
HISWA KLASSIEK – 8 T/M 12 MAART IN RAI AMSTERDAM  
 
Van woensdag 8 t/m zondag 12 maart vind in RAI Amsterdam weer het grootste 
watersportevenement van Nederland plaats, de HISWA Amsterdam Boat Show. Met honderden 
boten, onderdelen en accessoires en natuurlijk HISWA Klassiek, voor een mooie verbinding 
tussen het rijke maritieme verleden van Nederland en de moderne tijd van nu. HISWA Klassiek, 
met prachtige klassieke schepen, onderdelen en accessoires, is te vinden in Hal 5.  
 
Mooie klassieke schepen 
U vindt in HISWA Klassiek verschillende klassieke pronkstukken. Enkele deelnemers die in ieder 
geval aanwezig zijn, zijn Eerdmans Jachtverzekeringen, Cornish Crabbers, Scherpel Jachtwerf en 
NAZ Schepen. Ook Scheepswinkel van Meer is aanwezig met de Toplicht stand. Daarnaast zijn 
diverse behouds- en klassenorganisaties present, waaronder de 16m2 klasse organisatie. 
 
Prachtige verhalen in het Spiegel Theater  
In navolging van het succes van afgelopen editie, wordt ook in 2017 weer het Spiegel Theater 
neergezet in samenwerking met het blad Spiegel der Zeilvaart. Hier worden de mooiste verhalen uit 
de geschiedenis tot leven gebracht. Kom langs in de 19e-eeuwse spiegeltent en laat u door bekende 
gezichten uit de wereld van het varend erfgoed meevoeren naar het verleden. Het programma vindt u 
vanaf medio februari op hiswarai.nl.  

Amateur Boot Bouw Award  
Natuurlijk wordt er in HISWA Klassiek ook weer gestreden om de Amateur Boot Bouw Award (ABBA), 
een vanuit het Watercraft Magazine uit Engeland overgewaaide presentatie, waar amateur 
bootbouwers hun zelfgebouwde boot aan het publiek laten zien. Bootbouwers die hun pronkstuk ten 
tijde van de HISWA af hebben kunnen zich inschrijven om mee te dingen naar de award. Opgeven 
kan door een mail met foto’s van de boot (max +/- 6 meter lang) en een omschrijving van het 
bouwproces te mailen naar wim.bruijn@planet.nl o.v.v. 'ABBA 2017'.  
 
Kortom, bent u eigenaar of liefhebber van klassieke schepen of houdt u van de kenmerkende sfeer 
van hout en ijzer, van teer en touw, van oude lijnen en bruine zeilen? Dan bent u op HISWA Klassiek 
aan het juiste adres!  
 
<bij plaatsing voor 31 december 2016> 
Zeer voordelige toegangskaarten  
Tot en met 31 december zijn toegangskaarten voor de HISWA Amsterdam Boat Show 2017 – inclusief 
toegang tot HISWA Klassiek – op de HISWA website te koop voor slechts € 7,50 in plaats van € 15,00 
aan de kassa. Tevens is een voordelig NS-dagretour bij te bestellen. Indien u liever in de winkel uw 
toegangskaarten koopt is dat mogelijk bij Primera.  
 
Ga voor meer informatie, zoals de deelnemerslijst, openingstijden en het programma, naar 
www.hiswarai.nl.  
 
<bij plaatsing na 31 december 2016>  
Korting op toegangskaarten 
Toegangskaarten voor de HISWA Amsterdam Boat Show 2017 – inclusief HISWA Klassiek – zijn op 
de HISWA website te koop voor € 12,50, in plaats van € 15,00 aan de kassa. Indien u liever in de 
winkel uw toegangskaarten koopt is dat mogelijk bij Primera.  
 
Ga voor meer informatie, zoals de deelnemerslijst, openingstijden en het programma, naar 
www.hiswarai.nl.  
 
Fotomateriaal: https://raiamsterdam.getbynder.com/web/090ec9f3311f8e9e/hiswa-klassiek/  
 


