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Inhoudsopgave

Meteen na de zomer begint de belangrijke botenbeurs HISWA te water. Van 4 tot en met 8 

september wachten meer dan 300 nieuwbouwboten op uw bezichtiging in de Batavia Haven 

te Lelystad. Voor zo’n uitgebreid botenaanbod dat op één plek verzameld is, moeten we ver 

terug gaan in de geschiedenis, naar 2008 zelfs, vóór de crisis die alles veranderde voor de 

botenbouwers. Nu, ruim tien jaar later, zijn jachten veel vooruitstrevender vormgegeven, vaak 

foutloos gebouwd en van haast onverwoestbare kwaliteit. Een ander verschil met de beurs 

van toen is dat de organisatoren uitsluitend nieuwbouwboten toelaten. Voorheen lagen ook 

gebruikte boten tussen de nieuwbouw, maar daar is nu geen ruimte meer voor - zo groot is 

het aantal inschrijvingen. Bezoekers kunnen erop rekenen het nieuwste van het nieuwste in de 

watersport te beleven. Allemaal op naar dit evenement dus, u kunt nu al online kaartjes kopen 

op HISWAtewater.nl.

Het succes van de HISWA te water is opmerkelijk in een tijd waarin gesomberd wordt 

over het goed informeren van de bootjesliefhebbers, die hun botennieuws niet meer uit de 

Waterkampioen, Zilt of Vaarkrant kunnen halen. De HISWA te water belooft dat royaal en in 

levenden lijve te compenseren met haar enorme aanbod. De voorpret begint nu al, want voor 

het eerst zijn alle boten ook online uitgebreid te zien. Een groot deel van de boten is reeds 

uitvoerig beschreven op HISWAtewater.nl met foto’s, films, 360-graden tours en brochures. 

Praktisch bij de voorbereiding, maar ook handig om het interessante aanbod na afloop 

van de beurs allemaal nog eens op rij te zetten. Alle deelnemers hebben tevens een eigen 

bedrijfspagina met meer informatie. Nergens op internet vindt men zo’n uitgebreid platform 

met een representatief en informatief overzicht van wat in Nederland aan nieuwe boten en 

spullen te koop is.

Tot ziens in Lelystad van 4 tot en met 8 september! 

 

Jan-Pieter Oosting

HISWA te water 2019 wordt dé botenbeurs
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