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HISWA te water
30 augustus tot en
met 4 september
De HISWA te water 2016 belooft weer een compleet dagje
uit voor iedere watersporter te worden. Bent u op zoek naar
een boot, watersportartikel of bent u gewoon benieuwd naar
de nieuwste snufjes? Dan is een bezoek aan de HISWA te
water zeker de moeite waard. In de Amsterdam Marina meren
van 30 augustus tot en met 4 september zo’n 300 boten
aan. Van klein tot groot, van sloep tot zeiljacht. Op de kade
vindt u honderden nautische artikelen. Kortom, voor elke
watersporter biedt de HISWA te water wat wils.
Redactie: HISWA te water. Foto’s: OTTI fotografie

Veel primeurs

Beursmanager Michelle Jonker heeft zin in
de beurs: “We maken er weer een feestje
van. Naar verwachting kunnen we zo’n
50 primeurs tonen. Zowel Nederlandse-,
Europese-, als Wereldprimeurs. De
HISWA te water is de thuisbasis van veel
jachtwerven en daar hoort ook bij dat u er
tientallen nieuwe ontwerpen, materialen
en nieuwe snufjes kunt bekijken. Dit jaar
zijn de primeurs nog beter zichtbaar. De
nieuwe primeurroute leidt u langs alle
primeurs die u aan de steigers en op de
kade vindt.”
Alvast een tipje van de sluier wat betreft
de primeurs die tot nu toe hebben
aangekondigd te zullen komen:
• Nimbus 305 Drophead en de 		
Apreamare 38 New Comfort (De Vaart)
• Waterspoor 777 (Waterspoor 		
Jachtbouw)
• Vrijburg PB-61 (Altena Yachting)
• Salona 380 (Bach Yachting)
• Boarncruiser Elegance 1200 Fly 		
(Boarnstream)
• Bestevaer 45ST Pure (KM 		
Yachtbuilders)
• DutchCat, NG 57 CS (Dutchcat)
• Majestic 1300 OC (Aquanaut Yachting)
• Exailor 45 (Exailor Yachts/Windekind)
• PROboat 30 en de Bavaria E40 Sedan
(Jansma Jacht).

Nederlands aanbod

Met een enorm aanbod aan Nederlandse
jachtbouwers toont de HISWA te water
de grootste collectie Nederlandse jachten
bijeen. Jonker: “Nederlandse boten staan
bekend om de goede kwaliteit. Daar zijn
wij als HISWA te water enorm trots op.
We hebben bijvoorbeeld Contest, Mulder,
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Aquanaut, Winner, Linssen, Jan van Gent,
Wajer & Wajer en Long Island. Ook C-Yachts
en De Boarnstream zijn dit jaar van de partij.
De Nederlandse jachtbouwers lichten we
voor onze internationale bezoekers extra
uit. Maar ook internationale merken zoals
Bavaria, Beneteau, Jeanneau, Dufour en
Prestige zijn goed vertegenwoordigd op de
HISWA te water 2016.”

water 2016. In het paviljoen ‘Boten met een
verhaal’ 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.

Ook voor kinderen

Nautische markt & Food
Village

Speciaal voor kinderen is er op de
HISWA te water genoeg te beleven. Voor
kinderen tot 13 jaar die in het bezit zijn
van een zwemdiploma meert de Optimist
on tour weer aan. Kinderen kunnen
kennismaken met varen in een Optimist
of andere watersporten uitproberen zoals
waterfietsen, stand-up paddling, kanovaren
of lopen in een waterbal. Op de kade
organiseert het Zuiderzeemuseum een

Op de kade van de HISWA te water
bevindt zich een uitgebreide nautische
markt met in het hart een gezellig terras
aan het water. Tientallen aanbieders
zijn present met allerlei producten en
diensten voor de watersporter. Het hart
van de nautische markt wordt gevormd
door het Food Village waar restaurant
Duin & Kruidberg de scepter zwaait. Op

De nummer 1
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 10.00 –
18.00 uur
• Koop uw kaarten online met
korting op www.hiswatewater.nl.
HISWA te water
www.hiswatewater.nl
Facebook: HISWAtewater
Twitter: #HISWAtewater
Voor de snelle beslissers is er een
leuke actie! Koop nu uw kaarten
met online korting én overnacht
met uw boot 9 keer gratis bij de
Seven Sisters jachthavens! De actie
loopt tot 1 juli 2016.

activiteit waar kinderen Klompbootjes
kunnen maken compleet met zeil, kiel
en roer. Als de kinderen lekker aan het
knutselen zijn kunt u rustig over de steigers
lopen om al het moois van de HISWA te
water te bekijken of een wijntje drinken op
een van onze terrassen aan het water. De
meeste activiteiten zijn gratis.

Voor watersporters

Ook voor volwassenen is er genoeg te
beleven op de HISWA te water 2016. Op
het demoplein kunt u kijken naar handige
demonstraties of workshops volgen. In
het water kunt u manoeuvreren of een
proefvaart maken.

Boten met een verhaal

Ook een aantal bijzondere boten van Zeilen
magazine zet koers naar de HISWA te

het terras, dat een prachtig uitzicht heeft
over Amsterdam Marina, serveren diverse
chefs de lekkerste hapjes en drankjes uit
hun mobiele keuken.

Dagje Amsterdam

Een bezoek aan de HISWA te water
laat zich ook goed combineren met een
bezoek aan de stad. De HISWA te water
wordt gehouden op een steenworp
afstand van het Centraal Station van
Amsterdam en is goed bereikbaar met
de gratis veerpont naar de NDSMWerf. U kunt onderweg genieten van de
indrukwekkende nieuwe architectuur
langs het IJ, zoals de gloednieuwe ADAM
toren, het Filmmuseum Eye, de Silodam
en het IJ-Dock. Bovendien loopt u vanaf
Amsterdam CS zó het bruisende hart van
onze hoofdstad binnen.
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