
Evenement | HISWA te water

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.

HISWA te water 
www.hiswatewater.nl
Facebook: HISWAtewater 
Twitter: #HISWAtewater
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een grote collectie zeil- en motorjachten 
bijeen. U vindt er bijvoorbeeld merken als 
Bestevaer, Interboat, Wajer Yachts, Linssen 
Yachts, Vri-Jon, Lekker Boats, Steeler en 
Mulder. Ook Elling en North-line zijn dit 
jaar van de partij. Maar ook internationale 
merken zoals: Swan, Jeanneau, X-yachts, 
Princess, Dufour, Delphia en Nimbus zijn 
goed vertegenwoordigd op de HISWA te 
water 2017. Ook bezoekers die op zoek zijn 
naar een catamaran of trimaran kunnen bij 
HISWA te water hun hart ophalen. Onder 
andere de Dutchcat, Lagoon, Nautitech en 
Fontaine Pajot zijn te bewonderen.

Primeurs 
Veel bedrijven zien de HISWA te water 
als het platform om hun innovaties op 
het gebied van boten, toebehoren en 
accessoires te tonen. Met nog iets 
minder dan anderhalve maand te gaan 
hebben zich al meer dan 40 primeurs 
aangekondigd voor deelname aan de 
HISWA te water. Naar verwachting zullen 
daar nog een 10-tal primeurs bijkomen. 
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 
staat op de beursplattegrond, brengt 
u langs alle Wereld-, Europese-, en 
Nederlandse primeurs die aan de 
steigers liggen.

Watersportproducten  
Tientallen watersportbedrijven 
waaronder Hoorn Maritiem, Neptune zit- 
en slaapcomfort, L.J. Harri Amsterdam 
en de Lijnenspecialist presenteren hun 

producten op de Nautische markt. 
Watersporters vinden er alles wat ze 
zoeken. Van kleding tot kaarten, van verf 
tot matrassen en van dekuitrusting tot 
navigatie.

Ontmoet andere water-
sporters en stel uw vragen 
HISWA te water is dé plek om andere 
watersporters te ontmoeten, tips uit 
te wisselen en spannende verhalen te 
delen. Doe tijdens de themadagen in het 
theater inspiratie op voor uw volgende 
vaartocht door Duitsland, Frankrijk of de 
Waddenzee. Ontmoet Henk de Velde of 
Yvonne Kuijpers van OceanPeople. Drink 
met andere zeilers en motorbootvaarders 
een kop koffie en stel al uw vragen over 
techniek of vaartochten aan experts en 
bekende watersporters in het theater of 
tijdens het HISWA te water Vragenuur.  

Wat is uw watersportvraag?  
Heeft u een prangende vraag over 
vaargebieden, techniek of wilt u tips over 
een bepaald onderwerp? Welke vraag 
zou u graag beantwoord willen hebben 
van de HISWA te water experts tijdens 
het vragenuurtje? Laat het ons weten via 
hiswatewater@hiswa.nl. 

Bijzondere verhalen 
Op de HISWA te water meren 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 mee waar de heren en 
dames van de Reddingsmaatschappij 
een rondleiding op geven en u mag zelfs 
meevaren over het IJ. Of geniet van de 
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29 augustus tot en met 3 september 
Ontmoeten doe je op de HISWA 
te water

250 boten in alle soorten en 
maten 
Bent u op zoek naar een boot dan is de 
HISWA te water ‘the place to be’. In de 
jachthaven meren zo’n 250 boten aan. 
Van klein tot groot, serie gebouwd 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. Met een groot 
aanbod van Nederlandse en internationale 
jachtbouwers toont de HISWA te water 

Van 29 augustus tot en met 3 september 2017 is er op de 
HISWA te water in Amsterdam weer van alles te beleven. Of 
u nu op zoek bent naar een boot, watersportproduct of voor 
een van de vele activiteiten komt. De HISWA te water staat 
garant voor het leukste dagje uit voor iedere watersporter.
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prachtige verhalen van wereldzeilers 
Joshua en Katia die tijdens de HISWA 
te water definitief terugkeren na een 
wereldreis van zes jaar.

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 of 
kanovaren. 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 het terras aan het water.
Hou de website in de gaten voor het 
complete programma. Het programma is 
elke dag anders. 

mailto:hiswatewater@hiswa.nl

