
Datema Amsterdam is een 
begrip in de watersport. 
Het begon met 
de verkoop van 
nautische boeken 
en kaarten op de 
Prins Hendrikkade 
in Amsterdam. 
Dit werd later 
voortgezet 
in Gorinchem 
en daarna als 
webwinkel. Sinds 
maart 2021 is Datema 
Amsterdam terug op 
de winkelvloer, namelijk 
bij Vrolijk Watersport in 
Scheveningen. Eigenaar Joop 
Datema miste het persoonlijke contact 
met zijn klanten en vooral het uitwisselen van 
tips over vaargebieden, havens en actualiteiten. Vandaar de stap 
om zich bij Vrolijk Watersport te voegen. De webshop blijft nog 
online. Joop is er zelf overigens niet alle weekdagen, maar het 
Vrolijk-team is zes dagen per week aanwezig. Een afspraak maken 
kan via datema-amsterdam@planet.nl of telefonisch. Een bezoek 
aan de winkel is mogelijk, conform de corona regelgeving, op 
afspraak sinds 3 maart.

Datema Amsterdam  |  +31 (0)183-712050  
www.datema-amsterdam.nl 

Vrolijk Watersport  |  +31 (0)70-4168282  |  www.vrolijk.nl

European Yachting Network is een samenwerkingsverband van 
jachtmakelaars. De organisatie is trots op haar nieuwe website 
e-y-n.com. Deze nieuwe website is net online gekomen en biedt een 
mooi aanbod van motorboten en zeilboten van haar leden te koop aan.

European Yachting Network  |  +31 (0)73-6313620  |  www.e-y-n.com

Watersportnieuws | Algemeen   

Voor nieuws over 
motorboten zie pagina 98

Voor nieuws over 
zeilboten zie pagina 36

Voor nieuws over sportboten en 
sloepen zie pagina 70

Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

White Whale 
Yachtbrokers 
opent op Ibiza 
haar 11e kantoor

Connect Yachtbrokers 
verhuist

WINACTIE: gratis boek ‘Hollands water’

Nautische boekhandel 
Datema Amsterdam 
naar Vrolijk Watersport in 
Scheveningen

EYN heeft een nieuwe 
website voor gebruikte 
motor- en zeilboten

Vanaf 10 april opent Connect Yachtbrokers haar deuren op de 
Compagnieshaven in Enkhuizen. Directeur Pim van Putten: “Na 
3 mooie seizoenen in onze opstartfase is het tijd voor verdere 
professionalisering van ons bedrijf. Een reeds verbouwd kantoor 
aan de drukbezochte Compagnieshaven is een goede stap naar 
het verbeteren van onze dienstverlening en zichtbaarheid vanaf 
het water. Dankzij diverse nautische bedrijven op de jachthaven 
kunnen we nóg sneller schakelen en meer ontzorgen. Voor onze 
internationale klanten is de nabije treinverbinding met Schiphol 
ideaal.” Connect Yachtbrokers ziet er naar uit om u - nog even 
op gepaste afstand - te ontvangen deze zomer.

Connect Yachtbrokers 
+31 (0)228-202030  
www.connectyachtbrokers.nl

‘Hollands water’ verhaalt over vaargebieden, steden en publieksevenementen. Het boek 
van Pim van der Marel beschrijft 30 vaargebieden, 12 steden en 3 evenementen met 
inspirerende fotografie. De schrijver laat watersporters genieten van ons land en van de 
boot. “Het boek Hollands water biedt 290 pagina’s puur vaarplezier,” aldus de auteur. Elk 
item is voorzien van fraaie fotografie. Het boek is aantrekkelijk voor alle typen bootbezitters.  
“De verhalen zijn losjes doorspekt met historische achtergronden en boeiende side steps,” 
zegt Van der Marel. BootAanBoot mag een exemplaar weggeven ter waarde van € 32,95! 
Meedoen met deze winactie? 

De Stevinsluizen bij Den Oever zijn sinds een aantal maanden gestremd voor de scheepvaart. Dit heeft te maken met de bouw van een nieuwe 
keersluis die pal tegen de Stevinsluizen wordt aangebouwd. Als gevolg van uitlopende bouwwerkzaamheden is de eerder gecommuniceerde 
openstellingsdatum van 27 april 2021 niet langer haalbaar. De stremming van de Stevinsluizen is daarom verlengd, met als uiterlijke datum 21 
mei 2021. Uiterlijk eind april wordt duidelijk of het wellicht mogelijk is al voor het Hemelvaartsweekend (vanaf donderdag 13 mei) open te gaan. 
De oplossing is om te varen via de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand, waar overigens grotere drukte verwacht wordt. Houd daarbij aan de 
IJsselmeerkant goed rekening met de ondiepten nabij Den Oever en het in aanbouw zijnde gigantische windmolenpark halverwege de route.  

De Afsluitdijk  |  www.deafsluitdijk.nl

Stevinsluizen bij Den Oever pas op 21 mei open

WINACTIE

Vorige maand begon White Whale 
Yachtbrokers een nieuw kantoor op Ibiza. 
Het kantoor wordt geleid door Nicolai 
Visser, een ervaren watersporter die al 
ruim 7 jaar op Ibiza woont. Door zijn rijke 
nautische ervaring (ruim 70.000 zeemijlen) 
is Nicolai een bron van informatie en 

know-how. Hij gaf in de afgelopen twintig jaar crossmediaal marketingadvies aan grote nautische bedrijven in Nederland. Het White 
Whale Yachtbrokers-team ziet zijn contacten in de watersportbranche en met de nautische media als een geweldige toevoeging. Op Ibiza 
begeleidt Nicolai met liefde en passie de kopers naar hun droomboot én geeft verkopers advies hoe zij het best hun schip internationaal 
kunnen marketen. Het botenaanbod van White Whale Yachtbrokers Ibiza wordt geadverteerd in YachtFocus Magazine en natuurlijk op 
de website van White Whale Yachtbrokers, die ook door YachtFocus werd gerealiseerd. De eerste 5 jachteigenaren die hun boot bij het 
kantoor op Ibiza in de verkoop geven, ontvangen een korting van 50% op de standaard scherpe courtage van White Whale Yachtbrokers.

White Whale Yachtbrokers Ibiza  |  +31 (0)6-24642115  |  www.uwjachtmakelaar.nl

1. Like de Facebook-pagina van BootAanBoot.nl en/of de Instagram-pagina van 
YachtFocus.com. 

2. Laat een reactie achter waarom u wilt winnen. Doe dit uiterlijk op 30 april 2021 vóór 12 uur.
3. Onze redactie kiest onafhankelijk de leukste reactie. Vrijdagmiddag 30 april maken wij 

de winnaar bekend. 

BootAanBoot Watersportnieuws  |  www.BootAanBoot.nl
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