staal aan op www.retbouwproducten.nl.
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Standnummer 102

De Springkussen Fabriek BV
Standaard maken wij maatwerk

Airtrampolines

Is het ideale speeltoestel voor camping recreatiepark
restaurant speeltuin een airtrampoline ofwel springberg
is het ideale speeltoestel voor klein en groot.
Leverbaar in alle vormen, maten ( vanaf 5 meter ) en
kleuren ( rood geel groen blauw oranje lichtgroen en
lichtblauw ). We werken uitsluitend met Panamadoek
van duitse makelij Dit is het sterkste doek dat in kleur
leverbaar is.
Aangezien de zeilen in onze eigen werkplaats in
Nederland hoog frequent worden gelast, kunnen we
snel leveren. Zelf in het hoogseizoen hebben we diverse
maten uit voorraad leverbaar.

Tuinwaterbedden

Heerlijk golven op een speel tuin waterbed.
voor kinderen groot en klein is dit dolle pret
Een speeltuinwaterbed is zeer geschikt voor
zwembaden speeltuinen recreatiecentra
campings kinderdagverblijven sauna’s en
meer
Heerlijk zo’n tuinwaterbed, alsof je met je
luchtbed op de zee drijft. Of in dit geval een
speeltuin waterbed

Tel. 0495 625 668 | Mob. 06 53 53 11 22 | despringkussenfabriek.nl | info@despringkussenfabriek.nl

springkussen.indd 1

26-10-17 14:46

Caravan aansluitkast
TecforRec introduceert een nieuwe
productlijn van aansluitkasten speciaal
ontwikkeld voor campings en camperplaatsen. U kunt kiezen uit de zelfbouw kit of compleet geassembleerd. Bij de
zelfbouw kit is er een duidelijke instructie aanwezig
en de geassembleerde variant is direct bedrijfsklaar u hoeft deze alleen maar aan te sluiten.
Beide uitvoering zijn verkrijgbaar met wcd’s aan
de zijkant of voorkant. Verder heeft u de keuze uit
1,2,3 of 4 wcd’s, CEE of schuko en kWh meters. De
aardlekautomaat is verkrijgbaar in 6A ,10A of 16A.
Verder voldoen de aansluitkasten aan alle EU certiﬁceringen. De aansluitkasten zijn te bestellen op

www.tecforrec.com
Standnummer 229

Frisian Motors

DE GROENE WERKPAARDEN
DE TOEKOMST IS ELEKTRISCH

Proefrijden in een
LEFFERT
Tijdens de Recreatie Vakbeurs kunt u
Frisian Motors vinden op en aan het
mobiliteitsparcours in hal 7. Op het parcours
kunt u proefrijden in een LEFFERT.
Op de stand kunt u rustig naar al onze producten kijken. Waaronder de RIMMERT FM-170
zero turn maaier. De eerste elektrische zero
turn maaier van Europa. Tijdens de Groen Techniek Holland beurs kreeg deze nog de 3e plaats
voor innovatieprijs het Gouden Klavertje Vier.
En vergeet ook niet te vragen naar de speciale
beursaanbieding voor de NORBERT FM-120
shovel/werktuigdrager. Frisian Motors BV
www.frisianmotors.com Standnummer 703

KOM NAAR HET MOBILITEITSPARCOURS IN
HAL 7 OM DE LEFFERT TE TESTEN!
- 100% elektrisch aangedreven werk- en voertuigen;
- Geruisloos,smal en erg wendbaar;
- Subsidiemogelijkheden en géén wegenbelasting,
BPM en bijtelling;
- Standaard geleverd op kenteken;
- Snelheid ca. 60 km/u en 80 km bereik
- Opties: cabine, verlengde laadbak, kachel etc.

www.frisianmotors.com
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www.vdhwater.nl

Bezoekadres Glashorst 114
Postadres Postbus 71
3925 ZH Scherpenzeel

installatie & service

t +31 (0) 33 2778600
f +31 (0) 33 2778399
e info@vdhwater.nl

✔ Geen chloortransport en -opslag
✔ Veilig werken en recreëren
✔ Eigen ontwikkeling, ontwerp, fabricage,

uit zout voor binnen- en buitenba den

Milieuvriendelijke waterdesinfectie

CHLORINSITU®
SYSTEMEN

CVijjga^_`dei^bVVa±

Van den Heuvel Watertechnologie

Totaaloplossingsgericht
Van den Heuvel Watertechnologie bv levert met Chlorinsitu® zoutelektrolyse
installaties een voorname bijdrage aan desinfectie en zuivering van
waterproducten. De installaties zijn te vinden in zwembaden, maar
ook de tuinbouw, drinkwaterbedrijven en de voedingsmiddelenindustrie
kunnen inmiddels niet meer zonder.
Van den Heuvel is de specialist met
zoutelektrolyse als hoofd activiteit. Het
is een nicheproduct de zoutelektrolyse
installaties waarmee chloor uit zout ter
plaatse wordt gemaakt voor waterdesinfectie. Tevens is zoutelektrolyse een
maatwerkproduct waarbij de integratie in de totale waterbehandeling belangrijk is. Van den Heuvel verricht haar
activiteiten sinds 2008 vanuit moedermaatschappij ProMinent GmbH, een fabrikant van doseerpompen, meet en
regel systemen en desinfectie apparatuur. Dit betekent bredere exportmogelijkheden. Bovendien worden alle activiteiten aangestuurd vanuit eigen huis,
waardoor ontwikkeling, productie maar ook service en onderhoud altijd up to
date zijn. De samenwerking met ProMinent biedt de mogelijkheid om meet
en regel apparatuur, elektrolyse installatie en doseerapparatuur en zelfs UV
installaties compleet te integreren. Hierdoor wordt een integrale totaal oplossing bereikt waarbij alle delen perfect op elkaar afgestemd zijn in één compleet
systeem. Daarnaast is één partij het aanspreekpunt voor de totale procesbeheersing. Hierdoor ontstaat geen verwarring, geen dubbel werk en worden alle
afzonderlijke delen door dezelfde monteur onderhouden. Daarnaast is Van den
Heuvel ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar waardoor de continuïteit van
uw zwembad gewaarborgd is.
Kijk voor meer informatie op: www.vdhwater.nl. Hal 6 standnummer 611
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jump

play

sports
ELI Play | Korenmolen 18 | 5218 PB Boxtel | 0411 72 51 03 | info@eliplay.nl

ELI Play

Every Day a Happy Day!
BIj ELI Play ontwerpen en produceren wij in huis verrassend veelzijdige
playgrounds, waaraan kinderen en volwassenen keer op keer plezier
beleven. Wij gaan voor “Every Day a Happy Day”.
Dit gevoel willen wij graag delen met onze klanten en daarom lanceert ELI Play
haar eigen online magazine genaamd Ins & Outs. In het magazine bieden wij
een podium aan verhalen van en voor klanten, prospects en andere geïnteresseerden. Ontdek de nieuwste trends bij ELI Play zoals onze nieuwe samenwerking met Picoo en EndemolShine Germany. Maar lees ook de verhalen van onze
klanten zoals Bij de Neut in Westerhoven die 3500 bezoekers per week ontvangt
en JumpXL Lille die een vliegende start had en het zelf lukte om de investering
binnen een jaar terug te verdienen!
Het nieuwe magazine is te lezen op www.eliplay.nl/magazine.

Hal 4 standnummer 440
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Gas- en houtgestookte ketels
(CO2 neutraal) voor warmwatervoorziening
en verwarming.

35 jaar
uw ketelspecialist
Al

Rinnai heetwater
doorstroomtoestellen

Rinnai
Infinity 16

Rinnai
HD 50

Rinnai HD
Condensing

Standnummer

325

Houtgestookte cv-ketels

Smart Heating
Biomassa ketel

Ponast
Line 3

De Hooge Hoek 2-8 – 3927 GG Renswoude – 0318 570554 – info@bergenbv.nl

bergenbv.nl

Handelsonderneming Bergen

Energievoorzieningen
Energievoorziening in gebouwen: een belangrijke ‘motor’, waar u
ondernemer zo min mogelijk omkijken naar wilt hebben. Uw installatie
moet vooral zuinig zijn, goed functioneren en het liefst een tijdje meegaan.
Handelsonderneming Bergen BV heeft inmiddels zijn sporen verdiend.
Van houtgestookte cv installaties, op
zonne-energie werkende warmwater
voorzieningen en compacte doorstroomtoestellen: wij geven advies, plaatsen de
ketels en zorgen voor uitstekende 24/7
service. En dat al 35 jaar, twee generaties
lang. Vanuit het midden van het land zijn
we gemakkelijk in staat klanten door het
hele land te kunnen bedienen.

Biomassa ketels
De Ponast en Smart Heating biomassa ketels werken op diverse brandstoffen
en kennen een verbrandingsrendement van 96% met slechts 0,3% asresten. De
biomassa ketels produceren volledig automatisch, van pellet of snipperinvoer
tot as-uitdraai, en presteert traploos modulerend (30 - 100%). De installatie is
gebruiks- en milieuvriendelijk en beschikt over cascademogelijkheden om het
vermogen te vergroten.

Doorstroomtoestellen van Rinnai
De gasgestookte doorstroomtoestellen van Rinnai leveren een constante, hoeveelheid warm water (continu tot 27 l/min bij een taptemperatuur van 40°C).
Deze toestellen hebben een intelligente regeling, grootmodulatiebereikzijn
eenvoudig in de service. De gebruiker is verzekerd van warm water en een laag
energieverbruik.
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Investeringsmonitor Verblijfsrecreatie 2017
DE MARKT

Aantal ondernemingen naar type
Volgens de huidige indeling van de Kamers
van Koophandel telt Nederland momenteel
3.312 economisch actieve ondernemingen
binnen de verblijfsrecreatie. Hieronder vallen de SBI code 552 (verhuur van vakantiehuisjes en appartementen; jeugdherbergen
en vakantiekampen) met 1.512 economisch
actieve inschrijvingen in het handelsregister en SBI-code 553 (kampeerterreinen)
met 1.800 economisch actieve inschrijvingen. Ten opzichte van een jaar geleden is
het aantal economisch actieve ondernemingen binnen de verblijfsrecreatie met
4,5 procent afgenomen. De daling heeft
plaatsgevonden in zowel de SBI-code 552
als de SBI-code 553. Van de economisch actieve ondernemingen ziet de spreiding over
de provincies er als volgt uit.

18 Procent van de economisch actieve
ondernemingen in de verblijfsrecreatie is
gevestigd in de provincie Gelderland. Gelderland is daarmee de provincie met het
grootste aantal economisch actieve ondernemingen in de verblijfsrecreatie.
Het CBS werkt met een afwijkende indeatieve logiesaccommodaties. Dit aantal is
opgedeeld in kampeerterreinen (2.903),
huisjesterreinen (1.505) en groepsaccommodaties (949). De aantallen zijn van septies betreft het circa 1.400 kleinschalige
bed & breakfast accommodaties. Het investeringsonderzoek is primair gericht op
accommodaties vanaf 16 standplaatsen,
waarvan Nederland er circa 3.300 telt.

Aantal accommodaties en
geografische spreiding
Op 1 januari 2016 telde het CBS 3.860 bedrijven die onder de SBI code 552 (verhuur
van vakantiehuisjes en appartementen;
jeugdherbergen en vakantiekampen) en
SBI-code 553 (kampeerterreinen) vallen.
Dat zijn er 50 minder dan een jaar eerder.

spreiding economisch actieve ondernemingen
naar provincie
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van een bedrijf: “de feitelijke transactor
in het productieproces gekenmerkt door
zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden”.

ment zelfstandigheid volgt dat een bedrijf
meer dan één vestiging kan omvatten,
maar ook meer dan één juridische eenheid.
(Onder juridische eenheden worden zowel
natuurlijke als rechtspersonen verstaan).
Dit is het geval wanneer de afzonderlijke
vestigingen of juridische eenheden niet
zelfstandig opereren. Andersom komt het
voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden
zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond
laatste doet zich vooral voor bij grotere
concerns met uiteenlopende activiteiten.
zich uitstrekt over verschillende landen
wordt ter wille van de nationale statistiek
het Nederlandse deel als een geheel bedrijf
beschouwd. Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
De ontwikkeling van het aantal bedrijven over de afgelopen jaren is in
Tot het jaar 2012 is het aantal ondernemingen licht toegenomen. Sinds het jaar 2012
wordt een lichte daling geconstateerd.

Het CBS registreert drie type accommodaties binnen de verblijfsrecreatie en
peerterreinen, huisjesterreinen en groepsaccommodaties.

Kampeerterrein
Een terrein of een deel van een terrein met
toeristische slaapplaatsen, waarop kan
worden overnacht in tenten, toercaravans,
kampeerauto’s, tenthuisjes of trekkershutten.
Er wordt een ondergrens gehanteerd van
minimaal 4 toeristische standplaatsen voor
deze accommodaties.

Huisjesterrein
Een terrein met een aantal zomerhuisjes, stacaravans, (vakantie-)bungalows of
(vakantie- )appartementen, die hoofdzakelijk voor verhuur door de exploitant of
beheerder van het complex beschikbaar
zijn. Appartementen die verhuurd worden
met hoteldienstverlening, worden niet
als huisjescomplex beschouwd maar als
(appartementen)hotel. Appartementen
zonder hoteldienstverlening, die vaak deel
uitmaken van een groter gebouw, worden
beschouwd als bungalow of zomerhuisje.
Er wordt een ondergrens gehanteerd van
minimaal 10 slaapplaatsen voor deze accommodaties.

bron: CBS

*) voorlopige cijfers
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Groepsaccommodatie
Accommodatie met logiesverstrekking
overwegend aan personen in groepsverband (geen gezinsverband) met slaapgelegenheid in kamers, zalen, huisjes, tenthuisjes, appartementen en/of
tenten die gasten mogelijk met vreemden
moeten delen.
Onder groepsaccommodaties worden verstaan:
• kampeerboerderijen
• (kinder)vakantiehuizen
• kamphuizen/scoutinghuizen
• natuurvriendenhuizen
• tentenkampen
• logiesaccommodaties behorende tot
watersportcentra of maneges

tieve logiesaccommodaties is gevestigd
in de provincie Gelderland. Gelderland is
daarmee de provincie met het grootste
aantal verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties. Ten opzichte van een jaar geleden
zijn de aandelen van de provincies gelijk
gebleven.
De procentuele verdeling van het aantal
verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties
over kampeerterreinen, huisjesterreinen en
groepsaccommodaties ziet er als volgt uit.

Er wordt een ondergrens gehanteerd van
minimaal 10 slaapplaatsen voor deze accommodaties.
procentuele verdeling van het aantal verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties

van het aantal verblijfsrecreatieve logiesaccommodaties over de provincies (bron:
CBS, gegevens van september 2016).

Ten opzichte van een jaar geleden hebben
groepsaccommodaties een procent weggesnoept van de huisjesterreinen.

Aantal slaapplaatsen en
geografische spreiding
In september 2016 telde het CBS ruim
1.108.000 slaapplaatsen bij verhuurders
van vakantiehuisjes en appartementen,
jeugdherbergen, vakantiekampen, kampeerterreinen en groepsaccommodaties.
spreiding aantal verblijfsrecreatieve accommodaties naar provincie
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van een slaapplaats: Ieder bed of ruimte
in een logiesaccommodatie waar één

persoon kan slapen. Alle eenpersoonsbedden of andere eenpersoonsslaapplaatsen in hotels en pensions worden als één
slaapplaats geteld; tweepersoonsbedden
worden als twee slaapplaatsen geteld.
Bijzetbedden in hotels en bedden in dependances worden niet meegeteld. Bij
huisjesterreinen en groepsaccommodaties worden alle eenpersoonsbedden of
andere eenpersoonsslaapplaatsen als één
slaapplaats geteld; tweepersoonsbedden
worden als twee slaapplaatsen geteld.
Slaapplaatsen in vast verhuurde huisjes
of bungalows tellen niet mee. Op kampeerterreinen telt een standplaats voor
vijf slaapplaatsen. Slaapplaatsen op vaste
standplaatsen tellen niet mee.

16 Procent van het aantal verblijfsrecreatieve slaapplaatsen is gesitueerd in de provincie Gelderland. Gelderland is daarmee
de provincie met het grootste aantal verblijfsrecreatieve slaapplaatsen, gevolgd
door Zeeland en Noord-Brabant. Ten opzichte van een jaar geleden is het aandeel
van de provincies Friesland en Drenthe
beiden met een procent afgenomen. Zeeland en Noord-Holland hebben er allebei
een procent bijgekregen.
De procentuele verdeling van het aantal
verblijfsrecreatieve slaapplaatsen over
kampeerterreinen, huisjesterreinen en
groepsaccommodaties ziet er als volgt uit.

het aantal verblijfsrecreatieve slaapplaatsen over de provincies

procentuele verdeling van het aantal verblijfsrecreatieve slaapplaatsen

Ten opzichte van een jaar geleden zijn de
verhoudingen onveranderd gebleven

Aantal vaste plaatsen

spreiding aantal verblijfsrecreatieve slaapplaatsen
naar provincie

Het investeringsonderzoek is primair gericht op accommodaties vanaf 16 standplaatsen, waarvan Nederland er circa
3.300 telt. In het onderzoek is onderscheid
gemaakt tussen vaste plaatsen en toeristische plaatsen.

(bron: CBS, gegevens van september 2016).
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Aantal toeristische plaatsen
het aantal vaste plaatsen onder deze bedrijven.

Het investeringsonderzoek is primair gericht op accommodaties vanaf 16 standplaatsen, waarvan Nederland er circa
spreiding van het aantal toeristische plaatsen onder deze bedrijven.

spreiding aantal vaste plaatsen totaalmarkt

spreiding aantal toeristische plaatsen totaalmarkt

spreiding aantal vaste plaatsen kampeerbedrijven

spreiding aantal toeristische plaatsen kampeerbedrijven

spreiding aantal vaste plaatsen bungalowparken
spreiding aantal toeristische plaatsen bungalowparken

spreiding aantal vaste plaatsen combinatiebedrijven van kampeerbedrijven en bungalowparken
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spreiding aantal toeristische plaatsen combinatiebedrijven van kampeerbedrijven en bungalowparken

Bezettingsgraad 2016
In het onderzoek is gevraagd naar de gemiddelde bezettingsgraad over het jaar
ding van de gemiddelde bezettingsgraad
over het afgelopen jaar.

spreiding verwachte gemiddelde bezettingsgraad
2017

spreiding gemiddelde bezettingsgraad 2016
spreiding verwachte gemiddelde bezettingsgraad
2017 naar type onderneming

Met name de bungalowparken zijn optimistisch gestemd over de verwachte ge-

spreiding gemiddelde bezettingsgraad 2016 naar
type onderneming

Verwachte bezettingsgraad
2017
Naast de gemiddelde bezettingsgraad
over het afgelopen jaar is er tevens gevraagd naar de verwachte gemiddelde be-

Onder deze groep ondernemers wordt de
sterkste toename geconstateerd met betrekking tot de verwachte ontwikkeling
van de bezettingsgraad. Maar ook de
kampeerbedrijven en combinatiebedrijven voorzien een lichte verbetering van de
gemiddelde bezettingsgraad.

INVESTERINGEN 2017

Investeringsplannen 2017
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aandeel van de bedrijven met investeringsplannen voor 2017 naar type bedrijf en
investeringsonderwerp

aandeel van de
bedrijven met
investeringsplannen voor 2017
naar investeringsonderwerp
in vergelijking
met 2015 en
2016

jaar 2017 investeringsplannen heeft op het gebied

de ondernemingen met investeringsplan-

van ontwerp en advies gebouwen (centrale ontvangstruimte en/of zwembad). De ondervraag-

van de investeringsmonitor van de twee
voorgaande edities van het onderzoek.
We constateren met name een toename
in investeringsplannen op het gebied van
onderhoud aan gebouwen en infra, terreininventaris, tuin- en parkmachines en
bungalowbouw.

den hebben hun investeringsplannen aangegeven
waarbij men de investerings-categorie qua budget
diende aan te geven. Op basis van deze verdeling
is middels een curveanalyse het gemiddelde investeringsbudget berekend. De curveanalyse van de
totaalmarkt kan daarbij tot afwijkende uitkomsten
leiden als gevolg van een andere samenstelling
binnen de investerings-categorieën (een enkele

Let op. Omdat het aantal respondenten onder

respondent in een hoge investeringscategorie kan

bungalowparken en combinatiebedrijven beperkt

het gemiddelde sterk beïnvloeden). De bedragen

is, dient men de cijfers over deze groep onderne-

die zijn vermeld zijn de niet-afgeronde uitkomsten
van deze berekening. Bij het interpreteren van de

op de voorgaande pagina blijkt wel dat een rela-

cijfers dient men er rekening mee te houden dat het

tief groot deel van de bungalowparken voor het

budget een indicatie is.
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Seijsener

Zo ontzorgt Seijsener
Van de beste voorzieningen om
ieder camper- of recreatieterrein
optimaal mee in te richten tot
nieuwe systemen voorzien van
alles wat u zich als ondernemer
kunt wensen: u vindt het op de
Seijsener stand.
Wat dacht u van toegangscontrolesystemen – aansluitbaar op camera
en intercom - welke u via de app zelfs
op afstand kunt openen, beheren en
volgen? Of verdien als ondernemer
‘geld terug’ met Seijsener’s slimme
systemen voor efficiënt energiebeheer. Huisjes die verwarmd maar
onbeheerd achterblijven? Vanaf nu
heeft ú de controle. Dus ook op uw
portemonnee. Maar ook allesomvattende koppelsoftware, alles op
het gebied van WiFi en het mede
door Seijsener ontwikkelde AanUit.
net (app) waarmee direct afrekenen
door uw klanten – zonder tussenkomst van (kostbaar) personeel - voor onder
meer verblijf, water, stroom en wasserettes mogelijk is, tonen wij u graag.
Van alle denkbare producten voor uw recreatieterrein tot alle wensbare software en volledige infrastructuur om uw park te ontwerpen of in te richten: u
vindt het allemaal bij de Seijsener stand in HAL 2, 202.
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de totaaltechniek van
ZES REDENEN OM ONS TE BEZOEKEN OP DE RECREATIE VAKBEURS
- HAL 2
seijsener

ZO ONTZORGT
NIEUW BIJ SEIJSENER: VERNIEUWDE WEBSHOP! EN DIT VIEREN WIJ
MET KORTING! BEZOEK ONS OP 28, 29 EN 30 NOVEMBER TIJDENS
DE RECREATIE VAKBEURS IN HARDENBERG EN ONTDEK DAAR UW
PERSOONLIJKE KORTINGSCODE WAARMEE U TOT HALF DECEMBER
AL ONZE WEBSHOP PRODUCTEN MET VOORDEEL SHOPT!

NIEUW SDS, de soepele softwarekoppeling
Al jaren bestaat er handige koppelsoftware die
uw systemen (reservering, toegangscontrole,
stroombeheer) met elkaar verbindt. Maar
systemen evolueren en de software evolueert
niet automatisch mee – tenminste tot voor
kort. Want met de komst van SDS (Seijsener
Device Service) bent u verzekerd dat uw
softwarekoppeling ook na een update
probleemloos blijft functioneren. Koppelingen
met de reserveringssoftware van Stratech,
AICN, CAT Automatisering en Newyse zijn reeds
beschikbaar.

Innovatief assortiment, installatie & advies

NIEUW Fore toegangscontrolesysteem
Stroombeheer: controle in eigen hand
Toegangscontrole met alles wat je nodig hebt,
Efficiënt stroombeheer
is voor
veel
Alle automatisering
van uw camping per
is bijplaats
Seijsener
in goede
voor een prima prijs: dat biedt Fore. Dit
recreatieondernemers
een
bij het
handen. Met
een app deuren openen,
of speerpunt
stroomaansluitingen
toegangscontrolesysteem voor kleine tot middelgrote inschakelen,
handhaven
gezond
verdienmodel
en
of betalen?van
Uw een
gasten
een online
“Mijn Camping”
recreatieterreinen heeft volwassen specificaties: 4
het ontzorgen
van de die
eigen
organisatie.
Veel en
omgeving aanbieden?
Een automaat
staanplaatsen
toewijst
lezers kunnen aangesloten worden en ook een camera
bedrijven hebben daarom al gekozen voor
betaling regelt, ook van stroom en water? Wij realiseren het. Zodat
en intercom. Via de handige app blijft u ook elders op
een van onze stroombeheersystemen. Zowel
u kunt doen waar u goed in bent, namelijk: ondernemen.
de hoogte van wat er bij uw entree gebeurt en kunt u
voor grote als kleine campings biedt Seijsener
noemen wij ontzorgen!
zelfs op afstand de slagboom, poort of deur openen.
hiertoeDat
mogelijkheden.
Kortom: u creëert tegen
een bescheiden prijs in een handomdraai een
Uw nieuwe camperpark ruim en optimaal ingericht
systeem waarmee u direct meer rendement
Een nieuwe camperlocatie met door Seijsener
behaalt. Wij geven u graag advies op maat.
gerealiseerde faciliteiten beschikt over alles wat de
camperaar anno 2017 verwacht: drinkwatertappunt,
AANUIT.NET
uitstorttafel/lozingspunt met schoonspoelkraan, eigen
AanUit.net, het belparkeren
voor de recreatie,
Noorder IJ- en Zeeweg 11, 1505 HG Zaandam,
+31 (0)75 6810 610
elektra aansluiting voor alle camperplaatsen, compacte
krijgt steeds bredere toepassingsmogelijkheden.
lichtarmaturen en bovendien een wasmachine met
Naast betalen per telefoon of app voor water,
betaalsysteem! Grootse plannen? Vraag vooral naar
stroom en verblijf is het systeem nu ook geschikt
onze camperautomaat in combinatie met
voor wasserettes. Spoedig komt daar het openen
toegangsbeheer.
van slagboom en sanitairruimte bij, via dezelfde
app. Kortom, AanUit.net is dé oplossing voor
Neem een onderhoudscontract
het beheer van kleine en middelgrote
Steeds meer ondernemers kiezen voor een
verblijfslocaties, zeker als ruime
onderhoudscontract bij Seijsener. Het netto resultaat
personele inzet niet mogelijk
van een onderhoudscontract is minder zorgen voor
of gewenst is.
uzelf, 24/7 servicegarantie en een besparing op de
exploitatiekosten. Voor een vast bedrag per jaar weet u
zeker dat uw installaties in perfecte conditie blijven. U
komt minder snel voor grote verrassingen te staan.
Voor meer informatie en het afsluiten van een
onderhoudscontract: bel 075-6810 600, of mail
helpdesk@seijsener.nl.

Noorder IJ- en Zeeweg 11, 1505 HG Zaandam

+31 (0)75 6810 610

www.seijsener.com

Kwaliteit en sfeer bepalend voor succes!
Riethorst BV.

Straatvoetbalgoals

RIETHORST Recreatie - & Metaaltechniek ontwikkelt en produceert sinds 1964
professionele en duurzame midgetgolfbanen, voetbaltafels, tafeltennistafels, pannaﬁelds en gerelateerde producten als midgetgolftoebehoren en biljartgolf.

Voetbaldoel Maxi RVD300
Voetbaldoel Mini RVD130
Voetbaldoel Panna RVD120

Onze eigen ontwerp afdeling werkt met behulp van geavanceerde CAD
apparatuur. De producten worden in eigen fabriek geproduceerd. Ook
de plaatsing en montage kunnen door Riethorst worden verzorgd. Hierdoor kan snel ingesprongen worden op speciﬁeke eisen van de klant.
Onze jarenlange ervaring staat borg voor een uitstekende kwaliteit!

Tafelvoetbaltafels

Outdoor minigolf

Outdoor Voetbaltafel Rvt1400
Outdoor Voetbaltafel Rvt 1600 GS
G

Minigolf Modulegolf 3000
Minigolf XL
Minigolf Compact
Minigolf Mobiel
Spelmateriaal

Renovatie
kunstgras

voor bestaande
midgetgolfbanen

afbeelding Indoor

Tennistafels
Tafeltennistafel Rt14 ( Allweather)
Tafeltennistafel Rtr 15 ( Allweather)

Biljartgolf TM 315 In- en Outdoor
afbeelding Indoor

Ga voor het volledige assortiment In- en Outdoor naar www.riethorst.nl

Kom
naar hal 4
standnummer
416

RIETHORST BV Metaal - en Recreatietechniek
Tel. +31(0)545-431290 | E-mail info@riethorst.nl | Website: www.riethorst.nl

