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Nederlandse jachtbouw
De HISWA te water brengt de grootste 
collectie Nederlandse jachten bijeen. 
Tientallen Nederlandse werven en een 
groot aantal buitenlandse merken leg-
gen hun nieuwste modellen straks naast 
elkaar in het water. Met ruim 30 deel-
nemers zijn de Nederlandse jachtbou-
wers heel sterk vertegenwoordigd op de 
HISWA te water 2015. “Nergens anders 
liggen zoveel nieuwe Nederlandse jach-
ten en motorboten bij elkaar. Dat maakt 
de HISWA te water echt uniek”, aldus 
beursmanager Michelle Jonker. “Maar ook 
het internationale aanbod met merken 
als Bavaria, Hanse en Beneteau is sterk.” 

Primeurs op de beurs
Jonker kijkt met veel enthousiasme uit 

Primeurs in staal
Nederland is sterk in staal. Dat zien we 
ook terug in de sterke vertegenwoordi-
ging van de Nederlandse staalbouwers 
op de HISWA te water en de primeurs die 
zij presenteren. De organisatie licht alvast 
een tipje van de sluier op met een greep 
uit de primeurs van stalen schepen die tot 
op heden zijn aangekondigd: de Andante 
438 AC van Aquanaut Yachting, de Clas-
sic Sturdy 42 Sedan Deckbridge en de 
Grand Sturdy 45.9 Sedan Wheelhouse 
van Linssen Yachts, de Discovery 45 
OC van Super Lauwersmeer, de Vedette 
10.30 en de Boarncruiser 1200 Elegance 
van De Boarnstream. 

Compleet aanbod
De HISWA te water biedt een breed en di-
vers overzicht van kleine en grote boten, 
serie gebouwd of custom-built, gemaakt 
van aluminium, staal of polyester. Voor 
mensen die zich willen oriënteren op een 
eventuele aankoop is de HISWA te water 
de aangewezen plek aangezien praktisch 
alle grote Nederlandse en Europese mer-
ken op de bootshow vertegenwoordigd 
zijn. Het aanbod bestaat uit daysailers, 

naar de primeurs die van 1 t/m 6 septem-
ber worden gepresenteerd  in Amsterdam 
Marina. “Met trots kan ik melden dat we 
nu al 17 wereldprimeurs kunnen aankon-
digen, 13 Nederlandse primeurs en twee 
Europese primeurs. En het aantal aanmel-
dingen stijgt nog steeds.” Onder de we-
reldprimeurs bevinden zich de Storm X-65 
Wheelhouse van Dutch Quality Yachts, 
de Sossego Comfort 22 van Gebroeders 
van Enkhuizen, de Bestewind 50 van KM 
Yachtbuilders en de isloep Rapida 777. 
Een greep uit de Nederlandse primeurs op 
de HISWA te water 2015: de Aluqa luxe 
snelvarende tender van Esteq, de Galeon 
305 HTS van Klop Watersport, de Azuree 
33C van Sirena Marine en De Kapiteins-
sloep 8M van Wajer & Wajer Yachts.

De HISWA te water 2015 brengt de grootste collectie Nederlandse jachten en een breed aan-
bod internationale merken bij elkaar. Naar verwachting liggen er straks zo’n 300 nieuwe boten in 
alle soorten en maten afgemeerd in Amsterdam Marina. Inmiddels zijn er tientallen Nederlandse 
en wereldprimeurs aangekondigd. Op de kade vindt u een breed aanbod van nautische pro-
ducten en diensten en een gezellige terras. Daarnaast zijn er leuke en leerzame activiteiten op 
het water en aan de wal. Kortom een heerlijk dagje watersport aan het IJ!     
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kajuitzeilboten, luxe zeiljachten, motor-
jachten, sloepen, tenders, sportboten en 
RIBs. De boten variëren in lengte van 4 tot 
22 meter.

Boten met een verhaal
Ook een aantal bijzondere boten zet 
straks koers naar de HISWA te water 
2015. In het paviljoen ‘Boten met een ver-
haal’ liggen boten waarvan de schipper, 
bouwer of eigenaar u graag meeneemt in 
een bijzondere anekdote of een spannend 
verhaal. Van een avontuurlijk bouwproces 
tot wereldreis of spannende week op de 
wadden: ‘Boten met een verhaal’ biedt u 
daarmee ook een beetje avontuur op de 
steigers.

Zelf varen
Op en rond het water vindt ook een spet-
terend programma plaats voor kinderen, 
jongeren en volwassenen. U kunt een 
proefvaart maken in een sloep, zeil- of 
motorbot, een  manoeuvreerclinic volgen, 
demonstraties en workshops bezoeken 
en genieten van vele watersporten in de 
haven. Kinderen tot 13 jaar die in het bezit 
zijn van een zwemdiploma kunnen ken-
nismaken met verschillende watersporten 

zoals zeilen in een Optimist, varen in een 
kano, stand-up paddling, waterfietsen en 
lopen in een waterbal. Bijna alle activitei-
ten zijn gratis zodat zowel jong als oud het 
plezier van watersport kan ontdekken. 

Dagje Amsterdam
Een bezoek aan de HISWA te water laat 
zich ook goed combineren met een be-
zoek aan de stad. De HISWA te water 
wordt gehouden op een steenworp af-
stand van het Centraal Station van Am-
sterdam en is goed bereikbaar met de 
gratis veerpont naar de NDSM-Werf. U 
kunt onderweg genieten van de indruk-
wekkende nieuwe architectuur langs het 
IJ, zoals het Filmmuseum Eye, de Silodam 
en het IJ-Dock. Bovendien loopt u vanaf 
Amsterdam CS zo het bruisende hart van 
onze hoofdstad binnen.

HISWA te water 2015
De #1 in-water bootshow van Noord-Europa
• Het grootste aanbod van Nederlandse jachtbouw en internationale merken
• Tientallen werven lanceren hun wereldprimeurs 
• Honderden nieuwe modellen sloepen, zeiljachten en motorboten
• Elke dag demonstraties, proefvaarten en spetterende activiteiten op het water
• Breed aanbod van nautische producten en diensten en gezellige 
 terrassen aan het water
• Direct bereikbaar met gratis veerpont vanaf Amsterdam CS – NDSM Werf
• Elke dag open van 11.00 – 19.00 uur
• Koop uw kaarten online met korting op www.hiswatewater.nl.

  www.hiswatewater.nl
  Facebook: HISWAtewater
  Twitter: #HISWAtewater


