Evenement | HISWA Amsterdam Boat Show

Ins & outs van de HISWA
Amsterdam Boat Show 2020

11 t/m 15 maart 2020

Olympisch Paviljoen
De HISWA Amsterdam Boat Show komt snel naderbij. Op woensdag 11 maart 2020 opent HISWA
haar deuren voor de 65e editie. Tijd voor meer details over wat er te zien en te beleven is op dit grote
Nederlandse watersportevent.
Onder redactie van de HISWA Amsterdam Boat Show. Fotografie: Floris Heuer, NFP en OTTI.

Nieuw dit jaar is het Olympisch Paviljoen. Hier kan de bezoeker
de boten bewonderen van de Nederlandse equipe die naar Tokyo
gaat. Ook is hier een vooruitblik te zien op de uitrusting van de
Spelen van 2024.

HISWA Future
Bij HISWA Future kunt u de genomineerden voor de HISWA
Hebbeding alsook het Product van het Jaar bekijken. Verder is er
aandacht voor zonne-energie, zijn er twee Solar boten aanwezig
en zal er ook hier aandacht zijn voor elektrisch varen. Zo is onder
andere Besla aanwezig met hun elektrosloep Besla 715 en is
10XL van de partij met hun 6-meter lange 3D-geprinte boot;
volledig ontworpen vanuit een circulaire gedachte.

“Deze beurs biedt
50.000 m2 watersportplezier.”

Natuurlijk biedt de HISWA Amsterdam Boat Show diverse
activiteiten aan. In de HISWA Haven zal bijvoorbeeld de
reddingsbrigade de allernieuwste sonarboot demonstreren. Ook
het vaste HISWA-podium, HISWA Mainstage, zal komende editie
niet ontbreken. De programmering is als altijd breed en divers.
Dit jaar krijgt de bezoeker bij Expeditie Sloep tips en weetjes die
handig zijn wanneer u de aanschaf van een sloep overweegt.
Bij de Vaarquiz wordt dagelijks de vaarkennis getest en ook het
thema ‘duurzaamheid’ wordt hier belicht. Daarnaast is er dagelijks
aandacht voor elektrisch varen en voor de vele (inter)nationale
zeilwedstrijden die in 2020 op de agenda staan. Vertrekker
Andries Bik vertelt over zijn reis door het Middellandse Zeegebied
en Jasper Jansen geeft interessante tips voor motorbootvaarders.

“Op de beursvloer worden weer
wereldprimeurs verwacht.”
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Workshops
Op donderdag(avond) 12 maart organiseert Bluewater Cruising
een forum voor iedereen die overweegt om een zeilreis over één
of meerdere oceanen te maken. De bijeenkomst helpt mythes te
ontkrachten en antwoord te krijgen op vele kernvragen over een
dergelijke reis.
Nieuw is de workshop ‘Veilige Recreatievaart Noordzee’.
Deze workshop wordt gehouden op vrijdag 13 maart en is in
samenwerking met de Hydrografische Dienst, de Kustwacht,
Rijkswaterstaat en het Watersportverbond. Onderwerpen die
aan bod komen: de regelgeving rond verkeerscheidingsstelsels
en windparken, de betrouwbaarheid van elektronische navigatie
en de beperkingen van de GPS en VHF ontvangst bij maritiem
gebruik. Zie voor meer details of deelname:
www.hiswarai.nl/programma/activiteiten

Ruim 200 exposanten met breed aanbod
HISWA presenteert een breed aanbod aan deelnemers op het
gebied van watersport en lifestyle. U vindt er het grootste aanbod
sloepen, tenders en weekenders van Nederland, een ruim aanbod
aan sportboten, rubberboten, buitenboordmotoren en een breed
scala aan open zeilboten, day sailers en klassenorganisaties.
Daarnaast zijn er volop accessoires, gadgets en lifestylegerelateerde producten en diensten te vinden.

Primeurs en meer…
Op de beursvloer worden weer wereldprimeurs verwacht. Antaris
showt de nieuwe Antaris X, Enkhuizen Sloep lanceert de Evolution
6 en Bootcenter Wilnis brengt de Nappassion.
Ook kan de bezoeker op de beurs een aantal Nederlandse
primeurs bewonderen. Saffier presenteert de Saffier SE Leisure
en Domani Yachts komt met de Chaseboat E32. In de categorie
‘accessoires’ is er USafe met een op afstand bestuurbare
reddingsboei. Toys & Tenders showt het speelgoed voor gebruik
op de superjachten.
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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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