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Joost Ringeling, beurs-
manager van de HiswA 
Amsterdam Boat show: 
“we bouwen voort op 
het concept van afge-
lopen jaar. Dat houdt in 
dat we ons wat betreft 
het aanbod van boten 

voornamelijk richten op sloepen, sportbo-
ten en open zeilboten. Maar dat betekent 
zeker niet dat bezitters van grotere boten 
bij ons niet aan het juiste adres zijn. we 
hebben een enorme hal vol met onderde-
len en accessoires, voor ieder type boot, 
groot en klein. Van zeilen tot dekbeslag, 
van watersportkleding tot reddingsboeien, 
en van onderhoudsproducten tot naviga-
tieapparatuur.” Bovendien geven tal van 
experts informatie over veiligheid op en 
rond het water, elektrisch varen, onder-
houd, jachthavens, vaarbewijzen en nog 
veel meer. Ringeling: “Dus of je nu een 
kajuitzeiljacht of motorboot bezit, eigenaar 
bent van een sloep, open zeilboot of sport-
boot. Of wanneer je zo nu en dan een boot 
huurt of liever op een surfplank staat. Op 
de HiswA is echt voor ieder wat wils”.

Een handige indeling 
in acht werelden
Om het voor de bezoekers overzichtelijk 
te maken, is de HiswA ingedeeld in acht 
werelden. Van HiswA Zeilen, met de open 

zeilboten, daysailers, vaarscholen en va-
kantieaanbieders tot de motorboten, RiBs 
en buitenboordmotoren in HiswA speed. 
HiswA sloep biedt het grootste aanbod 
van sloepen in Nederland. in de wereld 
van HiswA Unique is een aantal bijzonde-
re, grotere boten te bewonderen, gekop-
peld aan een thema. Evenals de genomi-
neerde zeil- en motorboten van de HiswA 
Boot van het Jaar verkiezing. De nieuwste 
bootaccessoires, onderdelen en onder-
houdsproducten zijn te vinden in HiswA 
Onderdelen & Accessoires. 

De wereld van HiswA Fun laat alles zien 
op het gebied van windsurfen, stand Up 
Paddling, wakeboarden en nog veel meer. 
Met het grote waterbassin voor specta-
culaire demonstraties, wedstrijden en om 
zelf een poging te wagen. HiswA Klassiek 
zorgt voor een mooie verbinding tussen 
het moderne van nu en het rijke maritieme 
verleden van Nederland, een aanwinst 
voor jong en oud. En in HiswA shop zijn 
alle denkbare watersportspullen te koop, 
om volledig voorbereid weer het nieuwe 
vaarseizoen in te gaan.

De HiswA Amsterdam Boat show 
vindt plaats van 5 tot en met 9 
maart 2014 in Amsterdam RAi. Meer 
informatie is te vinden via www.hiswa.nl,  
Twitter: @HiswAamsterdam en 
Facebook: HiswaAmsterdam.

Van navigatieapparatuur tot onderhoudworkshop, van boot-
accessoires tot beursaanbiedingen. Op de komende HISWA 
Amsterdam Boat Show is alles te vinden om de boot vaarklaar 
te maken voor het nieuwe seizoen. Ook wie nog een nieuwe 
boot zoekt kan zijn hart ophalen bij de honderden sloepen, 
open zeilboten, daysailers en sportboten die doorgaans nog 
hetzelfde seizoen het water op kunnen. Nieuw is HISWA Klas-
siek, met een uitgebreide collectie klassieke boten, onderdelen 
en traditie waar de Nederlandse nostalgie vanaf spat. En het 
Funsport segment wordt uitgebreid met een nog ruimer as-
sortiment en veel demonstraties. Een handige indeling in acht 
werelden laat bezoekers gemakkelijk hun weg vinden. Tijdens 
de HISWA is Amsterdam RAI boeiend voor iedere watersporter: 
van woensdag 5 tot en met zondag 9 maart 2014.
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