
2,5 Kilometer bootnieuws op 
de HISWA te water 2014
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Van 3 tot 25 meter
De HISWA te water biedt een breed en 
divers overzicht van kleine en grote bo-
ten, serie gebouwd of custom-built, ge-
maakt van aluminium, staal of polyester. 
Ook dit jaar tonen exposanten weer tien-
tallen (wereld)primeurs. Voor mensen die 
zich willen oriënteren op een eventuele 
aankoop is de HISWA te water de aan-
gewezen plek aangezien veel grote Ne-
derlandse en Europese merken op de 
bootshow vertegenwoordigd zijn. Het 
aanbod bestaat uit daysailers, kajuitzeil-
boten, luxe zeiljachten, motorjachten, 
sloepen, tenders, sportboten en RIBs.

Zelf varen
Op en rond het water vindt een spette-
rend programma plaats voor kinderen, 
jongeren en volwassenen. Bijna alle ac-
tiviteiten zijn gratis zodat zowel jong als 
oud het plezier van watersport kan ont-
dekken. Proefvaren in sloepen en open 
zeilboten, zeillessen voor kinderen, de-
monstraties van hoverboarden, roeien, 
surfen, aquawalking, manoeuvreerclinics, 

man overboord clinics, demonstraties 
met de waterscooter door de KNRM en 
matchracen in Maxfuns 24 zorgen voor 
een dynamisch watersportdecor rondom 
de tentoongestelde boten.

Sterk in staal
Nederlandse staalbouwers bevestigen 
hun wereldwijde reputatie als kwalitatief 
zeer hoogwaardige jachtbouwers gezien 
de primeurs die in dit segment gepresen-
teerd worden. Een greep uit enkele we-
reldprimeurs die tot op heden zijn aange-
kondigd bij de motorjachten: de Andante 
436 van Aquanaut Yachting, de Executive 
1500 van B. van den Hoven Jachtbouw, 
de Boarncruiser 42 OK-HT, de Contest 
52MC Flybridge, de Korvet 14 CLR van 
Deep Water Yachts, de FS Concordia 
Experience 50 van FS Schiffstechnik, de 
Knobbe Classic 39 (aluminium), de Lins-
sen Classic Sturdy Sedan 36 deckbridge, 
de Favorite 1500 van Mulder Shipyard, 
de North-Line 42 Wheelhouse, de Pik-
meercruiser 44 AC, de Panorama FF46 
van Steeler Yachts, de Sabre 42 Salon 

Express, de Jetten 41 Sedan en de Storm 
X-53 F. In het segment van sloepen en 
sportboten zijn de Bavaria 35 Sport, de 
Broom 430, de Chris*Craft 28 Corsair, 
de Da Vinci 30, de Intercruiser 31 Cabrio, 
de isloep 777 en de Nimbus 450 Coupe 
enkele voorbeelden van nieuwe modellen 
op de Nederlandse markt.

Primeurs zeiljachten
Ook in het segment van de zeiljachten 
lijkt er meer beweging in de markt te zijn 
qua innovatie of aanpassingen van be-
staande modellen. Zo zijn er wereld- en 
Nederlandse primeurs te bewonderen van 
de merken Arcona, Bavaria, Bestevaer, 
Comar, Dehler, Elan, Garcia, Hanse, 
Moody, Pointer, Saare, Saffier, Salona, 
SwedeStar, Varianta, Winner en X-yachts. 

Ruime keuze sloepen, 
tenders en motorjachten
Het aanbod van sloepen, weekenders 
en tenders blijft een belangrijk onder-
deel van het expositieprogramma van 
de HISWA te water. Bezoekers hebben 
binnen dit segment de keuze uit ruim 40 
modellen van veel verschillende merken. 

Wie voor groot en luxe wil gaan, kan 
zijn hart ophalen bij de motor- en zeil-
jachten van 16 meter en langer die door 
Lengers Yachts, Mulder Shipyard, Prin-
cess Yachts, Storm Yachts, Contest 
Yachts, KM Yachtbuilders en Nova 
Yachting getoond worden.

Paviljoen ‘Boten met 
een verhaal’
Nieuw is het Paviljoen ‘Boten met een ver-
haal’, een samenwerkingsverband tussen 
het magazine Zeilen, boekhandel L.J. Harri 
en Uitgeverij Hollandia en Watersport-
media. Vijf boten die allemaal gefigureerd 
hebben in een artikel, een boek of een e-
boek liggen bij elkaar aan de steigers. De 
schippers die hun verhaal toevertrouwden 
aan het papier, doen hun ervaringen uit de 

doeken op de HISWA te water. Zij vertellen 
hun verhaal aan boord en in korte presen-
taties. Van avontuurlijk bouwproces of een 
wereldreis tot een spannende week op de 
wadden: ‘Boten met een verhaal’ belooft 
dé ontmoetingsplek voor zeilers te worden 
op de HISWA te water.

HISWA Harbour Cruise
Aan het IJ gaat de rijke historie van 
Amsterdam hand in hand met moderne 
architectuur. De IJ-oevers hebben de 
laatste jaren een enorme ontwikkeling 
doorgemaakt met onder andere het EYE-
Museum als absolute blikvanger van het 
gebied. Zeker de moeite waard om vanaf 

Van 2 tot en met 7 september 2014 pakt de Nederlandse en in-
ternationale jachtbouw weer flink uit op de HISWA te water. Aan 
de steigers van Amsterdam Marina op de NDSM-werf liggen 
straks zo’n 300 nieuwe boten in alle soorten en maten afgemeerd. 
“Nergens anders in Noord-Europa is zo’n complete bootshow 
te water met zo veel primeurs te vinden.”    Redactie: Hiswa te water
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HISWA te water 2014 Amsterdam
Datum:  Dinsdag 2 tot en met zondag 7 september 2014.
Locatie:  Amsterdam Marina, NDSM-werf. 
Openingstijden:  Dagelijks 11.00 – 19.00 uur. 
Tickets:  Online met korting en tijdens bootshow aan de kassa.
website: www.hiswatewater.nl  
Facebook: Facebook (HISWAtewater) 
Twitter: Twitter (#HISWAtewater)

het water te ontdekken. Dat kan vanaf de 
HISWA te water door aan boord te stap-
pen van de Amsterdam Harbour Cruise. 
Speciaal voor HISWA te water bezoekers 
vaart Canal Company Amsterdam vier 
keer per dag uit. Er kan bij de bootshow 
opgestapt worden. Meer informatie over 
tijden, opstapplaats, route en ticketver-
koop is te vinden op www.hiswatewater.nl 
en www.canal.nl. 

Laatste trend: Hoverboarden
Overgewaaid uit het zuiden van Europa is 
de nieuwste watersportrage: hoverboar-
den. Een nieuwe variant op het flyboar-
den dat de afgelopen jaren op de HISWA 
te water te zien was. Hoverboarden is een 
soort snowboarden op een waterstraal. 
Op de bootshow tonen professionals hun 
kunsten en kan het publiek ook zelf een 
poging wagen (kosten hiervoor bedragen 
€ 25 per 20 minuten).

Speciaal voor kinderen: 
Optimist on Tour
De HISWA te water is één van de stops 
op de Optimist on Tour die van mei tot 
en met september door het land trekt en 
door Delta Lloyd wordt georganiseerd. Op 
dit evenement is voor kinderen van alles 
te beleven. Zij kunnen gratis kennisma-
ken met verschillende watersporten zoals 
zeilen in een Optimist, varen in een kano, 
stand-up padding en lopen in een water-
bal. Ook op het droge hoeven ze zich niet 
te vervelen. Proefjes doen in een waterlab, 
knopen leren leggen of de strijd aangaan 
om de hoogste highscore met de zeil-
game. Vanzelfsprekend staat alles onder 
begeleiding van deskundige instructeurs. 
 
Koop uw tickets met korting op 
www.hiswatewater.nl.


