
HISWA 2015: Boeiend voor 
iedere watersporter 
Alles voor een perfecte start van het watersportseizoen, voor jong en oud
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Goed op koers
Joost Ringeling, beursmanager van de 
HISWA Amsterdam Boat Show: ‘We zijn 
volop bezig met de voorbereidingen van 
alweer de 60e editie en liggen goed op 
koers. We merken dat er voorzichtig weer 
wat beweging in de markt zit en zien dit 
terug in de hoeveelheid aanmeldingen van 
de exposanten. We zien veel trouwe deel-
nemers terug, maar ook nieuwe bedrijven 
waaronder XO Boats Nederland, Hel-
las Watersport met Primeur Sloepen en 
Seascape Benelux. Dat is heel mooi 
nieuws’. 

Indeling in acht werelden
Om het overzichtelijk te maken, is de 
HISWA ingedeeld in acht werelden. Van 
HISWA Zeilen, met de open zeilboten, 

Speciale aandacht voor de
jeugd (t/m 16 jaar gratis)
Dit jaar kun je voor het eerst ervaren hoe 
het eraan toegaat op een zeilschool, 
wat je kunt verwachten en hoe zo’n 
zeilschool er nou uitziet. Voor wie op 
de beurs meteen tot actie wil overgaan 
kan een poging wagen in het aparte 
SUP-bassin of op de skimboardbaan. 

Na het succes van vorig jaar is HISWA 
Klassiek weer aanwezig met prachtige 
klassieke schepen en diverse onder-
delen, accessoires en dienstenpartijen.  

In HISWA Shop zijn alle denkbare wa-
tersportspullen te koop en veel scherpe 
beursaanbiedingen.

Paviljoens, lezingen, 
workshops en clinics
Voor de zeilers is er een Daysailer pa-
viljoen. Er is een Elektrisch Varen pa-
viljoen, een Visboten paviljoen en een 
Vakantiepaviljoen. Het Zeiltheater is dé 
ontmoetingsplek voor zeilers met interes-
sante lezingen, reisverhalen en bijzondere 
anekdotes. Voor de klussers is er het 

daysailers, klassenorganisaties en vaar-
scholen tot de motorboten, RIB’s en 
buitenboordmotoren in HISWA Speed. 
HISWA Sloep biedt het grootste aanbod 
van sloepen en weekenders in Neder-
land. En in de wereld van HISWA Unique 
is een aantal bijzondere, grotere boten te 
bewonderen. De nieuwste bootacces-
soires, onderdelen en onderhoudspro-
ducten voor elk type boot zijn te vinden in 
HISWA Onderdelen & Accessoires. 

HISWA Funsport 
De wereld van HISWA Funsport laat alles 
zien op het gebied van wind-, kitesurfen, 
Stand Up Paddling (SUP) en wakeboar-
den en wordt dit jaar nog groter. Zowel 
voor de beginner als de doorgewinterde 
funsporter.

Op 11 maart 2015 gaat het nieuwe watersportseizoen van start tijdens het grootste watersporteve-
nement van Nederland, de HISWA Amsterdam Boat Show. Met acht werelden valt er voor iedere 
watersporter veel te zien en te beleven. Van bootaccessoires tot surfboards, van onderhoudwork-
shops tot zeilclinics en van navigatieapparatuur tot watersportkleding. En niet te vergeten de hon-
derden sloepen, open zeilboten, daysailers en sportboten die doorgaans hetzelfde seizoen nog 
het water op kunnen. Voor de tweede keer is er HISWA Klassiek met een mooie collectie klassieke 
boten en onderdelen en HISWA Funsport wordt verder uitgebreid met nog meer demonstraties en 
funsport producten. Dit jaar zal de 60e editie plaatsvinden van woensdag 11 tot en met zondag 15 
maart 2015.                                                                           Redactie: Hiswa amsteRdam Boat sHow
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Onderhoudspaviljoen en het Demoplein, 
met talloze workshops over onderhoud, 
bouw, motoren en uitrusting. Het Veilig-
heidseiland biedt alle informatie over vei-
ligheid op en rond het water. En uiteraard 
zullen ook de Meteoclinics niet ontbreken.

Innovatie 
Op het HISWA Innovation LAB komen 
innovaties, trends, kennis en marktont-
wikkelingen samen. Ook zijn daar de ge-
selecteerde producten voor de HISWA 
Product van het Jaar verkiezing te zien. 
Daarnaast is het een unicum dat alle ge-
selecteerde zeil- en motorboten voor de 
HISWA Boot van het Jaar verkiezing ge-
nomineerd en eveneens op de beursvloer 
te bezichtigen zijn.  

Genomineerd voor HISWA Zeilboot van 
het Jaar 2015 zijn: Winner 8, Saffier 33, 
Jeanneau Sun Odyssey 349, Beneteau 
Oceanis 35 en de Pointer 25.

Genomineerd voor HISWA Motorboot 
van het Jaar 2015 zijn: Aquanaut An-
dante 438, Korvet 14 CLR, Steeler Pa-
norama Flatfloor 46, Vedette Hollander 
Trend 32 en de XO 270 RS Front Cabin. 
De winnaars worden tijdens de openings-
dag van HISWA 2015, op woensdag 11 
maart, bekend gemaakt.

Kom voordelig met de trein!
Bestel bij aankoop van een HISWA toe-
gangskaart het voordelige 2e klas NS 
dagretour, voor slechts € 9,00. Geldig op 
beursdagen vanaf ieder treinstation in Ne-
derland naar Amsterdam RAI. Het NS dag-
retour is te bestellen via www.hiswarai.nl.   

Praktische info
Datum & locatie:  woensdag 11 t/m zondag 15 maart 2015, 
 in Amsterdam RAI 
 
Openingstijden: 
Woensdag   11 maart 11:00 - 18:00 uur    
Donderdag 12 maart 11:00 - 22:00 uur    
Vrijdag 13 maart 11:00 - 22:00 uur    
Zaterdag 14 maart 10:00 - 18:00 uur    
Zondag 15 maart 10:00 - 18:00 uur   
 
Toegangsprijzen: via de website:
 • dagkaart €12,50
 • avondkaart (geldig vanaf 18.00 uur) € 8,50
 • NS dagretour €9,00 (geldig vanaf ieder station in NL 
    naar station RAI en terug) 
 aan de kassa – tijdens de beurs:
 • dagkaart €15,00
 • avondkaart €10,00
 • jongeren t/m 16 jaar hebben gratis toegang!

Meer informatie:  via www.hiswarai.nl,  twitter: @HISWAamsterdam, 
 Facebook: HiswaAmsterdam


