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Geniet van 50.000m2 watersportplezier 
op HISWA 2019!

Iedereen die zich thuis voelt 
op het water, kijkt alweer uit 
naar de start van het nieuwe 
watersportseizoen. RAI 
Amsterdam is ook in 2019 
de trotse gastheer van de 
voorpret. Daar vindt van 6 tot 
en met 10 maart de HISWA 
Amsterdam Boat Show 
plaats, één van de grootste 
watersportevenementen 
van Nederland. Op een 
oppervlakte van 50.000m2 
zijn weer honderden prachtige 
boten te bewonderen, 

onder meer aan de nieuwe zeil- en motorbootsteiger. En natuurlijk kunt u er voor iedere boot of 
watersport terecht voor advies, onderdelen, accessoires, primeurs en handige gadgets. Ook is 
er weer een uitgebreid programma samengesteld met demonstraties, workshops, presentaties 
en meer! Kinderen kunnen een diversiteit aan (water)sporten uitproberen in de HISWA Sport 
Xperience. Dus jong, oud, beginner of ervaren; voor iedereen met interesse in watersport is een 
bezoek aan de HISWA Amsterdam Boat Show zeker de moeite waard. 
 
Onder redactie van HISWA Amsterdam Boat Show. Fotografie: ©NFP - Ron Offermans.

De HISWA is ingedeeld in overzichtelijke 
werelden. Van de wereld HISWA Zeilen, 
met (open) zeilboten, daysailers en 
klassenorganisaties, tot de motorboten, 
RIB’s en buitenboordmotoren in HISWA 
Speed. Merken als Sea Ray, Bénéteau 
Outboard en Prins Console zijn aanwezig 
en dit jaar is er ook een bijzondere Speed 
Xperience te beleven. Aan een centrale 
steiger worden de mooiste zeil- en 
motorboten getoond, die u natuurlijk 
ook van binnen kunt bekijken. En bent 
u op zoek naar een nieuwe sloep, dan 
kunt u dit jaar mee op expeditie Sloep 
door het grootste aanbod aan sloepen, 
weekenders en tenders ter wereld. U vindt 
er merken zoals Jan van Gent, Interboat 
en Isloep en het prototype van de Korvet 
8 wordt hier voor het eerst gepresenteerd. 
In de wereld HISWA Sloep is dan ook altijd 
de juiste boot te 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 HISWA 
Onderdelen & Accessoires uitkomst, voor 
zowel grotere als kleine boten. Merken als 
Harken, Imhoff en Plastimo zijn ook weer 
van de partij.

NIEUW: HISWA Shopping night
Naast uitgebreide informatie en oriëntatie 
kunt u op de HISWA ook lekker winkelen. 

In het winkelcentrum HISWA Shop – 
dat bovendien een stuk groter is dan 
voorgaande jaren – vindt u alle denkbare 
watersportspullen. Ook vindt er een veiling 
plaats, waar allerlei leuke producten onder 
de hamer gaan. En nieuw dit jaar op de 
vrijdagavond: de HISWA Shopping night. 
Een avond vol scherpe aanbiedingen en 
speciale shopping activiteiten!

 

Innovaties, startups en 
hebbedingen
De deelnemende bedrijven tonen tijdens 
de HISWA hun nieuwste modellen boten, 
handige gadgets en spullen. Ook mag u 
het InnovationLAB niet missen: dé plek 
waar nieuwe ontwikkelingen, ideeën, 
nieuws en trends tastbaar worden. 
Startupbedrijven in de watersport krijgen 
hier een podium en ook de nominaties 
voor HISWA Product van het Jaar zijn 
er te bewonderen. Daarnaast vindt u er 
een overzicht van handige gadgets die 
zijn genomineerd voor de sinds vorig 
jaar geïntroduceerde HISWA Hebbeding 
verkiezing. Producten die het varen nog 
leuker of makkelijker maken en eigenlijk 
een musthave zijn voor iedere watersporter.

Boordevol 
activiteitenprogramma 
Uiteraard is er ook weer een uitgebreid 
activiteitenprogramma samengesteld. 
Zo komt de bezoeker bij binnenkomst 
van het evenement terecht in de HISWA 
Haven, vol met boten die uitnodigen tot 
uitproberen en leuke wateractiviteiten. 
Daarnaast is binnen de Mainstage te 
vinden, het kloppend hart van de beurs, 
waar inspirerende sprekers in verschillende 
thema’s bijzondere of leerzame verhalen 

vertellen. Met onder andere tips voor 
koken aan boord, verhalen van Volvo 
Ocean Race zeiler Gerd-Jan Poortman 
en wereldreiziger Max van Keulen en een 
watersportkennisquiz. Voor de doe-het-
zelvers is er het Demoplein, met leerzame 
workshops over bootonderhoud. Het 
Veiligheidseiland biedt daarnaast alle 
informatie over veiligheid op en rond het 
water. En om bij te komen van dit alles 
kunt u heerlijk eten bij BAUT, een pop-up 
restaurant van de bekende Amsterdamse 
topchef Michiel van der Eerde. 

Volop actie in de HISWA Sport 
Xperience (vanaf 6 jr.) 
Zeilen, golfsurfen, windsurfen, suppen, 
skimboarden, skiën, golf, beachvolleybal 
en urban hockey – de jonge sportieveling 
vanaf 6 jaar kan in de HISWA Sport 
Xperience al deze verschillende sporten 
uitproberen, zowel in het water als op het 
droge. Uiteraard is de Optimist on Tour 
aanwezig en de verschillende sportbonden 
kunnen alle ins en outs over hun sport 
vertellen en laten ervaren. Alles met het 
doel de kinderen op jonge leeftijd aan het 
sporten te krijgen en natuurlijk enthousiast 
te maken voor de watersport. Tot en met 
16 jaar is toegang bovendien gratis.

Kortom, een bezoek aan HISWA 2019 
is de perfecte voorbereiding op het 
nieuwe – of misschien wel uw eerste - 
watersportseizoen. 

Kom voordelig met de trein
Bestel bij aankoop van een HISWA-
toegangskaart een voordelig NS-dagretour 
1e of 2e klas. Geldig op beursdagen 
vanaf ieder treinstation in Nederland naar 
treinstation Amsterdam RAI.

Datum    

Woensdag 6 t/m zondag 10 maart 2019

Locatie   
RAI Amsterdam, Europaplein 22, Amsterdam

 

Openingstijden 

Woensdag 6 maart 11.00 – 18.00 uur

Donderdag 7 maart 11.00 – 22.00 uur

Vrijdag 8 maart  11.00 – 22.00 uur

Zaterdag 9 maart  10.00 – 18.00 uur

Zondag 10 maart  10.00 – 18.00 uur

Toegangsprijzen  

Online  

 • dagkaart  € 12,50

 • avondkaart (vanaf 18.00 uur) € 8,50

 • studenten € 7,50

 • kinderen t/m 16 jaar Gratis 

 • NS Dagretour € 16,50 

Aan de kassa 

 • dagkaart  € 15,00

 • avondkaart  € 10,00

Meer info en kaartverkoop via www.hiswarai.nl 
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