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Openingstijden
Elke dag open van  
10.00-18.00 uur. 
Vrijdagavond geopend  
tot 20.00 uur. 

www.hiswatewater.nl
Facebook: HISWAtewater 
Twitter: #HISWAtewater 
#ilovewatersport
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Voor ieder type watersporter 
De HISWA te water 2018 biedt met 
zo’n 250 boten een breed en divers 
aanbod van kleine en grote boten, serie 
gebouwd of custom-built, gemaakt van 
aluminium, staal of polyester. Zo komt 
ieder type watersporter aan zijn trekken 
en is de HISWA te water de aangewezen 
plek voor het oriënteren op een 
eventuele aankoop. Het aanbod bestaat 
uit daysailers, kajuitzeilboten, zeiljachten, 
catamarans, motorjachten, trawlers, 
sloepen, tenders, sportboten, RIB’s 
en diverse tiny house boats. Naast de 
boten in het water is er ook op de kade 
een ruime diversiteit aan toeleveranciers 
te vinden waar bezoekers zich kunnen 
laten informeren en inspireren.  

Compleet aanbod 
Met een groot aanbod aan Nederlandse 
en internationale jachtbouwers 
toont de HISWA te water een grote 
collectie zeil- en motorjachten bijeen. 
Er zijn bijvoorbeeld in de categorie 
motorjachten merken als Wajer 
Yachts, Zeelander Yachts, Jacht en 

Scheepsbouw De Alm, Brandsma 
Jachten, Jachtwerf B. de Groot, 
Holterman Shipyard, Aquanaut en 
Steeler Yachts. Zeilliefhebbers zullen hun 
hart onder andere kunnen ophalen bij 
Marieholm, Scandinavia Yachts, Grand 
Soleil, Wauquiez, Azuree Yachts,  
J/Boats, X-Yachts en de Gebroeders van 
Enkhuizen. Sloep- en tendervaarders 
kunnen komen watertanden bij merken 
als Lekker Boats, Isloep, Admirals 
Tender, Bobsloepen, Botenservice 
Tatje, Chris Craft en Cooper Yachts. 
Watersporters die eens een andere weg 
in willen slaan kunnen een kijkje komen 
nemen bij de “House Boat Village”, 
waar merken als Gielissen Shipyard, 
Havenlodge, La Mare en Europarcs deze 
nieuwste vorm van watersport etaleren.   

Meer beleving
De Bataviahaven heeft de prachtige 
vorm van een arena. Vanuit iedere positie 
en elk terras op de kade is er goed 
zicht op het aanbod in de haven en de 
activiteiten die er plaatsvinden. Een van 
de grote voordelen van de nieuwe locatie 
aan het Markermeer is dat er ook echt 
uitgevaren kan worden. Dit betekent 
dat er door diverse exposanten de 
mogelijkheid tot proefvaren aangeboden 
zal worden. Uiteraard zal een van 
de vaste activiteiten, de Optimist On 
Tour, ook dit jaar niet ontbreken. 
De allerjongsten kunnen hier onder 
begeleiding kennismaken met zeilen, 
suppen en kanovaren. Tijdens de 35ste 
editie komen ook de gevorderde zeilers 
aan hun trekken. In samenwerking met 
Zeilschool Pean kunnen ze deelnemen 
aan diverse zwaardboot trainingen. 
Pean gaat zelfs nog een stap verder, 
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5 tot en met 9 september 2018

35ste editie HISWA te water: 
één grote belevenis voor iedere 
watersportliefhebber!
Bent u watersporter en op zoek naar een boot, watersport-
artikel 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!

Onder redactie van HISWA te water

want wie zijn CWO III Praktijk deze 
zomer heeft afgerond, kan ter plaatse 
het theoriecertificaat binnenhalen. 
Zeilliefhebbers kunnen verder match- 
racen of genieten van de wedstrijden 
van de Eredivisie Zeilen die vlak voor 
de haven gevaren zullen worden. Wie 
meer heeft met de gemotoriseerde vorm 
van watersport kan deelnemen aan 
een van de spectaculaire en bovendien 
gratis clinics snelvaren. Deze clinics 
worden onder professionele begeleiding 
aangeboden door Motorboot ter ere 
van hun 35-jarig bestaan. Net als 
voorgaande jaren kunnen bezoekers met 
de schepen van de KNRM meevaren 
die, gezien het beschikbare vaarwater, 
zich dit jaar niet hoeven in te houden. 
Bezoekers die niet per se het water op 

willen kunnen op de kade genieten op 
de gezellige terrassen, deelnemen aan 
leuke workshops, lezingen bijwonen 
of genieten van heerlijke muziek bij het 
podium. 

Nieuwe locatie - 
Bataviahaven, Lelystad
Tijdens de jubileumeditie van de HISWA 
te water is de Bataviahaven in Lelystad 
omgetoverd tot het “Walhalla” voor 
iedere watersporter. De haven, die van 
zichzelf al de vorm heeft van een arena 
en direct gelegen is aan het Markemeer, 
biedt een uitstekend toneel voor een 
bruisend watersportevenement. Daarbij 
kunt u als bezoeker eenvoudig parkeren 
op de omliggende parkeerterreinen van 
Batavia Stad Fashion Outlet voor slechts 
€ 3,- per dag. Bezoekers die voor de 
ultieme beleving gaan kunnen de HISWA 
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te water bezoeken met hun eigen boot. 
De vijf jachthavens in Lelystad zijn zeer 
betrokken bij het evenement en heten 
bezoekers van harte welkom.  

Cultuur snuiven of lekker 
voordelig shoppen
Een bezoek aan de HISWA te water laat 
zich uitstekend combineren met een 
cultureel uitstapje naar het naastgelegen 
museum, Batavialand, of eens lekker 
voordelig winkelen in de Batavia Stad 
Fashion Outlet. Speciaal voor bezoekers 
aan de HISWA te water die cultuur 
willen snuiven zijn er extra aantrekkelijke 
combinatietickets te bestellen op  
www.hiswatewater.nl. Bezoekers die 
gaan winkelen, kunnen op vertoon van 
hun ticket bij de Batavia Stad Fashion 
Outlet een kortingsvoucher afhalen voor 
10% extra korting. 
 

De kaartverkoop is gestart
Koop nu uw kaarten online op  
www.hiswatewater.nl voor € 12,50 i.p.v. 
€ 15,00 aan de kassa. Bestelt u de 
toegangskaarten voor 1 juli op  
www.hiswatewater.nl dan ontvangt u 
negen overnachtingen gratis in de 
Seven Sisters Jachthavens.  


