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Het eerste weekend 

van februari wordt het 

duikseizoen o�  cieus 

ingeluid. Aanbieders van 

duikmaterialen, reizen, 

opleidingen, fotoapparatuur 

en meer op duikgebied 

ontmoeten op Duikvaker hun 

klanten.
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Duikvaker – Het duikevenement voor alle 

liefhebbers van de onderwaterwereld

Het eerste weekend van februari wordt het duikseizoen officieus ingeluid. 

Aanbieders van duikmaterialen, reizen, opleidingen, fotoapparatuur en meer 

op duikgebied ontmoeten op Duikvaker hun klanten.
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DOELGROEP 

De bezoeker van Duikvaker is een reislustige en nieuwsgierige 

consument. Hij (of zij) wil niets liever dan de onderwaterwereld 

verkennen - ver weg én dichtbij. Hij volgt de nodige 

duikopleidingen zodat hij de gewenste duiken kan maken 

en misschien zelfs omdat hij een loopbaan binnen de 

duikwereld ambieert. Hij wil veilig en ontspannen duiken en 

zijn ervaringen vastleggen. Hij is dan ook geïnteresseerd in de 

nieuwste ontwikkelingen op materiaalgebied, waar hij graag in 

investeert. Ook gaat hij graag op (duik)vakantie en is hij op zoek 

naar inspiratie. Beleving, plezier en veiligheid komen voor hem 

op de eerste plaats. 

INFORMATIE EN INSPIRATIE

Duikvaker biedt dit in z’n totaliteit. De beurs, die in 2023 

voor de 31e keer wordt georganiseerd, is de plek waar de 

duiker in drie grote hallen veel duikmaterialen en bijzondere 

reisbestemmingen vindt. 150 exposanten bieden inspiratie. 

Sprekers delen hun kennis en ervaringen – of hij nu de 

volgende bestemming van zijn duikreis wil ontdekken, zich wil 

onderdompelen in het grote aanbod van (nieuwe) materialen 

of zich wil oriënteren voor een volgende opleiding. Voor 

de duiker is de beurs Duikvaker het begin van een nieuwe 

ervaring binnen de duiksport. 

€95,- 
per vierkante meter

Deelnamekosten

D U I K VA K E R
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BRUISEND EN DYNAMISCH

Expo Houten ademt duiken tijdens Duikvaker. De duiker 

komt naar Duikvaker om duikvrienden te ontmoeten en 

bekenden uit alle hoeken van de wereld terug te zien – 

Duikvaker is echt een meetingpoint. Hij volgt de presentaties 

over veel onderwerpen en door de aansprekendste experts, 

hij schuift aan bij workshops en waant zich een dag lang in 

een dynamische onderwaterwereld. Duikvaker is voor elke 

(aanstaande) duiker een uniek evenement – een feest van 

herkenning en een bron van inspiratie.

DIT WIL JE NIET MISSEN!

Voor jou is Duikvaker dan ook twee dagen lang de beurs waar 

je één op één contact hebt met je doelgroep – van recreatieve 

tot technische duikers, van duikpro’s tot beroepsduikers, 

van snorkelaars tot onderwaterfotografen, van freedivers tot 

filmers, je komt ze op Duikvaker tegen!

Niet alleen kun je in je stand deze duikcommunity informeren 

of inspireren, maar ook heb je de mogelijkheid om presentaties 

te geven in een van de lezingenruimtes op de beursvloer. En 

ook al spreek je lang niet elke bezoeker persoonlijk, wij doen 

er voor en na de beurs alles aan om ervoor te zorgen dat 

iedereen met je bedrijf bekend raakt.

GEEF JE AANWEZIGHEID VORM 

Op Duikvaker kun je vele kanten op. Je kunt kiezen voor een 

kant-en-klare stand, waarbij de organisatie je al het werk 

uit handen neemt, of je kunt kiezen voor maat- of eigen 

standbouw. Een kleine stand of een grote stand, wij zorgen dat 

je een goede plek op de beursvloer krijgt en zo goed mogelijk 

zichtbaar bent. Wil je extra standmaterialen bestellen, dan kun 

je terecht in onze toegankelijke en uitgebreide webshop. 
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LOCATIE

Expo Houten

Meidoornkade 24

3992 AE HOUTEN



SCHRIJF JE IN

Met een jaarlijkse opkomst van ruim 9000 enthousiaste duikers is de 

Duikvaker-beurs de perfecte gelegenheid voor contact met je gasten, 

meer naamsbekendheid en directe reserveringen. Schrijf je nu in via 

het bijgesloten inschrijfformulier (of via de website) en verzeker jezelf 

van een goede plaats op de beursvloer. Ontmoet in twee dagen vele 

duizenden belangstellende duikers en maak een onuitwisbare indruk.

Beurstijden
Opbouw

donderdag 2 februari van 8.00 - 18.00 uur

Vrijdag 3 februari van 8.00 - 20.00 uur

Beurs

Zaterdag 4 februari van 10.00 - 18.00 uur

Zondag 5 februari van 10.00 - 17.00 uur

Afbouw 

Zondag 5 februari van 17.30 uur - 22.00 uur

ZICHTBAARHEID

Niet alleen tijdens het beursweekend is je bedrijf of organisatie 

zichtbaar. Ook in de aanloop naar Duikvaker val je op. Op 

onze actieve website is aandacht voor de deelnemers en kun 

jij  je nieuws delen met de doelgroep. Periodiek versturen 

we nieuwsbrieven naar onze bezoekers en ook in de sociale 

media zullen Duikvaker en haar deelnemers uitgelicht worden. 

Allemaal om ervoor te zorgen dat je het maximale uit je 

deelname aan dit event haalt.

LOGISTIEK

Duikvaker vindt plaats in Expo Houten, het beurs- en 

evenementencentrum met moderne faciliteiten in Midden-

Nederland. Goed bereikbaar met de auto, het openbaar 

vervoer en het vliegtuig en met gratis parkeergelegenheid. 

Hotelaccommodatie is in de directe nabijheid boekbaar.

MEER INFORMATIE

Heb je vragen over je beursdeelname? Neem dan contact met 

ons op. Het team van Duikvaker staat je graag te woord. Wij 

zijn telefonisch bereikbaar via +31 30 6666 358. Je kan ook 

een mail sturen naar info@duikvaker.nl. 
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