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Volop actie en primeurs op de 
HISWA Amsterdam Boat Show
Over twee weken is het eindelijk zover, dan gaan de deuren open van het grootste 
watersportevenement van Nederland. De HISWA Amsterdam Boat Show staat dit jaar weer bol 
van de activiteiten, noviteiten en primeurs, de nieuwste gadgets, workshops, demonstraties, tips 
en advies, en natuurlijk heel veel watersport fun. Met een oppervlakte van maar liefst 50.000 m² 
is HISWA 2019 dan ook the place to be om u voor te bereiden op het nieuwe watersportseizoen. 
 
Onder redactie van HISWA Amsterdam Boat Show. Fotografie: ©NFP - Ron Offermans.

Naast het enorme aanbod boten, 
onderdelen en accessoires is er het 
InnovationLAB met de nieuwste producten 
en ontwikkelingen, een HISWA Mainstage 
waar elke dag inspirerende verhalen 
worden gedeeld en een uitgebreid 
winkelcentrum waar u alle denkbare 
watersportspullen kunt kopen. Tal van 
experts geven informatie en clinics over 
veiligheid op en rond het water, elektrisch 
varen, onderhoud, vaarbewijzen en nog 
veel meer. En ook voor de kids is er 
weer volop vermaak; in de HISWA Sport 
Xperience kunnen ze allerlei toffe (water)
sporten uitproberen. Van zeilen met 
Optimist on Tour tot golfsurfen en van 
urban hockey tot golfclinics. 

Innovatie en primeurs
Uiteraard tonen de deelnemende 
bedrijven tijdens de HISWA hun nieuwste 
modellen sloepen, zeil- en motorboten, 
waaronder de Korvet 8, Namare 560 
Q Tender, de Nimbus-serie en Far East 

19R. Dit is slechts een kleine greep 
uit de vele noviteiten. Op het HISWA 
InnovationLAB komen alle innovaties, 
trends, kennis en marktontwikkelingen 
samen. Startup bedrijven in de watersport, 
waaronder Floating Drones, Green Marine 
Concepts, FlatFloat, Kiteboardschool en 
Seagoinggreen krijgen hier een podium en 
ook de nominaties voor HISWA Product 

van het Jaar en de HISWA Hebbeding 
verkiezing zijn er te bewonderen. 

Centrale zeil- en motorbootsteiger
Middenin hal 1 wordt de nieuwe zeil- en 
motorbootsteiger de centrale blikvanger 
met een uitgebreid assortiment boten, 
zoals de Luna 37, Skilsø 39, Saga 32, 
Saga 37, Beneteau Swift Trawler 35 Fly, 
Sargo 31, PROboot 30, Bavaria S36 
HT, Bavaria R40 Coupe, Hanse 348 
en Dufour 360 Grand Large. Op deze 
prachtige centrale locatie kunt u de boten 
op detailniveau van binnen en van buiten 
bekijken. 

Spectaculaire Speed 
Xperience
Ook liefhebbers van snelvaren kunnen 
hun hart ophalen. De nieuwste modellen 
speedboten, waaronder de Ryds 438 
BF en 488 Sport, Rand 24 Play en 28 

Leisure en Chris Craft Launch 28 GT, zijn 
op de HISWA te bezichtigen. En wilt u ter 
plekke het ultieme ‘speed’ gevoel krijgen, 
dan kunt u deelnemen aan de Speed 
Xperience. In een spectaculaire Virtual 
Reality setting, waarbij u daadwerkelijk in 
een boot stapt en de wind op uw gezicht 
voelt, kunt u direct uw vaarskills testen.  

Volop inspiratie in de 
HISWA Mainstage
In de HISWA Mainstage, het kloppend 
hart van de HISWA, komen inspirerende 
sprekers hun bijzondere verhalen 
en ervaringen delen. Thema’s als 
duurzaamheid, klassiek, topsport, lange 
reizen en varen met je gezin komen aan 
bod. Zo vertelt Gerd-Jan Poortman over 
zijn ervaringen in de Volvo Ocean Race 
en het boek dat hij daarna geschreven 
heeft. Avonturiers Max van Keulen en 
Walewijn de Vaal nemen je mee in hun 
wereldreis. Solozeiler Mark Slats vertelt 

over zijn ervaringen in de Golden Globe 
Race, Annemieke Bes geeft fitnessclinics 
en Laura Dekker vertelt over haar nieuwe 
plannen. Er zijn presentaties over klassiek 
navigeren, elektrisch varen, veiligheid op 
en rond het water, tips voor koken aan 
boord en watersportfotografie. Kortom, 
teveel om op te noemen en voor ieder 
wat wils! Voor meer informatie over het 
dagelijks programma en de aanwezige 
bedrijven gaat u naar: www.hiswarai.nl.  

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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