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Grootste aanbod
sloepen, weekenders
en tenders ter wereld

60-jarig jubileum voor de
HISWA Amsterdam Boat Show
De voorbereidingen op de 60e editie van de HISWA Amsterdam Boat Show zijn in volle gang. En
de vooruitzichten zijn goed. Naast de vele trouwe deelnemers zal een groot aantal nieuwe bedrijven
zich presenteren. Met de ‘werelden’ Funsport, Sloep, Klassiek, Shop, Speed, Zeilen, Unique en
Onderdelen & Accessoires is de HISWA Amsterdam Boat Show het grootste en meest complete
watersportevenement van Nederland dat zich richt op alle watersporters. De ideale start van het
watersportseizoen. HISWA 2015 wordt van woensdag 11 tot en met zondag 15 maart gehouden
Redactie: Hiswa Amsterdam Boat Show
in Amsterdam RAI.

volop vermaak in de Fun Zone en in het
weekend mogen ze zelf een bootje besturen in de RAI Haven.

Grote spelers in watersportland

Een flink aantal grote namen is aan boord.
“Wij staan al jaren op de HISWA. De timing van dit evenement is bepalend voor
de keuze en deze sluit perfect aan voor
de start van het waterrecreatie seizoen”,
aldus Peter Wayper van Technautic. Rens
de Korver van XO Boats Nederland vult
aan: “HISWA is een van de weinige platforms waar je je in Nederland goed kan
presenteren als bootbouwer of -verkoper
en waar je, als je als professioneel bedrijf
serieus genomen wilt worden, gewoon
moet staan.”

HISWA Klassiek

Voor de tweede keer maakt HISWA Klassiek deel uit van de HISWA Amsterdam
Boat Show. Het zorgt voor een mooie
verbinding tussen het rijke maritieme verleden van Nederland en het moderne van
nu. Naast een gevarieerd aanbod van
klassieke boten en schepen, waaronder
een Lemsteraak en een Wanderer 40, zal

de bekende Leugenbank een centralere
positie krijgen met interessante verhalen
en lezingen. De FONV (Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen) is weer met diverse
aangesloten organisaties aanwezig, als
ook andere behouds- en klassenorganisaties. Het Hout- en Meubileringcollege
presenteert zichzelf en bouwt met haar
leerlingen aan een boot. Daarnaast wordt
er weer gestreden voor de Amateur Boot
Bouw Award; op de laatste beursdag
wordt bekend wie zich in 2015 de beste
amateur bootbouwer van Nederland mag
noemen.

NIEUW: nóg meer Funsport

Het segment Funsport wordt dit jaar nóg
groter. Hier is alles te vinden op het gebied
van wind- en kitesurfen, wakeboarden,
stand up paddling (SUP) en nog veel meer.
Zowel voor de beginner als de doorgewinterde funsporter. Met merken als Mistral
SUP, North Kiteboarding, Naish, F-One,
Fanatic en natuurlijk tegen een mooie prijs.
Voor wie gelijk tot actie wil overgaan, kan
een poging wagen in het SUP-bassin of
op de skimboardbaan.

Voor iedere
watersporter wat wils

Of je nu een kajuitzeiljacht of motorboot
bezit of eigenaar bent van een sloep, open
zeilboot of sportboot. 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. Niet alleen bezitters van
kleinere en middelgrote boten, maar ook
eigenaren van grotere boten kunnen hun
hart ophalen bij de duizenden onderdelen
en accessoires. Van zeilen tot dekbeslag,
van watersportkleding tot reddingsvesten,
en van onderhoudsproducten tot navigatieapparatuur. Bovendien geven tal van
experts informatie en clinics over veiligheid
op en rond het water, elektrisch varen,
onderhoud, jachthavens, vaarbewijzen en
nog veel meer. De jeugd vindt dagelijks
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Voor wie houdt van lekker relaxed varen
op de prachtige grachten, kanalen en
meren die Nederland rijk is, is op HISWA
2015 zeker aan het juiste adres. Met het
grootste aanbod aan sloepen, weekenders en tenders ter wereld vind je altijd de
juiste boot om er een dagje of misschien
wel langer op uit te trekken. Van eenvoudig en praktisch in het onderhoud tot luxe
en comfortabel uitgevoerd. Onder andere
Prins Watersport, Antaris / Maril / Makma,
Enkhuizensloep, CooperYacht, Isloep,
Lifestyle sloepen, Hellas Watersport,
Barkaris Friesland en Interboat zullen aanwezig zijn, uiteraard met hun nieuwste
modellen. Verder zijn er speciale paviljoens
voor Visboten en Elektrisch Varen.

Innovatie & primeurs

Dat de HISWA dit jaar nog completer is,
is ook te zien aan het aantal primeurs en
noviteiten. Zo presenteert Northshore
Yachts Holland haar nieuwste Lemsteraak,
Aquavitesse de RS Aero, Seafury BV de
Seafury Tender, Nauta Maritiem de sloep
Crescent 6.9 ST, Antaris de Antaris 77 en
Peek Watersport de Sealine S 330. Dit is
slechts een kleine greep uit de vele noviteiten. Op het HISWA Innovation LAB komen
alle innovaties, trends, kennis en marktontwikkelingen samen. Ook zijn daar de
geselecteerde producten voor de HISWA
Product van het Jaar verkiezing te zien.
Daarnaast is het een unicum dat alle geselecteerde zeil- en motorboten voor de
HISWA Boot van het Jaar verkiezing genomineerd en eveneens op de beursvloer
te bezichtigen zijn. Op de openingsdag
worden de winnaars van de HISWA Zeilboot, Motorboot en Product van het Jaar
bekend gemaakt.

Praktische info

Datum & locatie: woensdag 11
t/m zondag
15 maart 2015,
in Amsterdam RAI
Openingstijden:
Woensdag11 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
Kaarten met korting zijn te koop via
www.hiswarai.nl
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