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Breed aanbod, voor jong 
en oud 
De HISWA Amsterdam Boat Show richt 
zich op alle watersporters. Of je nu een 
kajuitzeiljacht of motorboot bezit, eige-
naar bent van een sloep, open zeilboot 
of klassiek schip. Of wanneer je zo nu 
en dan een boot huurt of juist liever gaat 
wind- of kitesurfen. Op de HISWA is ge-
noeg te zien en te doen, voor jong én 
oud. 

Klinkende namen aan boord
Een flink aantal grote namen heeft zich 
verzekerd van deelname, met in HISWA 
Zeilen onder andere Jachtwerf Heeg, 
Jeanneau, Sailcenter en West Yachting. 
In HISWA Speed presenteren onder meer 
Suzuki, Yamaha, Honda, Mercury Marine, 

aanbod aan sloepen, weekenders en ten-
ders ter wereld kunnen de HISWA bezoe-
kers altijd de juiste boot vinden om er een 
dagje of misschien wel langer op uit te 
trekken. Van eenvoudig en praktisch tot 
luxe en comfortabel. Enkele deelnemers 
in HISWA Sloep zijn Seafury, Antaris/ 
Maril/Makma, Waterspoor, JVG Water-
sport B.V., Nauta Maritiem, Interboat, 
Prins Watersport, ISloep en Stormer 
Marine.

Nostalgie in HISWA Klassiek
De wereld HISWA Klassiek, met een ge-
varieerd aanbod aan klassieke schepen, 
zorgt voor een mooie verbinding tussen 
het rijke maritieme verleden van Neder-
land en het moderne van nu. Met onder 
andere De Vries Lentsch, Scheepswinkel 

Slikkendam Watersport en Boot Akkrum 
hun nieuwste modellen. Duizenden boot-
accessoires, onderdelen en onderhouds-
producten zijn te vinden in HISWA On-
derdelen & Accessoires, met deelnemers 
als Drinkwaard Motoren B.V., Vetus B.V., 
Technautic B.V., Dometic Benelux, Allpa 
B.V., Neptune, ASA Boot Electro, NV 
Charts, De Kroon Watersport en meer. 
De volledige deelnemerslijst is te vinden 
op www.hiswarai.nl. 

Grootste aanbod sloepen, 
weekenders en tenders ter 
wereld
Voor wie houdt van lekker relaxed varen 
op de vele grachten, kanalen en meren 
die Nederland rijk is, is op de HISWA ze-
ker aan het juiste adres. Met het grootste 

Van woensdag 16 tot en met zondag 20 maart vindt in RAI Amsterdam het grootste water-
sportevenement van Nederland plaats: de HISWA Amsterdam Boat Show. Met honderden 
boten tot ongeveer 10 meter, waaronder het grootste sloepenaanbod ter wereld, een com-
pleet assortiment onderdelen en accessoires voor ieder type boot én een boordevol acti-
viteitenprogramma, is er voor iedere watersporter genoeg te zien en te beleven. De beurs-
vloer is overzichtelijk ingedeeld in 7 ‘werelden’. Veel trouwe deelnemers alsook een aantal 
nieuwe bedrijven komen de nieuwste boten, producten en diensten presenteren. Kort-
om, na een bezoek aan de HISWA bent u klaar voor de start van het watersportseizoen! 
Onder redactie van de HISWA Amsterdam Boat Show
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van Meer, Chateauroux Scheepskoper, 
N.A.Z. Schepen, Scherpel Jachtwerf B.V. 
en EOC Onderlinge Schepenverzekering. 
Ook de FVEN (Federatie Varend Erfgoed 
Nederland) is wederom met diverse aan-
gesloten organisaties present, alsook an-
dere behouds- en klassenorganisaties. 
Daarnaast is er het Spiegeltheater, waar 
boeiende lezingen de bezoekers meene-
men terug in de tijd en natuurlijk wordt er 
ook weer gestreden om de Amateur Boot 
Bouw Award.

Volop funsport 
Ook in de wereld HISWA Funsports wordt 
dit jaar weer flink uitgepakt. Hier vind je 
alles op het gebied van wind- en kitesur-
fen, wakeboarden en stand up paddling 
(SUP), zowel voor de beginner als de 
echte pro’s. Met onder andere Board-
guru, Telstar Surf en Van den Berg Surf. 

Paviljoens, lezingen, work-
shops en clinics
Het Zeiltheater is dé ontmoetingsplek 
voor zeilers, met interessante lezingen en 
de mooiste reisverhalen. Ook is er een 
Zeilbotenpaviljoen en een Vakantiepa-

viljoen. Klussers kunnen terecht op het 
Onderhoudspaviljoen en het Demoplein, 
met talloze workshops over bootonder-
houd en het Veiligheidseiland biedt alle 
informatie over veiligheid op en rond het 
water. Het nieuwe Olympisch paviljoen is 
de plek waar je moet zijn om alles te we-
ten te komen over de Olympische Spelen 
van 2016 in Rio de Janeiro. Ook is het 
mogelijk om echt het water op te gaan. 
In de RAI Haven barst het namelijk van de 
activiteiten. Van manoeuvreren en proef-
varen, tot demonstraties en proeflessen 
van verschillende funsports. Liever aan 
wal blijven? Toekijken vanaf het terras kan 
natuurlijk ook! 

Volop activiteiten voor de jeugd 

Neem zwemkleding mee, want de jeugd 
kan zich volledig uitleven. Pak een board 
en maak spectaculaire slides op de 
skimboardbaan of probeer Stand Up 
Paddling uit in het bassin. Daarnaast kan 
er in de RAI Haven gezeild worden. Voor 
wie geen nat pak wil halen zijn er natuur-
lijk ook talloze ‘droge’ activiteiten om op 
een leuke en innovatieve manier kennis te 
maken met watersport. Vertoon bijvoor-
beeld je kunsten op een balance board of 
probeer de waterski-machine of een roei-
ergometer. Voor jongeren tot en met 16 
jaar is de toegang bovendien gratis.  

Winkelcentrum ‘HISWA Shop’
Naast uitgebreide informatie en oriëntatie 
kunnen watersporters op de HISWA na-
tuurlijk ook direct kopen. Het winkelcen-
trum, met o.a. Vrolijk Watersport, Wigi 
Trading, Holland Marine Hardware en 
Jobe.nl/World Nautic Center, biedt alle 
denkbare watersportspullen om het nieu-
we watersportseizoen goed voorbereid 
te starten. Natuurlijk zijn er ook heel veel 
aantrekkelijke beursaanbiedingen!

Innovatie & primeurs
Het InnovationLAB op de HISWA is dé 
plek waar ideeën, nieuws, trends en 
marktontwikkelingen tastbaar worden. 
Ook zijn daar de genomineerde produc-
ten voor de HISWA Product van het Jaar 
verkiezing te zien. De genomineerde zeil- 
en motorboten voor de HISWA Boot van 
het Jaar verkiezing vind je eveneens op de 
beursvloer. De winnaars van deze presti-
gieuze prijs worden op de openingsdag 
van de HISWA bekend gemaakt.

Voordelig met de trein
HISWA-bezoekers reizen voordelig met 
de trein naar RAI Amsterdam. Bij  aan-
koop van een toegangskaart is een 2e 
klas NS-dagretour te bestellen voor 
slechts €10,00. Geldig op beursdagen 
na 09.00 uur, vanaf ieder NS-station in 
Nederland naar station Amsterdam RAI.

Praktische informatie

Datum   
Woensdag 16 tot en met 
zondag 20 maart 2016

Locatie 
RAI Amsterdam 

Openingstijden 
Wo 16 maart  11.00 - 18.00 uur
Do 17 maart 11.00 - 22.00 uur
Vr 18 maart  11.00 - 22.00 uur
Za 19 maart  10.00 - 18.00 uur
Zo 20 maart  10.00 - 18.00 uur

Toegangsprijzen 
Via de website:
- dagkaart  € 12,50
- avondkaart (vanaf 18.00 uur)  € 8,50
- NS dagretour € 10,00

Aan de kassa:
- dagkaart  € 15,00
- avondkaart  € 10,00

Jongeren tot en met 16 jaar gratis!

Meer informatie  
www.hiswarai.nl 

Social media
Twitter.com/HiswaAmsterdam
Facebook.com/HiswaAmsterdam 
Instagram.com/HiswaAmsterdam


