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HISWA 2017: Verbreed je horizon op het
grootste watersportevenement van Nederland
Van woensdag 8 tot en met zondag 12 maart vindt in RAI Amsterdam de HISWA Amsterdam
Boat Show plaats. Met honderden boten tot ca. 10 meter, waaronder het grootste
sloepenaanbod ter wereld, een compleet assortiment onderdelen en accessoires voor ieder
type boot én een boordevol activiteitenprogramma, is iedere watersporter na een bezoek
aan de HISWA klaar voor de start van het nieuwe watersportseizoen. Ook als je nog niet aan
watersport doet maar wel interesse hebt, is een bezoek de moeite waard. Kom vergelijken,
laat je informeren, probeer verschillende activiteiten en luister naar de interessantste verhalen.
Kortom, een gezellig dagje uit voor het hele gezin. Verbreed je horizon op het grootste
watersportevenement van Nederland!
Redactie en foto’s: HISWA Amsterdam Boat Show

Handige indeling in zeven
werelden

Om het overzichtelijk te maken, is de
HISWA ingedeeld in zeven werelden.
Van HISWA Zeilen, met (open) zeilboten,
daysailers en klassenorganisaties,
tot de motorboten, RIB’s en
buitenboordmotoren in HISWA Speed.
Met het grootste aanbod aan sloepen,
weekenders en tenders ter wereld
kunnen bezoekers in HISWA Sloep altijd
de juiste boot vinden om er een dagje of
misschien wel langer op uit te trekken.
Geen nieuwe boot nodig, maar wel toe
aan nieuwe accessoires, onderdelen of
onderhoudsproducten? Dan biedt de
wereld HISWA Onderdelen & Accessoires
uitkomst, voor zowel grotere als kleine
boten.
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Nieuw: Funsports Xperience

Geheel nieuw dit jaar is de Funsports
Xperience, een indoor event gericht
op windsurfen, golfsurfen, kitesurfen,
skimboarden, suppen, wakeboarden,
longboarden en BMX. De Funsports
Xperience is er voor alle funsporters in
Nederland, maar ook voor hen die het
willen gaan doen of vroeger al gedaan
hebben. Natuurlijk zijn er ook spectaculaire
activiteiten, zoals de Pepsi Max Pool
waarin je kunt wakeboarden, windsurfen
en suppen, maar ook een kitesimulator,
waterskimachine, slacklines, BMX track,
longboard area, trampolines om je
sprongen op te oefenen en meer! Ga voor
meer info over de Funsports Xperience
naar www.funsportsxperience.nl.

Innovatie, trends en
ontwikkelingen

De deelnemende bedrijven tonen
tijdens de HISWA hun laatste modellen
boten, handige gadgets en de nieuwste
spullen. Ook mag je het InnovationLAB
niet missen. Dat is dé plek waar nieuwe
ontwikkelingen, ideeën, nieuws en
trends tastbaar worden. Ook zijn daar de
genomineerde producten 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.

Leuke jeugdactiviteiten

Ook de jeugd kan zich volledig uitleven.
In de RAI Haven liggen dinghy’s klaar,
zodat er echt gezeild kan worden.
Daarnaast hoort elektrisch varen tot
de mogelijkheden en zijn er uiteraard
talloze activiteiten op het droge. Jongere
kinderen kunnen op ontdekkingsreis
in het KidsLAB, waar interessante
activiteiten gericht op innovatie, leren,
zien, ruiken en voelen plaatsvinden. Alles
met het doel de kinderen op jonge leeftijd
enthousiast te maken voor de watersport.
Tot en met 16 jaar is toegang bovendien
gratis.

Prachtige collectie klassieke
boten

De wereld HISWA Klassiek, met een
gevarieerd aanbod aan klassieke schepen,
zorgt voor een mooie verbinding tussen
het rijke maritieme verleden van Nederland
en het moderne van nu. Onder andere
de klassieke trailerbare zeilsloep Brendan
20, een Shrimper 21 zeilboot en een Belle
van Zuylen salonboot zijn er te vinden.
Ook kan de bezoeker weer terecht in het
Spiegeltheater, waar boeiende lezingen
je meenemen terug in de tijd. Natuurlijk
wordt er ook weer gestreden om de
Amateur Boot Bouw Award.

Nieuw: Watersport pubquiz
Op de vrijdagavond wordt de HISWA

Watersport Pubquiz georganiseerd met
leuke prijzen. Bezoekers kunnen zich via
www.hiswarai.nl/pubquiz aanmelden met
een team van maximaal 5 personen.

Interessante lezingen en
leerzame workshops

Uiteraard is er weer een uitgebreid
programma samengesteld. Zo is er het
Zeiltheater, dé ontmoetingsplek voor
zeilers, met interessante lezingen en
de mooiste reisverhalen. Liefhebbers
van klassieke schepen kunnen voor
een flinke portie nostalgie terecht in
het Spiegeltheater en voor klussers
is er het Onderhoudspaviljoen en het
Demoplein, met leerzame workshops
over bootonderhoud. Ook komt er een
nieuw theater, met interessante sessies op
het gebied van navigatie, zeemanschap
en meteo. Het Veiligheidseiland biedt
daarnaast alle informatie over veiligheid op
en rond het water. In de RAI Haven kan de
bezoeker zélf het water op.

Kom voordelig met de trein

Bestel bij aankoop van een HISWAtoegangskaart een voordelig NS
dagretour 1e of 2e klas. Geldig op
beursdagen vanaf ieder NS-station in
Nederland naar treinstation Amsterdam
RAI.

Datum 		
Woensdag 8 t/m zondag 12 maart
Locatie
RAI Amsterdam
Europaplein 22, Amsterdam
Openingstijden
Woensdag 8 maart
Donderdag 9 maart
Vrijdag 10 maart
Zaterdag 11 maart
Zondag 12 maart

11.00 - 18.00
11.00 - 22.00
11.00 - 22.00
10.00 - 18.00
10.00 - 18.00

Toegangsprijzen
Online voorverkoop (t/m 7 maart)
- dagkaart
€ 12,50
- avondkaart (na 18.00 uur) € 8,50
€ 13,00
- NS dagretour 2e klas
€ 17,00
- NS dagretour 1e klas
Aan de kassa/tijdens de beurs:
- dagkaart
€ 15,00
- avondkaart
€ 10,00
Jongeren t/m 16 jaar gratis toegang

Alle denkbare
watersportspullen

Meer informatie en kaartverkoop
www.hiswarai.nl

Naast uitgebreide informatie en oriëntatie
kun je op de HISWA ook lekker winkelen.
In het winkelcentrum HISWA Shop vind
je alle denkbare watersportspullen.
Uiteraard zijn er ook weer heel veel
aantrekkelijke beursaanbiedingen.
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PRAKTISCHE INFO

Social media
Facebook, Twitter en Instagram via
@HISWAamsterdam
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