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HISWA Village. Exposanten Raymarine, 
Kuiper Verzekeringen, Vetus, Mastervolt, 
WhisperPower, Juweliershuis Aalbers, 
International Paint en Webasto zijn hier 
vanaf het eerste uur bij. Deze deelnemers, 
die als eerste hun vertrouwen hebben 
uitgesproken in de nieuwe locatie, hebben 
hun krachten gebundeld. Hiermee is 
HISWA Village misschien wel dé business-
to-business plek van de beurs.

Spectaculaire wereldprimeur
Mercury Marine heeft de HISWA te 
water verkozen om een spectaculaire 
wereldprimeur te introduceren. Mercury 
zal samen met haar dealers een kleine 
dertigtal configuraties presenteren op 
een indrukwekkende stand. Details van 
deze wereldprimeur worden vooralsnog 
geheim gehouden. Benieuwd? Dan is dit 
een extra reden om de HISWA te water te 
bezoeken.

Boot aan Stroom
Elektrisch varen is hot en mag dan ook 
niet op de HISWA te water ontbreken. 
Het onderwerp komt aan bod in het 

HISWA te water Theater en er is zelfs 
een compleet nieuw paviljoen op de 
beurs te vinden, onder de naam ‘Boot 
aan Stroom’. Tijdens de beurs kunnen 
bezoekers zich uitgebreid laten informeren 
over de gehele keten van elektrisch varen, 
van zonnepanelen tot schroef en alles 
wat daar tussen zit. Het programma is 
samengesteld door De Stille Boot, experts 
in elektrisch varen, en geeft een actueel 

beeld van de ontwikkelingen. Daarbij kan 
er volop advies worden ingewonnen en 
door de handige ligging aan het water is 
zelfs proefvaren mogelijk. 

Watersportmarkt op de kade
Het aanbod op de kade is veelzijdig. Van 
servicebedrijven tot kleding, van een goed 
boek tot een fijne ligplaats en van een 
verzekering tot een betrouwbaar hangslot. 
Scharrelen langs de kades wordt een 
feest met bijna honderd bedrijven met elk 
een uniek aanbod. Ook het aanbod van 
deze kade-exposanten is te vinden op de 
vernieuwde beurswebsite.

Dagje uit
Naast de HISWA te water is er van alles te 
beleven in Lelystad. Batavia Stad Fashion 
Outlet verwelkomt de beursbezoekers 
als VIP’s en ook Batavialand, de 
Oostvaardersplassen, luchtvaartmuseum 
Aviodome, het Agoratheater, het 
belevenissenbos, een luxe golfclub en het 
grootste vispark van Nederland zijn voor 
de bezoekers die per auto reizen nabij.

De kaartverkoop is gestart 
Koop nu uw kaarten online op 
www.hiswatewater.nl voor € 12,50 i.p.v. 
€ 15,00 aan de kassa. 

Beleef de watersport op de 
HISWA te water

De nieuwe locatie, de praktische indeling van de 
haven, de frisse aankleding, het brede aanbod 
aan boten, diensten en producten en natuurlijk het 
proefvaren; alles leek vorig jaar bij te dragen aan de 
positieve sfeer op de HISWA te water. Ook in 2019 
vindt de grootste in-water bootshow van Noord-
Europa plaats in de Batavia Haven in Lelystad. Met 
wederom een bomvol programma biedt de 36e editie 
van de HISWA te water van woensdag 4 september 
tot en met zondag 8 september 2019 voor ieder type 
watersporter een perfecte dag uit. 
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Vijf maanden voor de opening was de beurs al 
nagenoeg volgeboekt. Vrijwel alle gerenommeerde 
Nederlandse jachtwerven, bootdealers, product-
leveranciers en aanbieders van watersportdiensten 
grijpen de kans aan om in Lelystad hun nieuwste 
aanbod aan het publiek te tonen. 

Warm welkom
Een dag op de HISWA te water is elk jaar een nog 
grotere belevenis. Het ‘warme welkom’ begint al direct 
bij de entreetent die dit jaar ruimer opgezet is met een 
selectie fraaie boten en gadgets en een service- en 
informatiepunt. De beursplattegrond met het programma  
is op verschillende punten gratis verkrijgbaar en is dit 
jaar tevens te vinden in YachtFocus magazine dat bij 
de entree wordt uitgedeeld. Ook aan de catering is veel 
aandacht besteed. Verspreid over de beurs zijn diverse 
faciliteiten te vinden waar warme en koude dranken, 
snelle snacks en zelfs complete gerechten besteld 
kunnen worden.  

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

Meer info en actueel beursnieuws:
www.hiswatewater.nl

Facebook: HISWAtewater
Twitter: #HISWAtewater

Van 4 tot en met 8 september 2019 in Batavia Haven Lelystad

Bezoek ook de vernieuwde website 
www.hiswatewater.nl 

Zeer breed bootaanbod
Van zeilboten en multihulls tot sloepen, tenders, RIB’s 
en motorjachten in staal, aluminium en polyester, het 
bootaanbod is veelzijdiger dan ooit. In totaal zullen meer 
dan 300 boten - in lengte variërend van 2,5 meter tot 
25 meter - gedurende de beurs in de haven pronken. 
De grootste boot is de Princess 75 van Princess Yachts 
en de kleinste boot van deze editie is een ‘tender to’-
type, een kleine RIB. Nieuw dit jaar is dat alle boten 
van de deelnemers vooraf op de beurswebsite www.
hiswatewater.nl te zien zijn. Zo kunnen bezoekers zich 
optimaal voorbereiden op hun beursbezoek. 

Boot van het Jaar
Dit voorjaar heeft de vakjury van de HISWA Boot 
van het Jaar 2019 de genomineerde motorboten en 
zeilboten vastgesteld. In de categorie motorboten zijn 
de Atlantic A500 Convertible, Vedette Navigator 35 
en Domani chase boat genomineerd. In de categorie 
zeilboten maken de Beneteau Oceanis 30.1, Viko 
S35 en Fountaine Pajot Astréa 42 kans om de titel 
te bemachtigen. Op de openingsdag van de beurs, 
woensdag 4 september, worden de twee winnaars 
bekend gemaakt. Niet alleen de twee winnende 
boten, maar ook de andere vier genomineerde 
boten zijn gedurende de hele beurs in de haven te 
bezichtigen.

Theater en kinderactiviteiten
Het grotere HISWA te water Theater zal een 
gevarieerd programma bieden, zodat bezoekers zich 
goed geïnformeerd kunnen oriënteren op wat de 
beurs te bieden heeft. Interessante thema’s worden 
afgewisseld met muziek. Omdat watersport voor alle 
leeftijden is, kunnen kinderen onder begeleiding van 
het team van Optimist on Tour weer gratis zeilen, 
kanovaren en zelfs suppen. 

HISWA Village
Rechts van de entree, met uitzicht op de haven, heeft 
zich een groep ondernemers verenigd onder de naam 
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