
Evenement  |  HISWA Amsterdam Boat Show

HISWA 2020: 6 hallen boordevol 
watersportinspiratie

Van woensdag 11 tot en met zondag 15 maart 2020 vindt in RAI Amsterdam de 65e editie plaats van de 
HISWA Amsterdam Boat Show. Deze beurs is er voor iedereen die houdt van varen; van de incidentele 
sloepvaarder tot de fervente zeiler. Op de HISWA vindt u de nieuwste modellen boten, onderdelen 
en accessoires, handige gadgets, mooie reisverhalen, tips en advies voor zowel de doorgewinterde 
watersporter als voor degene die op zoek is naar zijn eerste eigen boot. Uiteraard ontbreken duurzame 
initiatieven niet in het programma. HISWA Amsterdam Boat Show is ‘the place to be’ ter voorbereiding op 
het nieuwe vaarseizoen. Een tipje van de sluier wordt hier alvast opgelicht!

Ruim 200 exposanten met 
breed aanbod 
HISWA presenteert een breed aanbod 
aan deelnemers op het gebied van 
watersport en -lifestyle. Een kleine greep 
uit het aanbod, aankomende editie zijn 
onder andere van de partij: Beekman 
Watersport, Zilverman, Moonday Yachts, 
Jachtmakelaardij Kappers, Aquavitesse, 
Vaarschool Albatros, Rosch Marine, ARC 
Marine, Seminautic, CADAC en Lifestyle 
Sloepen en Tenders.

Innovation Lab
Een groot deel van het Innovation Lab 
staat komend jaar in het teken van 
elektrisch varen. Onder andere Besla zal 
aanwezig zijn met hun Elektrosloep Besla 

715. Daarnaast is 10XL present met hun 
6-meter lange 3D-geprinte boot; volledig 
ontworpen vanuit een circulaire gedachte. 
En studententeams van TU Delft en TU 
Twente zullen een blik werpen op hoe 
zonne- en windenergie een rol speelt in de 
aandrijving van boten.

Young Professionals
Ook komende editie zal de tweede dag 
van HISWA, donderdag 12 maart, in het 
teken staan van Young Professionals. 
Hiermee richt de beurs zich op de student 
of jonge professional die werkzaam is 
in de branche of de ambitie heeft om 
dat te zijn. Doel is om hen te inspireren, 
te enthousiasmeren en kennis te laten 
maken met wat de watersportbranche 
zoal te bieden heeft. 

HISWA Mainstage 
Het vaste HISWA-podium zal komend 
jaar uiteraard niet ontbreken en zal te 
vinden zijn in de vernieuwde hal 5. De 
programmering is als altijd breed en 
divers. Een kleine sneak preview van 
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het aanbod: bij Expeditie Sloep leert 
de bezoeker tips en handige weetjes 
die nodig zijn bij de aanschaf van een 
sloep. Bij de Vaarquiz kan dagelijks de 
vaarkennis getest worden. Natuurlijk is 
er aandacht voor de vele (inter)nationale 
zeilwedstrijden die in 2020 op de planning 
staan en komen, ter inspiratie, de verhalen 
van vertrekkers aan bod. Ook bij de 
mainstage zal er aandacht zijn voor (de 
toekomst van) elektrisch varen. 

HISWA Sport Xperience
Tijdens HISWA vindt tevens de tweede 
editie van HISWA’s Sport Xperience plaats. 
Jongeren van 6 tot en met 16 jaar kunnen 
hier kennis maken met diverse (water)-
sporten zoals zeilen, suppen en kanoën. 
Ook kunnen zij hier volleybal, skiën, bmx, 
golf en urban hockey uitproberen. 

Een bezoek aan HISWA Sport Xperience 
is gratis voor kinderen van 6 tot en 
met 16 jaar onder begeleiding van een 
volwassene met een geldig entreebewijs.

Data
Woensdag 11 t/m zondag 15 maart 2020

Locatie
RAI Amsterdam, 
Europaplein 24, Amsterdam

Openingstijden
Woensdag 11 maart 11.00 – 18.00 uur
Donderdag 12 maart 11.00 – 18.00 uur
Vrijdag 13 maart 11.00 – 22.00 uur
Zaterdag 14 maart 10.00 – 18.00 uur
Zondag 15 maart 10.00 – 18.00 uur

Toegangsprijzen
Online
• kaarten beschikbaar vanaf € 8,00
• kinderen t/m 16 jaar gratis
Aan de kassa
• dagkaart € 15,00
• avondkaart € 10,00

Meer info en kaartverkoop via 
www.hiswarai.nl
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