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Van 3 tot 30 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 praktisch alle 
grote Nederlandse en Europese merken 
op de bootshow vertegenwoordigd zijn. 
Het aanbod bestaat uit daysailers, kajuit-
zeilboten, luxe zeiljachten, motorjachten, 
sloepen, tenders, sportboten en RIBs. 
Kijk op www.hiswatewater.nl voor een 
overzicht van alle tentoongestelde boten 
en primeurs. 

HISWA Harbour Cruise
Aan het IJ gaat de rijke historie van Am-
sterdam 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 

HISWA Harbour 
Cruise (by night)
Aan het IJ gaat de rijke historie van Am-
sterdam hand in hand met moderne 
architectuur. Ontdek dit gebied met de 
HISWA Harbour Cruise die vier keer per 
dag uitvaart. Vertrekpunt is J16. Kosten 
€ 8,50 inclusief een flesje water voor een 
uur durende rondvaart en € 15,- inclusief 
een drankje en hapjes voor een afvaart 
van anderhalf uur om 17.00 uur. 

Varen in open zeilboten, 
roeiboten, suppen
De instructeurs van Nautiek Vaaropleidin-
gen geven gratis les in verschillende tak-
ken van watersport. Ook voor kinderen! 
Wetsuits zijn aanwezig. 

Proefvaartsteiger
Bij de proefvaartsteiger liggen diverse 
boten van exposanten klaar, waaronder 
elektrische boten, om een proefvaart mee 
te maken op het IJ. 

Zeilles: Delta Lloyd 
Optimist on Tour
Kinderen kunnen gratis kennismaken met 
verschillende watersporten zoals zeilen in 
een Optimist, varen in een kano, stand-
up paddling en lopen in een waterbal. Op 
het droge kunnen ze proefjes doen in een 
waterlab, knopen leren leggen of de strijd 
aangaan om de hoogste highscore met 
de zeilgame. Alles is onder begeleiding 
van deskundige instructeurs. Meer info: 
www.optimistontour.nl

Manoeuvreerclinics zeiljacht
In een kort tijdsbestek de beginselen 
van het manoeuvreren op de motor bij-
gebracht krijgen? De instructeurs van De 
Zeezeilers van Marken geven dagelijks 
gratis, korte clinics op hun zeiljacht. 

Clinics Man overboord
De redactie van Motorboot is met haar 
eigen redactieschip aanwezig en verzorgt 

gebied. Zeker de moeite waard om vanaf 
het water te ontdekken. Dat kan vanaf de 
HISWA te water door aan boord te stap-
pen van de HISWA Harbour Cruise. De 
boot vaart vier keer per dag uit vanaf stei-
ger J16. Meer informatie en kaartverkoop 
op www.hiswatewater.nl. 

Bezoek Amsterdam
Een bezoek aan de HISWA te water laat 
zich prima combineren met een stadsbe-
zoek. Het pontje over het IJ brengt bezoe-
kers gratis in 12 minuten vanaf de NDSM-
werf naar het Centraal Station. Vanaf daar 
mogelijkheden te over voor shoppen, een 

museumbezoek, rondvaart, fietstocht, 
lekker eten en eventueel overnachten in 
Amsterdam. Op www.hiswatewater.nl 
is uitgebreide informatie te vinden van 
‘I amsterdam’ om een bezoek goed voor 
te bereiden en ideeën op te doen. 

HISWA te water 2014
Datum: Dinsdag 2 tot en met zondag 
 7 september 2014
Locatie: Amsterdam Marina, NDSM-werf. 
Openingstijden: dagelijks 11.00–19.00 uur. 

Tickets met korting en meer info: 
www.hiswatewater.nl

Van 2 tot en met 7 september 2014 pakt de Nederlandse en 
internationale 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

Op de HISWA te water vindt u niet alleen een breed overzicht van 
boten in alle soorten en maten; er is op en rond het water ook erg 
veel te doen. Bijna alle activiteiten zijn gratis. 
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korte clinics ‘man overboord.’ 

Matchracen met Maxfuns
De hele week staan er wedstrijden 
matchracen op het programma, waarbij 
twee boten op een kort baanparcours te-
gen elkaar strijden. Georganiseerd door 
de Live Your Dream Foundation. 

Aquawalking
Bij kinderen de absolute favoriet van alle 
activiteiten op de beurs: over het water 
rollen in grote plastic bubbles waar je in-
kruipt. 

Waterfietsen
Lekker waterfietsen in het grote activitei-
tenbassin. Canal Company stelt enkele 
waterfietsen beschikbaar.   

KNRM historisch 
reddingschip Insulinde
Stap aan boord van de Insulinde van de 
KNRM. De 18,5 meter lange Insulinde is 
de eerste grote zelfrichtende motorred-
dingboot van staal ter wereld. De boot 
heeft de status varend monument en is 
het vlaggenschip van het Nationaal Red-
dingmuseum Dorus Rijkers.

KNRM 
Reddingsdemonstraties
Bekijk de KNRM reddingsdemonstraties 
met gebruik van de waterscooter die ge-
durende het weekend plaatsvinden in het 
activiteitenbassin. 

Hoverboarden
Hoverboarden is de nieuwste watersport-
rage en nieuw in Nederland. Een soort 
snowboarden op een waterstraal. Pro-
fessionals geven demonstraties, maar u 
kunt ook zelf een poging wagen (kosten 
hiervoor bedragen € 25,- per 20 minu-
ten). Wetsuits zijn aanwezig. 

Paviljoen Boten met een verhaal
Op steiger I hebben het tijdschrift Zeilen, 

Uitgeverij Hollandia/Watersportmedia 
en L.J. Harri de krachten gebundeld. Zij 
verzamelden de boten achter boeiende 
gepubliceerde verhalen en de schippers 
geven hierover korte presentaties. Daar-
naast komen ook andere schrijvers en 
redacteurs langs om te vertellen over hun 
boten, boeken en artikelen. De boten die 
te bezichtigen zijn:
• Leisure 17 – Lars Bosma, 
 Krantenjongen naar zee
• Victoire – Ben en Annemiek Rutte, 
 Wereldreis voor beginners
• Bombus M (Zeehommel) – Rene Kops, 
 Zeilsloep voor avontuur
• Class 40 – Yvonne Beusker en Erik van 
 Vuuren, 40 voet oceaanuitdaging
• Ludana – Nautische erfgoed
• Peak – Bouwnummer 1 van de 
 legendarische Swan
• Magic US-38 – America’s Cup wed-
 strijdjacht van syndicaat Dennis Conner 
 in jaren 80

Varen doe je Samen! 
Mini Praktijkdag
Drie keer per dag wordt met een motor-
boot van een vaarschool en ervaren be-
geleiders een leerzaam rondje van circa 
een uur over het IJ gevaren. Het pro-
gramma is toegespitst op de combinatie 
beroeps- en recreatievaart. Per sessie 
kunnen maximaal 10 personen mee.

Klassieke 
zeesleepboot Holland 
De ‘Holland’ is de laatst overgebleven ver-
tegenwoordiger van een generatie staal 
geworden Hollands Glorie. Zo’n 200 spec-
taculaire reddingen heeft de in 1951 ge-
bouwde zeesleper op haar naam staan. In-
middels geheel gerestaureerd en de moeite 
van een bezichtiging meer dan waard. 

Adidas Sailing Clinics
Stap aan boord voor een korte gratis cli-
nic op de snelle wedstrijdboten van een 
Adidas Experience Center. Onder leiding 
van onder andere Calijn Muller, de ex-
wereldkampioen Splash zeilen. Dus: Join 
the Adidas sailing crew en ervaar ‘t.

Wijzigingen in het programma 
voorbehouden.


