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YachtFocus Magazine 95 - september 2012

Onder redactie van HISWA Vereniging
HISWA Vereniging is uiteraard ook zelf present op
de HISWA te water van 4 tot en met 9 september in
Amsterdam. Dit jaar met maar liefst twee stands. Op
het Kenniseiland kunnen (jonge) bezoekers terecht
voor alles rond leren en werken in de watersport. In de
andere stand staat Zorgeloos Varen centraal.
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Zorgeloos Varen

De andere stand van HISWA Vereniging
staat in het teken van Zorgeloos Varen.
Watersporters krijgen er voorlichting
over alles wat te maken heeft met goed
voorbereid en betrouwbaar het water op
gaan. Of watersporters nu een zeilcursus
doen, een boot huren, kopen of laten
bouwen of repareren, HISWA Vereniging
wil watersporters laten genieten op het
water. En ervoor zorgen dat u niet voor
onaangename verrassingen komt te
staan. Een watersportbedrijf dat lid is van
HISWA Vereniging garandeert watersporters dat ze zorgeloos kunnen varen. De
HISWA Algemene Voorwaarden geven
zowel ondernemer als klant duidelijkheid en zekerheid. Die boodschap staat
centraal in deze stand.
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Personeelstekort
Watersportbedrijven zijn dringend op
zoek naar personeel. Vergrijzing en ontgroening spelen hierbij een substantiële
rol. Ondanks de huidige lastige economische situatie heeft de watersport
altijd behoefte aan vakmensen. Nieuwe
instromers - vooral die met een technische achtergrond - zijn zeer welkom in
de watersportindustrie. Mensen zonder
opleiding kunnen een baan en het volgen
van een opleiding combineren. De mogelijkheden zijn eindeloos. De deelnemers aan het HISWA Kenniseiland willen
jongeren enthousiast maken over leren
en werken in de watersport.

Het HISWA Kenniseiland 2012 bevindt
zich op Adventure Island, standnummer:
C14.
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Solar boatraces, roeiclinics en
zeilhijswedstrijden
De deelnemende onderwijsinstellingen
organiseren elke dag activiteiten op
en aan het water voor het publiek. Zo
komen ROC Friese Poort en Noordelijke
Hogeschool Leeuwarden elk met een
solar boat. Verder staan er roeiclinics met
een roeisloep, schat zoeken op de bodem van de haven met een sonar en een
zeilhijswedstrijd op het programma. Alles
draait om het beleven van de watersport.
Dat wordt nog versterkt door een team
van DJ’s, dat voor de juiste sfeer en passende muziek zal zorgen.

U kunt er terecht met vragen als: Waar
koop ik een solide boot? Hoe weet ik dat
de boot in orde is? Wat moet ik doen bij
een mankement ná koop? Waar moet ik
op letten als ik een boot uit het buitenland koop? Wat mag ik verwachten
van een goede ligplaats? Medewerkers
(waaronder juristen) van HISWA Vereniging geven gratis advies en tips.
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Op het HISWA Kenniseiland draait alles
om leren en werken in de watersport. Het
kenniseiland heeft als thema: Maritieme
Techniek Werkt. Jongeren kunnen er
terecht voor informatie over allerlei opleidings- en beroepsmogelijkheden. Het
HISWA Kenniseiland ligt midden op het
beursterrein van de HISWA te water. De
centrale ligging in de nieuwe jachthaven
biedt veel voordelen. Zo komen aan de
pontons rond het eiland verschillende
boten – die leerlingen van diverse
opleidingen gebouwd hebben – te liggen.

Partners
De volgende partners - waar HISWA
Vereniging nauw mee samenwerkt
- nemen deel aan het HISWA Kenniseiland 2012:
• ROC Friese Poort uit Sneek: biedt
verschillende MBO-opleidingen aan,
waaronder Maritieme Techniek en
Medewerker Watersportindustrie;
• Noordelijke Hogeschool Leeuwarden:
biedt HBO-opleiding Maritieme
Techniek aan;
• IVA uit Driebergen: biedt de opleiding
IVA Nautica aan
• Nederland Maritiem Land: deze
organisatie promoot de opleidingsen beroepsmogelijkheden in de
maritieme industrie;
• Vereniging SZS: deze brancheorganisatie promoot de opleidingsen beroepsmogelijkheden in de zeilmakerij.
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Kenniseiland: Maritieme
Techniek Werkt

Amsterdam

Actie Bootje vouwen
In de stand is op woensdagmiddag en
in het weekend speciale aandacht voor
de jongere gasten. Kinderen tot en met
12 jaar kunnen meedoen aan de actie
Bootje Vouwen. Er wordt een speciaal
knutselhoekje ingericht waar kinderen
een bootje kunnen kleuren, vouwen
en versieren. Op de laatste beursdag
worden alle ingeleverde bootjes te water
gelaten en worden er drie prijswinnaars
bekendgemaakt. De prijs bestaat uit een
rondvaart (voor vier personen) door de
Amsterdamse grachten.
De stand Zorgeloos Varen van HISWA
Vereniging vindt u op Connection Island,
standnummer 169.
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