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X-yachts, Princess, Prestige, XOboats, Dufour, Delphia en Nimbus zijn
goed vertegenwoordigd op de HISWA
te water 2017. Bent u op zoek naar
een catamaran, dan kunt u ook uw
hart ophalen. Onder andere Dutchcat,
Jansma Jacht, Nautisch Kwartier
Stavoren en Newpoint Moverbo komen
met een catamaran of trimaran.

Ook voor kinderen

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 Scouting Nederland

een beetje avontuur op de steigers.

Verhalen en tips uitwisselen

Ook voor volwassenen is er genoeg te
beleven op de HISWA te water 2017.
In het theater kunt u luisteren naar
spannende verhalen of workshops
volgen. HISWA te water biedt hét
platform om andere watersporters te
ontmoeten. Er zijn meerdere punten
waar u andere watersporters kunt
ontmoeten, vragen kunt stellen en
ervaringen kunt uitwisselen. Zo doet u
inspiratie op voor volgend vaarseizoen.

Early bird actie

Koop voor zaterdag 1 juli uw toegangskaarten op www.hiswatewater.nl
en overnacht negen keer met uw boot in
de jachthavens van Seven Sisters gratis.

29 augustus tot en met 3 september

HISWA te water - Het leukste
dagje uit voor iedere watersporter
Bent u watersporter en op zoek naar een boot, watersportartikel of bent u gewoon benieuwd naar de nieuwste snufjes
op het gebied van watersport? Kom dan naar de HISWA te
water in Amsterdam. De HISWA te water is het leukste dagje
uit voor iedere watersporter!
Tekst: Organisatie HISWA te water. Foto’s: OTTI Fotografie

• 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

250 boten in alle maten

In de jachthaven meren van 29
augustus tot en met 3 september zo’n
250 boten aan. Van klein tot groot,
seriegebouwd of custom-built, gemaakt
van aluminium, staal of polyester: het
overzicht van boten is zonder meer
indrukwekkend te noemen. Er ligt voor
iedere watersportliefhebber wat wils,
van sloep tot zeiljacht en van motorboot
tot catamaran. Op de kade vindt u een
nautische markt met producten en
diensten. De ideale plek om de nieuwste
snufjes op het gebied van kleding en
accessoires te bekijken.

Groot aanbod

Met een groot aanbod aan Nederlandse
en internationale jachtbouwers toont
de HISWA te water een grote collectie
zeil- en motorjachten bijeen. We hebben
bijvoorbeeld Nederlandse merken als
Bestevaer, Interboat, Wajer, Linssen,
Vri-Jon DSA Yachts, Steeler en Mulder.
Ook Elling en North-line zijn dit jaar
van de partij. Maar ook internationale
merken zoals: Swan, Jeanneau, Bavaria,
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activiteiten waar kinderen kennis
kunnen maken met waterscouting. Als
de kinderen lekker aan het spelen zijn,
kunt u rustig over de steigers lopen om
al het moois van de HISWA te water te
bekijken of om een wijntje te drinken op
een van de terrassen aan het water.

Bijzondere boten

Op het water kunt u manoeuvreren
of een proefvaart maken. Ook een
aantal bijzondere boten zet koers naar
de HISWA te water. Bij ‘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
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