
Alles voor een perfecte start 
van het watersportseizoen, 
voor jong en oud
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Nieuw: HISWA Klassiek
De HISWA wordt dit jaar nóg completer 
door de toevoeging van HISWA Klassiek. 
Met een mooie collectie klassieke sche-
pen en onderdelen waar de Nederlandse 
nostalgie vanaf spat. De Federatie Oud 
Nederlandse Vaartuigen (FONV) en di-
verse daarbij aangesloten behoudsorga-
nisaties zijn aanwezig voor alle informatie 
over behoud van Varend Erfgoed. Ook 
vind je hier verschillende klassenorgani-
saties waaronder de Vereniging Klassieke 
Scherpe Jachten en de Valken Klas-
senorganisatie, met de laatst gebouwde 
Bruynzeel Valk (uit 1941) teruggebracht in 
perfect originele staat. En uiteraard ont-
breekt de ‘Leugenbank’ niet, bekend als 

ontmoetingsplaats in menig haven. Het 
wordt een mooie verbinding tussen het 
moderne van nu met het rijke maritieme 
verleden van Nederland, een aanwinst 
voor jong en oud.

Speciale aandacht voor de 
jeugd (t/m 16 jaar gratis)
De wereld van HISWA Fun laat alles zien 
op het gebied van windsurfen, kitesur-
fen, Stand Up Paddling (SUP) en nog 
veel meer. Met de bekende merken en 
de nieuwste producten, zoals opblaas-
bare SUP-boards die heel handig en 
compact mee te nemen zijn aan boord. 
Ook de jeugd komt hier ruimschoots aan 
zijn trekken. In het grote waterbassin zijn 

dagelijks spectaculaire wedstrijden en 
demonstraties. Daarnaast is er een apart 
SUP-bassin, waarin je zelf direct een po-
ging kunt wagen. Jongeren tot en met 16 
jaar hebben overigens gratis toegang!

Paviljoens, lezingen, 
workshops en clinics
Op de HISWA is er voor iedere waterspor-
ter wat wils. Voor de zeilers is er een Open 
zeilboten en een Daysailer paviljoen. Voor 
wie van ronkende motoren en snelle bo-
ten houdt, is er het Sportboten paviljoen. 
Op het Elektrisch Varen paviljoen vind je 
de nieuwste producten en ontwikkelingen 
op het gebied van elektrisch en hybride 
varen. En in het Vaarscholen paviljoen 
kun je terecht voor vakanties om je zeil-

vaardigheid te verbeteren. Het Zeiltheater 
is dé plek voor interessante lezingen, reis-
verhalen en bijzondere anekdotes. Voor 
de klussers is er het Demoplein, met tal-
loze workshops over onderhoud, bouw, 

motoren en uitrusting. Alles weten over 
veiligheid op en rond het water? Leg dan 
aan op het Veiligheidseiland. Leer meer 
over het weer in de drukbezochte Meteo-
Clinics of oefen het manoeuvreren tijdens 
de Manoeuvreerclinics in de RAI Haven.

Innovatie en primeurs
De start van het nieuwe watersportsei-
zoen is ook het ideale moment voor de 
lancering van nieuwe producten en bij-
zondere primeurs. De aanwezigheid van 
honderden exposanten garandeert dan 
ook veel productintroducties en innova-
ties. Op het HISWA Innovatie paviljoen 
komen alle innovaties, trends, kennis en 
marktontwikkelingen samen. De genomi-

neerde zeil- en motorboten voor de HIS-
WA Boot van het Jaar verkiezing en de 
genomineerde producten voor de HISWA 
Product van het Jaar verkiezing zijn even-
eens te bezichtigen. Genomineerd voor 
HISWA Zeilboot van het Jaar: de Winner 
9.00, de Essence 33 en de Contest 42. 
Genomineerd voor HISWA Motorboot 
van het Jaar: de Interboat NEO 7.0, de 
Vri-jon 29 en de Contest 52 MC. De win-
naars worden tijdens de openingsdag 
van HISWA 2014, op woensdag 5 maart, 
bekend gemaakt.

Winkelcentrum ‘HISWA Shop’
Naast uitgebreide informatie en oriëntatie 
kun je op de HISWA natuurlijk ook direct kopen. Het winkelcentrum wordt nog 

grootser van opzet, met alle denkbare 
watersportspullen om weer volledig voor-
bereid het nieuwe vaarseizoen in te gaan. 
Of je nu op zoek bent naar bootschoe-
nen, een kompas of een reddingsvest, 
het is allemaal te koop in HISWA Shop. 
Op de centrale catwalk vinden dage-
lijks modeshows en productpresentaties 
plaats. En natuurlijk zijn er heel veel aan-
trekkelijke beursaanbiedingen.

Voordelig met de trein
Bij  aankoop van een HISWA toegangs-
kaart is een 2e klas NS dagretour te bestel-
len voor slechts € 9,00. Geldig op beursda-
gen vanaf 09.00 uur, vanaf ieder treinstation 
in Nederland naar station Amsterdam RAI.   

Op 5 maart 2014 gaat het nieuwe watersportseizoen van start 
tijdens het grootste watersportevenement van Nederland, de 
HISWA Amsterdam Boat Show. Met maar liefst acht werelden valt 
er voor iedere watersporter genoeg te zien en te beleven. Van 
bootaccessoires tot surfboards, van onderhoudworkshop tot ma-
noeuvreerclinics en van navigatieapparatuur tot watersportkleding. 
En niet te vergeten de honderden sloepen, open zeilboten, day-
sailers en sportboten die doorgaans hetzelfde seizoen nog het 
water op kunnen. Na een bezoek aan de HISWA – van 5 tot en 
met 9 maart in Amsterdam RAI – kun je perfect voorbereid van het 
nieuwe watersportseizoen gaan genieten.

Tekst en foto’s: HISWA Amsterdam Boat Show
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Praktische info
Datum & locatie:  woensdag 5 t/m zondag 9 maart 2014, in Amsterdam RAI
Openingstijden:  woensdag t/m vrijdag van 11.00 – 22.00 uur
 zaterdag en zondag van 10.00 – 18.00 uur
Toegangsprijzen: via de website:
 dagkaart €12,50
 avondkaart (geldig vanaf 18.00 uur) €€8,50
 NS dagretour €€9,00
 aan de kassa – tijdens de beurs:
 dagkaart €€15,00
 avondkaart € 10,00
 jongeren t/m 16 jaar hebben gratis toegang
Meer informatie:  via www.hiswa.nl, Twitter: @HISWAamsterdam 
 Facebook: HiswaAmsterdam


