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Sinds 11 januari 2016 is de nautische 
boekhandel Datema Amsterdam te vin-
den op Eind 15, aan de Lingehaven in 
Gorinchem. Het eerste weekend van 
april wordt de verhuizing gevierd met een 
drietal open dagen met speciale gasten 
uit de watersport. Datema Amsterdam is 
bijna 20 jaar gehuisvest geweest in één 
van de oude VOC-panden aan de Prins 
Hendrikkade 176/50 in Amsterdam. Deze 
Amsterdamse locatie is begin december 
gesloten, om in Gorinchem een nieuwe 
start te maken. Na een goede start en de 
deelname aan beide grote watersport-
beurzen Boot Holland en HISWA Amster-
dam Boat Show wil Datema Amsterdam 
haar bestaande en nieuwe klanten uit-
nodigen om te komen kijken op de nieu-
we locatie. Er wordt ‘Open Huis’ gehou-
den op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 
april 2016. Op de vrijdag en zaterdag zijn 
de bezoekers van harte welkom tussen 
10.00 uur en 18.00 uur. Op zondag is de 
winkel open van 12.00 uur tot 18.00 uur. 
Op deze dagen zijn gasten aanwezig om 
watersportvragen te beantwoorden. Op 
vrijdag 1 april is Dick Huges aanwezig. 
Dick is solo-zeiler en gespecialiseerd in 
astronavigatie en zelfredzaam zeeman-
schap. Op zaterdag 2 april is Henk de 
Velde aan het woord. Henk heeft meer-
dere solo-zeiltochten rondom de wereld 
op zijn naam staan. Tot slot zal Jacco 
Willemse op zondag 3 april alle vragen 
over de digitale navigatie-software van 
Navionics beantwoorden.

Datema Amsterdam
T: 0183-712050
www.datema-amsterdam.nl

Wanneer een persoon overboord slaat, 
is het vaak lastig om deze persoon weer 
aan boord te krijgen. SOS Marine heeft 
hier iets op bedacht: een combinatie van 
een reddingnet en ladder in één. Het be-
drijf presenteert het nieuwe product als 
dé oplossing voor een Man Over Boord-
situatie. Het nieuwe product kan worden 
ingezet op alle boottypen, wordt een-
voudig in elkaar ingezet en kan door één 
persoon worden bediend. Het reddings-
middel voor watersporters wordt binnen 
enkele minuten uitgerold en is daarna 
direct klaar voor gebruik. Daarbij is de 
SOS Marine Reddingnet-Ladder multi-
functioneel. Het is namelijk niet alleen als 
ladder te gebruiken, maar kan ook als 
reddingnet worden ingezet om gewonde 
of onderkoelde drenkelingen horizontaal 
uit het water te halen. De SOS Marine 
Reddingnet-Ladder is hiervoor voorzien 
van versterkte lussen waar eenvoudig 

Jaarlijks organiseert Stichting Race of 
the Classics een Studenten-editie met 
ruim 600 deelnemers. Vorig jaar viel de 
race door het stormachtige weer letter-
lijk in het water, waarmee de race en-
kele dagen later van start ging. Voor de 
2016-editie zijn de studenten vol goede 
moed en verwachten ze vanuit de Rot-
terdamse Veerhaven naar het vaste land 
van Engeland te varen om uiteindelijk in 
IJmuiden te eindigen. Team IVA Drieber-
gen neemt dit jaar voor de vijfde keer deel 
aan de wedstrijd voor studenten op klas-
sieke zeilschepen. Het team bestaande 
uit eerste tot en met derdejaars studen-
ten van zowel de Nautisch als Automo-
tive Business Management opleiding is al 
volop bezig met de voorbereiding voor de 
race die van 4 tot en met 10 april geva-
ren wordt. Want naast de juiste zeiltac-
tieken moet er ook gedacht worden aan 
onder meer eten en drinken aan boord 
en zeilkleding. Om dit alles te bekostigen 

Datema 
Amsterdam 
viert feest op 
nieuwe locatie in 
Gorinchem

4NAUTIC breidt assortiment innovatieve watersportgadgets uit
Wie op zoek is naar een bijzonder 
watersportproduct, kan vanaf nu terecht 
bij 4NAUTIC. Deze relatief nieuwe speler 
binnen de watersport richt zich met name 
op originele en authentieke watersport-
producten. Hierbij brengt ze innovatieve 
producten op de markt die in het buiten-
land reeds succesvol worden verkocht. 
Producten en diensten die voorheen niet 
of nauwelijks in Nederland bekend wa-
ren, worden door 4NAUTIC bereikbaar 
gemaakt voor de Nederlandse water-
sporter. De producten zijn bijzonder in 
de eenvoud of het gebruik, maar bovenal 
vooruitstrevend, exclusief en innoverend. 
Binnenkort wordt het assortiment verder 
uitgebreid. 4NAUTIC is al distributeur 
van gerenommeerde merken, zoals de 
Bheestie met de vochtverwijderaar voor 
elektronische apparaten, Birchmeier met 
de Rapidon 6 voor het tanken zonder 
knoeien, Calypso Marine Instruments 

Tijdens het paasweekend, van vrijdag 25 
tot en met maandag 28 maart 2016, orga-
niseert Jachtmakelaardij De Valk De Paas 
Taxatie Actie. Op deze dagen kunnen jacht-
eigenaren voor 50 euro een ‘Paas Taxatie 
Bon’ aanschaffen. Met deze bon kan tot 
en met 1 juni 2016 een officieel taxatierap-
port worden verkregen bij Jachtmakelaardij 
De Valk. Deze jachtmakelaardij is inmid-
dels bijna zeventig jaar actief met de be-
middeling in boten en specialiseert zich in 
jachten vanaf 10 meter en met een waarde 
boven de 75.000 euro. De bon is bedoeld 
voor eigenaren met schepen vanaf 12 me-
ter, gebouwd in 1995 of later met een lig-
plaats binnen Nederland. De Valk’s Paas 
Taxatie Bon is vanaf vrijdag 25 maart tot 
en met maandag 28 maart 2016 aan te 
schaffen bij de vijf De Valk vestigingen in 
Nederland. Deze kantoren zijn te vinden 
in Hindeloopen, Loosdrecht, Monnicken-
dam, Sneek en Sint Annaland. Ook via de 
webpagina www.devalk.nl/taxatieactie kan 
de bon worden gekocht.

De Valk Yacht Brokers
T: 035-5829010 
www.devalk.nl

Ligplaatshouders in één van de vijf jacht-
havens van De Jachthavengroep genieten 
veel vrijheid. Naast de faciliteiten van de ei-
gen jachthaven hebben zij namelijk ook alle 
mogelijkheden van de zusterhavens binnen 
de groep tot hun beschikking. Zo zijn de lig-
plaatshouders met een jaarligplaats vrij om 
de boot in Amsterdam Marina, Rotterdam 
Marina, Regatta Center Medemblik, Marina 
Stellendam en Marina Schokkerstrand aan 
te leggen. Zo kunnen zij naar wens een pe-
riode een ander vaargebied verkennen of 
de boot voor de vakantie alvast een eind 
op weg te brengen, zonder extra liggeld te 
betalen. Ook een stedentrip op eigen kiel 
naar Amsterdam of Rotterdam is hiermee 
gemakkelijk gepland. De leden van de 
Jachthavengroep hebben gezamenlijk een 
goede verbinding naar het IJsselmeer en 
de Wadden, de Noordzee en de Zeeuwse 
wateren, de Biesbosch, het Ketelmeer, de 
Randmeren, de IJssel en het Zwarte Wa-
ter. Ieder vaargebied heeft daarbij zijn ei-
gen charme en mogelijkheden. Ook heeft 
elke zusterhaven haar eigen sfeer: met 
natuur, oude stadjes, cultuur, actie en/of 
strand. Maar de jachthavens uit De Jacht-
havengroep hebben ook veel gemeen. Zo 
staan zij allen bekend als moderne, gezel-
lige jachthavens op de beste locaties, met 
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De Valk houdt Paas 
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De Jachthavengroep: 
Eén ligplaats, vijf jachthavens

met de eerste Bluetooth windmeter en 
de voor 2016 nieuwe NMEA-connect, 
DAVIS met onder andere de befaamde 
cable covers, Key Buoy, Air-Flow Tels, Sail 
Track Stops en Prop Sox, Loadlok met 
de automatische spanbanden, Phender 
Pro met de fantastische quick release 
fender pins, SeaDek met de wereldbe-
roemde foambekleding voor zwempla-
teaus en cockpitvloeren en SeaEQ met 
luxe (zeil)accessoires. Daarnaast brengt 
4NAUTIC zelf een aantal bijzondere pro-
ducten op de markt, zoals de verstelbare 
en compacte RELAXseat, de handige 
BiminiClip, de veiligheidsverhogende 
Flagzup, de praktische BuoyRope, de 
onmisbare SeaSnap en het levensred-
dende opblaasbare shirt van Water 
Safety Wear. Binnenkort is ook leverbaar: 
de Diablo Royale, onderwaterverlichting 
zonder gaten in de boot, en de ScareGull 
wat voorkomt dat vogels uw boot gebrui-

ken als rustplaats. Het volledige assorti-
ment en de adressen van de verkoop-
punten zijn te vinden op www.4nautic.nl. 
Overigens is 4NAUTIC nog op zoek naar 
dealers voor een goed dekkend landelijk 
netwerk.

4NAUTIC
T: 085-4018491
www.4nautic.nl

gastvrijheid, uitstekende voorzieningen en 
eenduidige afspraken. Meer informatie over 
de verschillende havens is te vinden op 
www.jachthavengroep.com.

De Jachthavengroep
www.jachthavengroep.com

SOS Marine introduceert de 
Reddingnet-Ladder

Kuiper Verzekeringen steunt Team 
IVA Driebergen voor vijfde keer bij 
deelname aan ROTC

een takel aan vastgemaakt wordt voor 
het liften van het reddingnet met de dren-
keling. Uitgerold is de SOS Marine Red-
dingnet-Ladder 2.70 meter breed en 2.25 
meter diep. Ingepakt is het pakket maar 
50 bij 30 cm en weegt het 3,3 kilo. Het 
product is te koop voor € 259,- incl. BTW 
bij  www.nordicmarine.nl.

Nordic Marine
T: 0111-482845
www.nordicmarine.nl

zoeken de deelnemende studenten actief 
naar sponsoren. Team IVA Driebergen 
krijgt hierbij financiële steun van diverse 
bedrijven. Zo is Kuiper Verzekeringen 
uit Heerenveen voor het vijfde jaar op rij 
hoofdsponsor van het team. Ook Allpa 
en Hommersom Advocatuur dragen hun 
steentje bij. Andere (nautische) bedrijven 
worden door de studenten uitgenodigd 
om het team financieel te steunen. Wie in-
teresse heeft kan hiervoor een mail sturen 
naar teamivadriebergen@gmail.com.

IVA Driebergen
www.iva-driebergen.nl
www.facebook.com/teamivadriebergen


