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4-8 september 2019 

HISWA TE WATER 
Batavia Haven Lelystad 

Het WalHalla van de Watersport
De grootste in-water bootshow van Noord-Europa vindt ook dit jaar plaats in de Batavia Haven te Lelystad. De HISWA te water is dé 
beurs voor iedere watersporter. Het programma van deze 36e editie biedt wederom volop activiteiten aan voor jong tot oud. Vrijwel alle 
gerenommeerde Nederlandse jachtwerven, bootdealers, productleveranciers en aanbieders van watersportdiensten grijpen deze kans 
aan om in Lelystad hun nieuwste aanbod aan het publiek te tonen.

Wijzigingen in programma, standnummers en plattegrond voorbehouden.
Foto’s: OTTI Fotografie en beschikbaar gesteld door exposanten.

DRIE KILOMETER AAN BOTEN
Meer dan 300 boten met een totale lengte 
van zo’n 3 kilometer zijn van 4 tot en met 
8 september te bewonderen in de Batavia 
Haven in Lelystad. Hiermee is het aanbod 
aan boten maar liefst 12 procent groter 
dan de afgelopen editie. Uiteraard zijn 
alle segmenten vertegenwoordigd: van 
hout en polyester tot staal en van zeil- en 
motorjachten tot tenders en sloepen. Ook 
multihulls en woonboten worden hier 
getoond.

 � Nieuw: Golden Boulevard
Nieuw is de Golden Boulevard, waar de 
grotere exclusieve jachten van 15 meter en 
langer te bewonderen zijn. Het neusje van 
de zalm is hier te vinden. 
Locatie: G12

NAUTISCHE MARKT
Van servicebedrijven tot handige apparatuur, 
gadgets, motoren, trailers, stijlvolle en stoere 
kleding, nautische boeken, ligplaatsen, ver-
zekeringen en betrouwbare hangsloten; het 
aanbod op de kade is veelzijdig. Scharrelen 
langs de kades wordt een feest met bijna 
honderd bedrijven met elk een uniek aanbod.  
Locatie: I + KB + KO

tIp: Alle deelnemende 
boten zijn met uitgebreide 

beschrijving, foto’s en  
video’s te vinden op  

WWW.HIsWateWater.nl.

12% méér boten dan vorig jaar
300+ nieuwe boten
90+ primeurs
200+ exposanten
De grootste boot is 25 meter lang  
(de Princess 75Y)
De kleinste boot meet 2,5 meter  
(een RIB)
Gemiddeld zijn de boten 9.98 meter

HISWA VILLAGE
Rechts van de entree heeft zich een groep ondernemers verenigd 
onder de naam HISWA Village. Exposanten Raymarine, Mastervolt, 
Kuiper Verzekeringen, Vetus, WhisperPower, Juweliershuis Aalbers, 
International Paint en Webasto zijn hier te vinden. 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. 
Locatie: KB02

MERCURY MARINE 
Mercury Marine 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. 
Locatie: G14

BOOT AAN STROOM
Elektrisch varen is binnen de watersport een 
actueel onderwerp waar de organisatie van de 
HISWA te water uiteraard graag een platform 
voor biedt. Dit gebeurt op het zogeheten 
Boot aan Stroom Paviljoen waar bezoekers 
voor alle vragen over elektrisch varen terecht 
kunnen. Allerlei vormen van aandrijvingen 
zijn te zien. Zowel voor langzaam- als snel 
varend. De Stille Boot coördineert het totale 
programma. En als u denkt dat elektrisch 
varen alleen voor sloepen is, dan heeft u het 
mis. Ook voor bijvoorbeeld zeilboten zijn er 
interessante opties. 
Locatie: B22 

OPTIMIST ON TOUR
Optimist on Tour is hét rondreizende watersportevenement waar 
kinderen gratis kunnen kennismaken met de watersport. Kom zeilen, 
kanovaren en suppen. Zeilervaring is niet nodig. Tijdens de HISWA 
te water kunnen kinderen met een zwemdiploma kennis maken met 
deze fantastische watersporten. Immers is de liefde voor watersport 
van alle leeftijden! Om uw kind te kunnen laten deelnemen kunt u 
hem/haar aanmelden bij de aparte Optimist on Tour balie.  
Locatie: bij het KNRM-reddingsstation 
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10.00 - 12.00 Beatles & Beach Boys Oldies
12.00 - 14.00 Opening HISWA te water en lunchoptreden
14.00 - 14.30 Marciano Metz “Love Boat & Soul”
14.30 - 15.00 Boeken met een verhaal: Karma van Staal door   
 Werner Toonk
16.00 - 17.30 Dennis Koppen ‘Sings The Beatles’

10.00 - 12.00 Beatles & Beach Boys Oldies
12.00 - 12.20 Zang door Elvira Keijser
13.00 - 13.20 Zang door Elvira Keijser
14.30 - 15.00 Boeken met een verhaal: Handboek motorbootvaren  
 door Jasper Jansen
15.00 - 15.30  Marciano Metz “Love Boat & Soul”
15.30 - 16.00 Inloop Bedrijfskring Lelystad presentatie 
16.00 - 18.00 Bedrijfskring Lelystad presentatie - spreker  
 Simeon Tienpont
17.30 - 18.00 Bedrijfskring Lelystad borrel met live muziek door  
 Dennis Koppen

10.00 - 12.00 Beatles & Beach Boys Oldies
12.00 - 12.20 Zang door Elvira Keijser 
12.30 - 13.00   Elektrisch varen: ‘sloep op stroom’ discussie door   
 Steven Pont
13.00 - 13.20 Zang door Elvira Keijser
14.00 - 14.30 Het Markermeer zeilen in een 1-persoons Hansa Liberty

14.30 - 15.00 Boeken met een verhaal ‘Kapitein van mijn geluk’   
 door Frieda Fennell
15.00 - 16.00 Marciano Metz “Love Boat & Soul” 
16.30 - 17.00 Joop van Diest presentatie - ontwikkeling haven in  
 samenhang met ontwikkeling kust 
17.00 - 18.00 Dennis Koppen ‘Sings The Beatles’
18.00 - 18.20 Zang door Elvira Keijser 
18.30 - 20.00 DJ Mick Monday Ibiza Beats

10.00 - 12.00 Beatles & Beach Boys Oldies
12.00 - 13.00 Dennis Koppen ‘Sings The Beatles’
14.00 - 14.30  Marciano Metz “Love Boat & Soul”
14.30 - 15.00 Boeken met een verhaal: 35 Toertochten voor   
 motorboot & sloep door Frank Koorneef 
15.00 - 17.00 Parisien
15.40 - 16.00 Lijnenspecialist presentatie - de kunst van het   
 lijnensplitsen
17.00 - 18.00 DJ Mick Monday Ibiza Beats

10.00 - 12.00 Beatles & Beach Boys Oldies
12.00 - 14.00 Dennis Koppen ‘Sings The Beatles’
12.30 - 13.30 Boot aan Stroom - Paneldiscussie met Steven Pont
14.00 - 14.30 Marciano Metz “Love Boat & Soul”
14.30 - 15.00 Boeken met een verhaal: Vrouwen kunnen niet zeilen  
 door Wieke van Oord
15.00 - 17.00 Lazy Barons
17.00 - 18.00 DJ Mick Monday Ibiza Beats

NEXT STEP TRAININGEN MET ZEILSCHOOL PEAN
Is uw kind de Optimist ontgroeid en toe aan de volgende stap? In 
samenwerking met zeilschool Pean biedt de HISWA te water vanaf 
de activiteitensteiger de ‘next step’ aan voor kinderen vanaf 10 jaar. 
Afhankelijk van het niveau zullen de kinderen onder begeleiding zelfs 
buiten de haven gaan varen of kunnen ze deelnemen aan een potje 
Match Racen. Aanmelden kan alleen ter plaatse en Pean verzorgt 
zwemvesten en zeilkleding. Uiteraard is het meenemen van een 
zwembroek en handdoek aan te raden. 
Locatie: KO83

CLINICS SNELVAREN EN TRIMMEN 
Met 150 pk aan de spiegel vanuit de Batavia Haven 
het Markermeer op? Motorboot, het blad voor 
de motorbootvaarder, maakt het mogelijk. Stap 
aan boord voor een gratis clinic ‘snelvaren en 
trimmer’ tijdens de HISWA te water. De clinics 
duren circa 30 minuten. Deelnemers hoeven 
geen vaarbewijs te hebben. Inschrijven voor de 
clinics kan tijdens de HISWA te water op de stand 
van Motorboot Magazine. 
Locatie: G05 

‘VAREN DOE JE SAMEN!’  
VAARREGEL-QUIZ
Op de ‘Varen doe je Samen!’-stand staan adviezen 
en tips over veiligheid op het water centraal. Om 
dit interactief te maken organiseren zij meerdere 
malen per dag een quiz waar mooie prijzen te 
winnen zijn voor wie de vaarregels het beste 
kent. Ook aan de kleinste schippers is gedacht; 
voor hen liggen er kleurplaten klaar en zij kunnen 
Boet’s Boten Bingo bij de stand ophalen.
Locatie: KB062 

UITVAREN MET DE KNRM
Met de mogelijkheid om vrij uit te varen op het Markermeer hoeft 
de KNRM zich ook dit jaar niet in te houden, vol gas! Meevaren met 
de twee KNRM schepen is een unieke ervaring. Het vermogen, de 
kracht, het geweld zorgen voor een beleving die u niet snel zult 
vergeten. Aanmelden kan bij de KNRM-stand. 
Locatie: KO81
 
ACTIE OP DE BOULEVARD
Niet alleen kijken, maar ook doen? Op de boulevard van de HISWA te 
water worden er gedurende beurs volop activiteiten georganiseerd. 
Van blowkarten tot radio-grafisch varen. Er is zelfs een waterskibaan.

THeATer AAn HeT WATer
In het Theater aan het water is het goed toeven tijdens de HISWA te 
water. Dit is dé plek waar u kunt genieten van fijne muziek, smaakvol 
eten en interessante sprekers. 

Woensdag  
september4

zaterdag  
september7donderdag  

september5

zondag  
september8

vrijdag 
september6

ProgrAmmA 

THEATER AAN HET WATER WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

wijzigingen voorbehouden
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HISWA BOOT VAN HET JAAR
De HISWA Boot van het Jaar-verkiezing 
is een initiatief van HISWA Vereniging, 
HISWA Amsterdam Boat Show en HISWA 
te water. Het is een ereprijs voor nieuwe 
motorboten en zeilboten. Een onafhankelijke 
jury - bestaande uit journalisten van 
toonaangevende watersportmedia 
- beoordeelt de binnengekomen 
aanmeldingen en maakt uiteindelijk een 
selectie van drie boten per categorie. De 
criteria hierbij zijn: het innovatieve karakter, 
vaareigenschappen, constructie, prijs-
kwaliteitverhouding en design. Een vaartest 
maakt onderdeel uit van de beoordeling.

Per categorie is er één winnaar. Alle 
genomineerde boten zijn ook op de beurs te 
vinden.

De genomineerde motorboten:
- Atlantic A500 Convertible
- Vedette Navigator 35
- Domani chase boat

De genomineerde zeilboten:
- Beneteau Oceanis 30.1
- Viko S35
- Fountaine Pajot Astréa 42

 
HISWA TE WATER PUBLIEKSBOOT VAN 
HET JAAR, POWERED BY YACHTFOCUS 
De organisatie van de HISWA te water 
introduceert dit jaar de ‘HISWA te water 
Publieksprijs, powered by YachtFocus’. Alle 
boten die van 4 tot en met 8 september 
2019 op de botenbeurs in Lelystad te zien 
zijn, maken kans om te winnen. Zoals de 
naam al aangeeft, bepaalt het publiek welke 
boot als winnaar uit de bus komt. Stemmen 
is kosteloos en kan vanaf medio augustus op 
WWW.HISWATEWATER.NL. Alle deelnemende 
boten staan hier gepresenteerd en zijn 
voorzien van een standnummer  
en stemknop. 
 
De genomineerde boten: 
- Alle deelnemende boten

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boot van Het Jaar-verKIeZInGen
Bij de opening van de beurs op woensdag 4 september worden de winnende HISWA Boten van het Jaar bekend gemaakt. Nieuw dit jaar is de 
HISWA te water Publieksboot van het Jaar, waarbij u zelf bepaalt wie de winnaar is.

 NIEUW

 � Met de auto  
Vanaf de A6 neemt u afslag Lelystad-Noord. Volg vanaf daar de  
borden “Batavia Stad Fashion Outlet”. U kunt uw auto parkeren  
op de parkeerterreinen van Batavia Stad Fashion Outlet voor 
€ 3,- per dag. Voor elektrische auto’s zijn er oplaadpunten  
aanwezig. Lees hier meer over op WWW.HISWATEWATER.NL.

 � Met het OV 
Met de trein reist u eenvoudig naar het NS Station Lelystad, hier 
stapt u over op bus 3 richting Batavia Stad Fashion Outlet. Vanaf 
de bushalte, die op loopafstand ligt van de Batavia Haven, volgt 
u de borden HISWA te water.

 � Met de boot 
De ultieme manier om naar de HISWA te water te gaan is  
natuurlijk met uw eigen boot. De vijf jachthavens in Lelystad zijn 
zeer betrokken bij het evenement en heten u van harte welkom.

BMW EKRIS - SHUTTLE DIENST
In stijl naar de beurs? BMW Ekris verzorgt een gratis shuttledienst 
tussen de parkeerplaats en de entree (retour).

tIp: U kunt uw 
parkeerkaart al bij 

aankomst aanschaffen. Dit 
kan bij de automaten van 
het Batavia Stad Fashion 

Outlet parkeerterrein of bij 
de entree van beurs.

HAnDIg om Te WeTen
ROUTE EN PARKEREN
De Batavia Haven in Lelystad ligt centraal in Nederland en is vanuit 
alle windstreken eenvoudig te bereiken met de auto, het openbaar 
vervoer en uiteraard per boot.

OPENINGSTIJDEN
Woensdag 4 september 10:00 – 18:00 uur
donderdag 5 september 10:00 – 18:00 uur
vrijdag 6 september 10:00 – 20:00 uur
Zaterdag 7 september 10:00 – 18:00 uur
Zondag 8 september 10:00 – 18:00 uur

TOEGANGSKAARTEN
volwassenen aan de kassa € 15,-
volwassenen online  € 12,50
Kinderen 4 t/m 17 jaar € 5,-
CJp € 7,50
           Koop uw kaarten online en bespaar € 2,50 per kaartje 
 
Dagelijks beursnieuws op: www.facebook.com/HISWAtewater
Meer informatie over de beurs en de deelnemers is te vinden op: 
WWW.HISWATEWATER.NL 
 
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 nabij.

PARTNERS
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