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Fairline Yachts valt
wederom in de
prijzen en versterkt
management
Sinds de lancering iets meer dan twee
jaar geleden, heeft Fairline Yachts diverse
prijzen in de wacht gesleept met haar
nieuwe modellen. De nieuwe Targa 43,
die onlangs getoond werd op het Cannes
Yachting Festival, stapte in de voetsporen
van haar grotere zus – de Targa 63 GTO
– door de ‘Best Exterior Design’ Award
te winnen bij de World Yacht Trophies in
Cannes. Hiermee wint de werf in twee
jaar tijd met even zoveel nieuwe modellen
twee belangrijke onderscheidingen. In een
persbericht laat de werf weten dit als een
erkenning te zien voor het harde werk in
de eerste fase van het businessplan van
Fairline. Terwijl de werf fase twee van
de plannen ingaat, kondigt het bedrijf
de benoeming van David Tydeman tot
Executive Chairman aan. Tydeman is
goed bekend in de Britse jachtindustrie
en heeft ervaring in het begeleiden van
het bouwproces van grotere jachten.
In Nederland wordt Fairline Yachts
vertegenwoordigd door Jonkers Yachts.

Jonkers Yachts
T: 0111-673330
www.jonkers.org
www.fairline.com

Datema Amsterdam sluit
haar winkeldeuren

Datema Amsterdam in Gorinchem
beëindigt deze winter de activiteiten van
haar winkel. Twee decennia lang was de
specialistische nautische boekhandel voor
veel watersporters hèt adres voor goed en
persoonlijk advies voor een veilige vaart.
Eerst vanuit Amsterdam en sinds 2016 vanuit
het eveneens nautische Gorinchem. De
verkoop van watersport gerelateerde boeken
en kaarten viel de laatste jaren in de steeds
moderner wordende wereld echter niet
mee. Marja Klijnkramer, die samen met haar
partner Joop Datema de winkel runt, licht toe:
“Helaas is de tijd gekomen dat er voor een
winkel zoals deze geen plaats meer is. Vanaf
6 december 2018 zullen de winkeldeuren
definitief gesloten zijn.” Vanaf medio oktober
worden er veel producten in de winkel
afgeprijsd aangeboden, waarbij het principe
‘op = op’ geldt. De opheffingsuitverkoop
loopt tot en met woensdagmiddag 5
december 2018. Daarna wordt de winkel
leeggehaald en is er geen winkelverkoop

meer mogelijk. De openingstijden van de
winkel zijn te vinden op de contactpagina van
de website. Op dit moment wordt nog naar
een oplossing gezocht om de goedbezochte
webshop www.datema-amsterdam.nl voort
te zetten. Voor de webshop geldt dat het
niet mogelijk is om afgeprijsde artikelen aan
te bieden. Voor wie toch met korting wil
shoppen, kan het de moeite lonen om de
winkel in Gorinchem te bezoeken.
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Arthur von Barnau Sythoff richt zich met Barnautica Yachting
voortaan op aankoopadvies en begeleiding van kopers van
pleziervaartuigen. In de afgelopen jaren heeft Arthur von Barnau
Sythoff in zijn functie als EMCI-gecertificeerd jachtmakelaar de
vraag om advies en begeleiding bij de aankoop van motorboten en
zeiljachten steeds verder toe zien nemen. “Niet alleen buitenlandse
kopers hebben behoefte aan iemand die de lokale markt kent,
ook steeds meer Nederlandse kopers vinden het prettig om
door een onafhankelijke expert geadviseerd te worden,” aldus
Von Barnau Sythoff. Door Barnautica Yachting in te schakelen
als aankoopadviseur heeft de koper een partner die volledig
opkomt voor zijn of haar belangen. Met zijn jarenlange ervaring
kan Arthur - die in 2006 zijn jachtmakelaardij Barnautica Yachting
begon - de koper niet alleen bijstaan bij het kiezen van de juiste
boot, maar ook controleren of het scheepsdossier compleet is en
of alle noodzakelijke documenten aanwezig zijn. Voor toekomstig
booteigenaren die nog helemaal aan het begin van het keuzeproces
staan, heeft Arthur een nieuw product ontwikkeld: ‘Bootpassen’.
Tijdens zo’n bootpassensessie begeleidt hij kopers in hun zoektocht
naar de boot die het beste bij hen past.
Barnautica Yachting
T: 06-53368965
www.barnautica.nl

Tornado Sailing met drie Delphia-jachten op Motorboot Sneek
Beneden in het schip bevinden zich twee
zeer ruime slaapvertrekken met beide een
tweepersoonsbed. Het derde jacht is de
Delphia BluEscape 1200, een stoer en
luxe jacht dat zich niet alleen goed leent
voor lange reizen langs de kust, maar ook
op de binnenwateren. Door de geringe
doorvaarthoogte van slechts 2,6 meter zijn
veel bruggen geen enkel probleem voor dit
schip. Tornado Sailing is te vinden op het
terrein van Brandsma Jachten te Sneek.

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

Finalisten Best of Boats Awards 2018 bekend
De kanshebbers op de prestigieuze
Best of Boats Awards 2018 zijn zojuist
bekend gemaakt. Een jury bestaande
uit watersportjournalisten beslist in
november welke van deze genomineerde
motorboten tot winnaars worden
benoemd. De awards worden uitgereikt
tijdens Boat & Fun Berlin, dat plaatsvindt
van 29 november tot en met 2 december
2018 in Berlijn. De 21 finalisten zijn op
dinsdag 11 september bekend gemaakt
tijdens het Cannes Yachting Festival. Om
een selectie te kunnen maken hebben de

Barnautica Yachting zet de koper voorop

juryleden van de Best of Boats Awards
in de loop van het vaarseizoen dit jaar
meer dan 500 nieuwe boten uit 20 landen
uitgeprobeerd en zoveel mogelijk nieuwe
en interessante 2018-modellen op de
proef gesteld. Onder de genomineerden is
er ook een Nederlandse boot: de Linssen
Grand Sturdy 45.0 Sedan maakt kans in
de categorie Best for Travel.
Best of Boats Awards
www.bestofboats.com
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In het weekend van 2, 3 en 4 november
vindt de Najaarsshow van Motorboot
Sneek plaats. Op het bedrijventerrein ’t Ges
in het Friese Sneek tonen diverse werven
hun aanbod. Tornado Sailing zal deze
editie drie nieuwbouw motorjachten van
de Poolse werf Delphia presenteren. Als
eerste de Delphia Escape 1080 Soley, een
stoer motorschip dat zich thuis voelt op
zowel de binnenwateren van Friesland als
op de Waddenzee. In de stuurhut heeft

Voor nieuws over
zeilboten zie pagina 30

de schipper 360 graden zicht door de
grote glazen panoramische ramen. Het
schip dat hier wordt getoond, beschikt
over een Volvo Penta 75 pk waarmee een
topsnelheid van ruim 18 km/u kan worden
behaald. Dit kan ook geüpgraded worden
naar 270 pk waarmee deze Delphia ruim
35 km/u kan behalen. Het tweede jacht
is de Delphia Escape 1150 Voyage, een
verrassend ruim schip waar de salon en de
stuurhut zijn gecombineerd tot één ruimte.

Voor nieuws over sportboten en
sloepen zie pagina 68
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Tornado Sailing
T: 0515-559260
www.tornadosailing.nl

Voor nieuws over
motorboten zie pagina 88
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