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Van 31 augustus tot en met 4 september 2022

“De exposanten en watersporters hebben 
de Hiswa te Water echt gemist. 

De watersport staat volop in de 
belangstelling. Er zijn veel nieuwe 
watersporters bijgekomen en je 
ziet dat er juist onder deze groep 
behoefte is aan informatie,” aldus 
Arjen Rahusen, directeur van de 

Hiswa te Water. “We vinden het 
dan ook belangrijk dat de bezoekers 

niet alleen een leuke inspirerende dag 
beleven, maar ook goed geïnformeerd 

worden.” Gezien de enorme deelnemerslijst, is 
het wel duidelijk dat de belangstelling om aan de beurs 

deel te nemen, groot is. Alle bekende namen uit de 
jachtenbranche zijn van de partij. Het aanbod is dan ook 
groot en gevarieerd, van RIB’s tot sloepen & tenders, 
motor- en zeiljachten voorzien van fossiele, hybride en 
elektrische voortstuwing, multihulls, houseboats en 
natuurlijk inclusief alle aanverwante toeleveranciers.  

Ondernemers aan het woord
Alexander Jonkers, eigenaar van Jonkers Yachts: “Dat 
we de beurs hebben gemist, geldt voor ons ook. We 
vinden het erg belangrijk om ons gezicht op de Hiswa 
te Water te laten zien. Online ben je qua klanten vaak in 
dezelfde vijver aan het vissen. Via deze beurs kom je in 
contact met nieuwe relaties. Mensen die jouw product 
nog niet kennen en daar via het bezoek aan de Hiswa 
te Water mee in contact komen. Dus een belangrijke 
reden om mee te doen.” Hoewel niet alle deelnemers 
zich specifiek richten op de Nederlandse markt, vindt 
het merendeel het toch waardevol om hun producten 
te laten zien Lelystad. Igor Kluin van Vaan Yachts legt 
het uit: “We zijn een Nederlandse jachtbouwer voor met 
name een buitenlands publiek. Dus eigenlijk is het niet 
logisch dat we op de Hiswa te Water aanwezig zijn. 
Toch willen we graag laten zien dat we een Nederlands 
bedrijf zijn en het is de eerste keer dat we daadwerkelijk 
met een boot op de beurs liggen. In 2019 hadden we 
een tent op de steiger met een schaalmodel. En nu 

ligt de Vaan R4 in het water. We hebben een nieuw en 
onderscheidend product. We bouwen toercatamarans 
van gerecycled aluminium - dus duurzaam - maar die 
ook nog eens heel goed zeilen. Deze boot is ontworpen 
door en voor echte zeilers. Wie dat aanspreekt moet 
echt komen kijken.’’ Ook voor de toeleveranciers heeft 
de Hiswa te Water een toegevoegde waarde. Volgens 
Harrold van Asselt van Raymarine is de beurs een 
belangrijk contactmoment met de eindgebruikers, de 
watersporters, en de dealers. “Dat hebben we enorm 
gemist de afgelopen twee jaar. We hebben net de 
systeemcheckdagen gehad en daar zie je vooral onze 
bestaande relaties. De harde kern die altijd komt. Op 
de Hiswa te Water ontmoet je nieuwe aanwas die 
bijvoorbeeld informatie wil over de nieuwe Cyclone radar. 
Of over DockSense Control, dat we op de beurs zullen 
demonstreren. Het wordt wat ons betreft een leuke, 
actieve beurs.’’   

Informatiepunten
Vanwege het sterk toegenomen aantal nieuwe 
watersporters is het voor de organisatie belangrijk om 
juist deze groep goed te informeren. Arjen: “Een aantal 
mensen zal waarschijnlijk voor het eerst van hun leven 
een watersportbeurs bezoeken en omdat bij ons als 
organisatie de gespecialiseerde productkennis ontbreekt, 
zijn we een samenwerking aangegaan met Motorboot, 
Zeilen en De Stille Boot, zodat zij deze bezoekers wegwijs 
kunnen maken op de beurs. Allereerst voor een hartelijk 
welkom in de wereld van de watersport en ten tweede 
om gerichte informatie te verstrekken.” Bovendien 
wordt er elke dag in het Podium aan het Water een 
‘Vaarplezier’ Podcast opgenomen, waarin diverse experts 
uit de branche te gast zijn. Ook wordt er elke dag via de 
social media kanalen verslag uitgebracht van het laatste 
nieuws. Epco Ongering laat via Watersport-TV primeurs 
zien, spreekt met exposanten en bezoekers en is alle 
beursdagen op de steigers en kades te vinden.   

Highlights
De beursorganisatie besloot om wat nieuwe elementen 
toe te voegen aan het evenement. Zo staat er op 
1 september een ‘Carrièredag’ gepland om de 
mogelijkheden op de arbeidsmarkt in de nautische sector 
uit te lichten. In samenwerking met brancheverenigingen, 
exposanten en onderwijsaanbieders wordt er aandacht 
gegeven aan de mooie carrièremogelijkheden in de 
watersportindustrie. Ook komt er een Houseboat 
promenade waar maar liefst zeven houseboats te 
bezichtigen zijn, variërend van 9.50 tot 14 meter. Dat is 
niet zo vreemd, want ‘wonen op het water’, recreatief of 
permanent is enorm in populariteit toegenomen. Diverse 
bouwers, maar ook jachthavens met ligplaats 
voorzieningen, laten zien wat de mogelijkheden 
zijn om te kopen of verhuren. Buiten de gebruikelijke 
foodtrucks is het mogelijk om echt even tot rust te 
komen onder het genot van een hapje en een drankje 
op de indrukwekkende driemaster ‘Stedemaeght’ die 
afgemeerd ligt als VIP-restaurant aan de Boulevard. 

Voor iedereen
Een ieder is van harte welkom om deze unieke 
Nederlandse inwater-boatshow te bezoeken. Er is voor 
ieder wat wils. Van wijn tot landvast, van verzekering tot 

poetsmiddel, van zeilmaker tot makelaar, van motor tot 
winterstalling, van zwemvest tot ligplaats of van zeilles tot 
suppen. De organisatie heeft ontzettend hard gewerkt 
om u een onvergetelijke dag te bezorgen en hoopt u eind 
augustus te ontmoeten in de Bataviahaven in Lelystad! 
Kijk voor meer informatie op www.hiswatewater.nl.

Watersportliefhebbers kunnen niet wachten tot het eind van augustus. Dan wordt van 31 augustus tot 
en met 4 september 2022 de Hiswa te Water gehouden in de Bataviahaven in Lelystad. Hoewel er de 
afgelopen twee jaar met creatieve oplossingen een ‘online’ beurs is gerealiseerd, gaat er niks boven het 
echte werk. De boten bekijken waar ze horen: in het water!

Boot van het Jaar 2022

In samenwerking met diverse watersportmedia organiseert de Hiswa te 
Water ook nu weer de ‘Boot van het Jaar’ verkiezing. Dit jaar is ervoor 
gekozen om de motor- en zeilboten uit elkaar te halen. Personen kunnen 
worden voorgedragen voor de Oeuvre Award en bedrijven maken kans op 
de Startup Award 2022. Daarnaast kunnen boten worden voordragen voor 
de verkiezing in de categorieën zeilboten, motorboten en sloepen 
& tenders. In totaal zijn er vijf prijzen te winnen: 

1. Oeuvre Award - Voor mensen die zich langere tijd verdienstelijk  
 hebben gemaakt voor de watersport. 
2. Zeilboot Innovatie Award - Voor nieuwe, innovatieve zeilboten
3. Motorboot Innovatie Award - Voor nieuwe, innovatieve motorboten 
4. Start-up Award - Voor jonge bedrijven in de watersport die succesvol  
 zijn met een nieuwe formule of voor nieuwe doelgroepen. 
5. Sloepen en tenders Innovatie Award - voor nieuwe, innovatieve  
 sloepen en tenders. 

In juli maakt de vakjury een shortlist van maximaal drie kanshebbers per categorie. 

Tijdens de beurs in Lelystad worden de winnaars bekend gemaakt.

Beleef de Hiswa te Water
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