Wateractiviteiten in de praktijk tijdens HISWA te water
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Van 1 t/m 6 september wordt de HISWA te water weer georganiseerd in de haven van Amsterdam. Naast de vele
boten en sloepen die er te koop zijn, is er ook een overzicht van de kleine watersport. De bezoekers kunnen
tijdens deze beurs ook actief kennis maken met de diverse onderdelen. Dat biedt een mooie kans om zelf de
succesfactor te bepalen voor mogelijke nieuwe activiteiten op je recreatiebedrijf.
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Aqua jump[/caption] Nieuw: Aqua Jumping Op
diverse recreatieplassen is deze activiteit al (met succes) geïntroduceerd. Tijdens de HISWA te water wordt
daar een sportieve wedstrijd aan gekoppeld. Een groot drijvend luchtkussen (een blob) op het water nodigt uit
tot een flinke jump. Degene die op de voorzijde van het kussen ligt wordt hierdoor gelanceerd en maakt een
flinke plons in het water. Het kussen is zo’n 8 meter lang en 4 meter breed. Dagelijks worden er demonstraties
gegeven door professionele springers. Maar ook bezoekers kunnen een sprong wagen tijdens de HISWA te
water 2015. Nieuw: Jetpacken Jetpacken, de nieuwste rage in de Nederlandse watersport, mag natuurlijk niet
ontbreken op de HISWA te water 2015. Even James Bond voelen? Genieten van de ultieme vrijheid door te
zweven boven het water? Dat kan met de Jetpack, een ‘rugzakje’ met waterdruk waardoor men omhoog
geduwd wordt en boven het water zweeft. [gallery link='file' ids="38062,38063,38064,38065,38066,38067"]

Flyboarden en Hoverboarden Velen hebben het Flyboarden en
Hoverboarden al eens gezien, maar op de HISWA te water 2015 kan iedereen het ook zelf proberen. Het
boarden gebeurt op een soort snowboard op een waterstraal waar men met gespreide benen (flyboarden) of in
de snowboard positie (hoverboarden) op staat. Op de HISWA te water geven professionals demonstraties,
maar kan het publiek ook zelf een poging wagen. Radiografische bootjes besturen Het tijdschrift ZEILEN
brengt dit jaar ook mini-zeilboten mee naar de HISWA te water om radiografisch te zeilen. Hierbij staan de
beste stuurlui letterlijk aan de wal, van waar ze hun Micro Magic en Dragon Force mini-zeilboten aansturen.
Naast demonstraties door zeilers van MM-zeilen kan men op de HISWA te water ook zelf radiografisch zeilen.
Hiervoor stelt RC Zeilen uit Joure een aantal demo-boten beschikbaar. Aangepast watersporten Samen met
Fonds Gehandicaptensport en SailWise zorgt Delta Lloyds Optimist on Tour er dit jaar voor dat ook kinderen
met een handicap kunnen zeilen bij de HISWA te water. Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september zeilen er
aangepaste zeilboten mee en zijn er vrijwilligers aanwezig om iedereen te helpen bij het in- en uitstappen (zo
nodig met tillift). Varen in open zeilboten, roeiboten, suppen, kanoën De instructeurs van Nautiek
Vaaropleidingen zorgen weer voor gratis les in verschillende takken van watersport zoals zeilen in een
Optimist, roeien, suppen en kanoën. In het weekend kan er ook in Lasers gezeild worden. Voor zowel jong als
oud. Wetsuits zijn aanwezig, zwemkleding moet men zelf meenemen. Waterfietsen Canal Company zorgt voor
verschillende waterfietsen waarmee bezoekers alle boten en al het andere spektakel ook vanaf de waterlijn
kunnen bewonderen. Meer informatie: www.hiswatewater.nl
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