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Nederlandse jachtbouw en
primeurs centraal op
HISWA te water
De HISWA te water, van 30 augustus tot 4 september 2016,
zet Nederlandse jachtbouw en primeurs dit jaar extra in de
spotlights. Daarmee onderscheidt de HISWA te water in
Amsterdam zich van de reeks Europese in-water boat shows
die plaatsvinden in het najaar.
Redactie: HISWA te water. Foto’s: OTTI fotografie

Nederland als jachtbouwland

In de Amsterdam Marina, op het hippe
NDSM-terrein, meren circa 300 boten
aan in de lengte van 2,5 tot 30 meter,
van sloep tot zeiljacht en van motorboot
tot tender. De HISWA te water brengt
de grootste collectie aan Nederlandse
jachten bijeen. Dit jaar is circa 75%
van de boten van Nederlandse makelij.
Beursmanager Michelle Jonker is blij met
het aanbod: “Als beursorganisatie hebben
wij meer dan andere jaren op deze
strategie ingezet. Door meer Nederlandse
jachten te tonen zijn wij als HISWA
te water voor internationaal publiek
aantrekkelijker, maar voor Nederlanders
is het natuurlijk ook leuk om te zien wat
voor moois wij als land allemaal maken.
Nederlandse boten staan bekend om de
goede kwaliteit. Daar zijn wij als beurs
erg trots op en dat willen dat graag laten
zien aan onze bezoekers.” Nederlandse
merken die hun boten tonen op de
in-water-bootshow zijn onder andere
Contest, Mulder, Aquanaut, Winner,

De complete lijst met primeurs treft u op
www.hiswatewater.nl

Watersportproducten

Linssen, Jan van Gent, DutchCat, Wajer
& Wajer en Long Island. Ook C-Yacht
en Boarnstream zijn dit jaar weer van de
partij. Maar ook internationale merken
zoals: Bavaria, Beneteau, Dufour en
Prestige zijn goed vertegenwoordigd op
de HISWA te water 2016. Jonker: “Na
een of meerdere jaren afwezigheid zijn we
blij dat Jeanneau, Nautor Swan en Marex
weer terug zijn op de HISWA te water.”

Veel primeurs

Met nog iets minder dan twee maanden
te gaan hebben zich al meer dan 40
primeurs aangekondigd voor deelname
aan de HISWA te water. Naar verwachting
zal daar nog een 10-tal primeurs
bijkomen. Michelle Jonker: “Veel bedrijven
zien de HISWA te water als het juiste
platform om hun innovaties op het gebied
van boten, toebehoren en accessoires te
tonen. Een aantal primeurs worden pas
een paar dagen voor de beurs te water
gelaten. Je ruikt de verf nog.” De speciaal
uitgezette primeurroute, die aangegeven

Ook motorboten zijn volop vertegenwoordigd: Sargo 36 en Monte Carlo
6 van Nova Yachting, Swift Trawler
30 van Beneteau, 35 E van Da Vinci,
T-Liner Hybride van Botenservice Tatje,
Boarncruiser Elegance 1300 Fly van de
Boarnstream, Exailor 45 Cabrio Hybrid,
Linssen Yachts komt met de Grand
Sturdy 470 VT, Steeler NG57 van Steeler
Yachts, Sturiër 52 Dutchman van Sturiër
Yachts, Super Lauwersmeer Discovery
Flybridge van Super Lauwersmeer, Grand
Sturdy 350 Sedan van Linssen Yachts,
Majestic 1300 OC van Aquanaut, Bavaria
E40 van Bavaria Yachts en de PROboot
30 van Jansma Yachts.

Tientallen watersportbedrijven waaronder
Vrolijk, Neptune zit- en slaapcomfort, L.J.
Harri Amsterdam en de Lijnenspecialist
bieden op de Nautische markt speciale
beursaanbiedingen aan. Watersporters
vinden er alles wat ze zoeken. Van kleding
tot kaarten, van verf tot matrassen en van
dekuitrusting tot navigatie.
staat op de beursplattegrond brengt
bezoekers langs alle Wereld-, Europese-,
en Nederlandse primeurs die aan de
steigers liggen.”
Een greep uit de primeurs die tot op
heden zijn aangekondigd bij de zeilboten:
Saffier 6.50 Cruise van Saffier, Winner 9
Performance en Winner 8 Daggerboard
van Winner Yachts, Najad 450CC van
Najad, Salona 380 van Salona Yachts,
Dehler 34 van Dehler Yachts en de 48
MKII van Hallberg-Rassy. X-Yachts komt
met de X4, Beneteau komt met Oceanis
41.1 en Oceanis 38.1.

Genoeg te beleven voor de
kids

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 activiteit waar kinderen Klompbootjes
kunnen maken, compleet met zeil, kiel en
roer.

Bijzondere verhalen

Op de HISWA te water meert een
aantal bijzondere boten aan. Zeilen
magazine organiseert het ‘Boten met een
verhaalpaviljoen’ waar de schippers graag
de verhalen en anekdotes behorende
bij de schepen vertellen. De KNRM
neemt twee bijzondere reddingsboten
waar de heren en dames van de
Reddingsmaatschappij een rondleiding
op geven. Ook de wedstrijdsport is
aanwezig. De deelnemers van Eredivisie
Zeilen laten op het water hun kunsten zien
en leren u de kneepjes van de racesport.
En ook de opgeknapte Cannonball is van
de partij. Het zeiljacht wordt al sinds 1987
met succes gebruikt voor wedstrijden
over de hele wereld. Na een wat rustigere
periode is het jacht weer opgeknapt en
klaar om de wereldzeeën te bevaren. De
crew neemt bezoekers mee op avontuur
met spannende verhalen.

Dagje Amsterdam

Een bezoek aan de HISWA te water
laat zich ook goed combineren met
een bezoek aan de stad Amsterdam.
De HISWA te water wordt gehouden
op een steenworp afstand van het
Centraal Station 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 zo het
bruisende hart van onze hoofdstad
binnen.

De nummer 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 10.00 – 18.00 uur
• Koop uw kaarten online met korting op www.hiswatewater.nl.
www.hiswatewater.nl

28

YachtFocus Magazine 142 • www.yachtfocus.com nieuwe boten - gebruikte boten

Facebook: HISWAtewater

Twitter: #HISWAtewater
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