BEURSSPECIAL

BELEEF HET OP

in de Batavia Haven te Lelystad

37e EDITIE

INSPIRATIE & INFORMATIE
VOOR DE (NIEUWE)
WATERSPORTER
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300+ boten
Gemiddeld zijn de boten 10+ meter
De grootste boot is 28 meter lang (Princess Y85)
De kleinste boot meet 2.7 meter (HighField RIB)
Max. motorvermogen aanwezig 600 PK (Mercury)
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VAN ALLES TE ZIEN....

Na een bijzonder tussenjaar met creatieve virtuele oplossingen heeft watersportminnend Nederland weer zin om nieuwe informatie en
inspiratie op te doen tijdens Nederlands grootste in-water boatshow. De professionals uit de watersportbranche zaten afgelopen twee jaar
beslist niet stil en staan te trappelen om de nieuwste ontwikkelingen in ‘real life’ te presenteren. Er is van woensdag 1 tot en met zondag
5 september dan ook ontzettend veel te zien op de Hiswa te Water in de Batavia Haven in Lelystad.
Foto’s: ©Hiswa te Water

Spetterende entree
Bij de Hiswa te Water start de ontdekkingsreis
direct bij de entree. De nieuwe entreetent is
groter dan ooit met onder meer de Cooper
680 - de Publiekslieveling van 2020 - en de
op waterstof aangedreven ZuidWesterSloep
525. Het team van YachtFocus deelt er haar
magazine uit en in de nok van de tent hangt
het 6.90 meter lange foiling jacht 69F van
Team DutchSail - Janssen de Jong.

is ontworpen. Natural Yachts komt met
een 12 meter schip, de N1200 Electric,
en Bootcentrum Geertsma toont de
no-nonsense Bege Tigo 10.50. Binnen
het veelzijdige aanbod zijn er ook vele
Nederlandse, Europese en wereldprimeurs
op de beurs te vinden. Zo presenteert
Elan zeiljachten een nieuw dealerschap en
introduceert VAR Tenders de luxe VAR950.

TIP: Alle deelnemende
boten zijn met uitgebreide
beschrijving, foto’s en
video’s te vinden op
WWW.HISWATEWATER.NL

3D-printing

HISWA Village

Net als in vele andere industrieën is de populariteit van 3D-printing
in de botenbouw toegenomen. De Hiswa te Water biedt hier
een mooi podium voor. De Sloepmakerij en Tanaruz laten met
demonstraties zien hoe het 3D-printen van boten in zijn werk gaat.
Ook het schip van de Stichting Vaarwens zal worden geprint. Deze
miniatuur wordt tijdens de beurs geveild.

Nabij de entree heeft zich wederom een groep ondernemers
verenigd onder de naam HISWA Village. Deze club van
toeleveranciers vult elkaar goed aan en hiermee is HISWA Village
misschien wel dé business-to-business plek van de beurs.

Boot aan Stroom
Op het zogeheten Boot aan Stroom-Paviljoen
kunnen bezoekers terecht met alle vragen
over elektrisch varen. Ontdek hoe stil, schoon
en krachtig elektrisch varen is. Allerlei vormen
van aandrijvingen zijn hier te zien. Zowel voor
sloepen als zeilboten. De Stille Boot coördineert
het totale programma en er liggen in totaal tien
bezienswaardige boten.

Boulevard met exclusieve boten
Indrukwekkende line-up van boten
Met ruim 300 boten aan de kades is de Hiswa
te Water weer groots. Het aanbod is zeer
divers met bootlengtes variërend van 3 tot
30 meter. Van plassenvaarders tot BlueOcean
zeilers; de beurs en haar exposanten
bedienen bijna alle watersporters. Bezoekers
kunnen ook deze 2021-editie rekenen
op zeiljachten, multihulls, motorjachten,
bescheiden superjachten, RIB’s en een groot
aantal sloepen en tenders met alle soorten
aandrijvingen. De verwegzeilers komen
aan hun trekken met de Contest 59CS en
de Orion. KM Yachtbuilders laat het publiek
kennismaken met het Bestevaer 53 M/Y,
een motorjacht dat speciaal voor zeilers
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De Boulevard is speciaal bedoeld voor
de kleinere superjachten en extra luxe
tenders en jachten. Het is een plek waar in
totaal 28 exclusieve en bijzondere schepen
te bewonderen zijn en waar Hollands
vakmanschap de rode draad vormt. Hier
vindt u ook een paar nieuwe namen die
zich voor het eerst presenteren aan het
watersportpubliek, zoals de St. Barth en de
Riviera 4800 uit Nieuw-Zeeland. Met bijna 30
meter lengte is de Princess Y85 het grootste
jacht van de beurs, dat geheel in stijl aan de
Boulevard wordt afgemeerd. Leuk en handig:
er is een gratis pontverbinding tussen de
Boulevard en de rest van de beurs.

YachtFocus Magazine 202 nieuwe boten - gebruikte boten

Motoren tot 600 PK
De outboard sector is ook deze editie goed
vertegenwoordigd met een nieuwe lijn Maxima’s
bij Honda. Mercury toont voor het eerst de
twin-configuratie van de 600 PK sterke motor.
Als je het over groot, mooi en krachtig hebt, is de
Bernico (waarop deze configuratie is toegepast)
zeker de moeite waard om te fotograferen.

Nautische markt
Alles waar een watersporter van houdt, vindt
u op de nautische markt. Van servicebedrijven
tot handige apparatuur, gadgets, motoren,
trailers, nautische kleding, boeken, ligplaatsen en
verzekeringen; het aanbod op de kade is veelzijdig.
Profiteer volop van de beursaanbiedingen.
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...EN MINSTENS ZOVEEL TE DOEN



Trainingen met Zeilschool Pean

Is uw kind de Optimist ontgroeid en toe aan de volgende stap?
Zeilschool Pean biedt vanaf de activiteitensteiger de ‘next step’ aan voor
kinderen vanaf 11 jaar. Afhankelijk van het niveau zullen de kinderen
onder begeleiding zelfs buiten de haven gaan varen of deelnemen aan
een potje Match Racen. Aanmelden kan via de website: www.pean.nl



Theater aan het water

Dit is de plek waar u kunt genieten van fijne muziek, smaakvol
eten, interessante sprekers en prijsuitreikingen. Boekbesprekingen
en nautische presentaties worden hier afgewisseld met muzikale
optredens. Nieuw dit jaar is de live-opname van de Vaarplezier
Podcast. Deze podcast biedt een professionele kijk op de watersport
en kleine beroepsvaart en wordt gepresenteerd door Arjen
Bergijk (Vaarplezier) en Bert Bosman (IVA Business School). Het
theaterprogramma met begin- en eindtijden wordt in de weken
voorafgaand aan de beurs op de website gepresenteerd.



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. Meevaren met
een KNRM-schip is een unieke ervaring.
Het vermogen, de krachten, het geweld
zorgen voor een beleving die u niet snel zult
vergeten. Aanmelden kan bij de KNRM-stand.



CORONA-PROOF BEZOEK AAN DE HISWA TE WATER

Op het moment van het maken van deze special verwacht de
organisatie van de Hiswa te Water een veelzijdige en
(corona)veilige beurs neer te zetten. Uiteraard houdt de
beursorganisatie de bericht- en regelgeving rondom de
coronasituatie nauwlettend in de gaten.
Kijk voor actuele informatie op WWW.HISWATEWATER.NL

Varen met de pont

Nieuw dit jaar is de veerpontverbinding van
de Boulevard-middenpier met luxe jachten
naar de gewone beurs en andersom. Het
vaartochtje met de Rebel 7,5 is uiteraard
kort, maar bespaart u een hoop stappen en
biedt een leuke afwisseling. Deze verbinding
is gratis.

Win toegangskaarten



Optimist on Tour

Optimist on Tour is hét rondreizende watersportevenement waar
kinderen gratis kennis kunnen maken met de watersport. Kom zeilen,
kanovaren en suppen. Zeilervaring is niet nodig, als je maar een
zwemdiploma hebt. Om uw kind (onder de 12 jaar) te kunnen laten
deelnemen kunt u hem/haar aanmelden bij de aparte Optimist on Tour
website: www.optimistontour.nl
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YachtFocus Media mag als mediapartner
drie familiesetjes (dagtickets voor twee
volwassenen en twee kinderen) en twee
duosetjes (dagtickets voor twee volwassenen)
weggeven. Meedoen aan de winactie?
Kijk vanaf maandag 9 augustus op onze
watersportnieuwssite
WWW.BOOTAANBOOT.NL

YachtFocus Magazine 202 nieuwe boten - gebruikte boten

YachtFocus Magazine 202 nieuwe boten - gebruikte boten

www.YachtFocus.com 7



BOOT VAN HET JAAR 2021-VERKIEZING

Stap aan boord van MS Vaarwens

De Hiswa te Water ondersteunt Stichting Vaarwens. Deze stichting verzorgt sinds 2007
gratis dagtochten met mensen die een zeer slechte levensverwachting hebben door een
levensbedreigende ziekte. Vorig jaar mocht de stichting haar nieuwe schip in de vaart nemen
en inmiddels heeft ze met MS Vaarwens al veel mooie wensen uitgevoerd. MS Vaarwens is
op de beurs te bezichtigen en is te herkennen aan de knalgele romp. Stap aan boord en
ontdek wat Stichting Vaarwens doet. Vol trots tonen de vrijwilligers u alle liften en andere
noodzakelijke uitrusting die nodig zijn om vaarwensen uit te laten komen.



In totaal zijn er vijf prijzen te winnen:
-

Nieuw: informatiestands

We hebben allemaal wel een vraag rondom de boot,
waarbij een zoektocht op het internet niet tot een
helder antwoord leidt. Ook voor dergelijke specifieke
vragen kunnen bezoekers terecht op de Hiswa te
Water. Bij speciale informatiepunten, herkenbaar
aan de grote ‘i’, staan specialisten van de tijdschriften
Motorboot en Zeilen klaar om deze brandende
vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.
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Vorig jaar organiseerde de Hiswa te Water in samenwerking
met diverse watersportmedia de eerste Boot van het
Jaar-verkiezing. Dit jaar is er een verbeterde versie van de
wedstrijd. Nieuw is bijvoorbeeld de splitsing tussen een
motorboot- en een zeilbootverkiezing.

Zeilboot Innovatie Award
Motorboot Innovatie Award
Start-up Award
Oeuvre Award
Gadget Award

Voordrachten voor de Boot van het
Jaar-verkiezing kunnen tot en met 31 juli
2021 worden aangemeld via de speciale
website www.bootvanhetjaar.nu. Voor de
bootawards geldt dat de voorgedragen
boot na 1 oktober 2020 moet zijn
gelanceerd en dat de boot begin september
2021 beschikbaar is voor de consument. In
augustus maakt de vakjury een shortlist van
maximaal drie kanshebbers per categorie.
Tijdens de beurs in Lelystad worden de
winnaars bekend gemaakt.
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PUBLIEKSLIEVELING VAN DE HISWA TE
WATER, POWERED BY YACHTFOCUS
Naast de juryprijzen is er ook een separate
verkiezing voor de Publiekslieveling van de
Hiswa te Water. Deze verkiezing staat los van
de Boot van het Jaar-verkiezing. De winnaar
van deze verkiezing wordt bepaald door het
publiek. Alle boten die van 1 tot en met 5
september 2021 op de botenbeurs in Lelystad
te zien zijn, maken kans om te winnen.
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.
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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.

 Met de auto



OPENINGSTIJDEN

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.

Woensdag 1 september
Donderdag 2 september
Vrijdag 3 september
Zaterdag 4 september
Zondag 5 september

Met het OV

TOEGANGSKAARTEN
Online op de beurswebsite

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.

Volwassenen
Kinderen 4 t/m 17 jaar

10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

–
–
–
–
–

18:00
18:00
20:00
18:00
18:00

uur
uur
uur
uur
uur

€ 12,50
€ 5,-

Aan de kassa


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.

TIP: U kunt uw
parkeerkaart al bij
aankomst aanschaffen. Dit
kan bij de automaten van
het Batavia Stad Fashion
Outlet parkeerterrein.

Volwassenen
Kinderen 4 t/m 17 jaar

€ 15,€ 7,50

Dagelijks beursnieuws op: www.facebook.com/HISWAtewater
Meer informatie over de beurs en de deelnemers is te vinden op:
www.hiswatewater.nl
CORONATOEGANGSBEWIJS IS VERPLICHT
Meer informatie over de coronamaatregelen leest u op
www.hiswatewater.nl

PARTNERS

PENDELEN PER E-BIKE
Met elektrische fietsen zorgt VanMoof voor een sportieve
shuttledienst tussen de parkeerplaats en de entree (retour).
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