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Nieuw uit te brengen kaartensets 1800-serie bij
Datema Amsterdam

Naar aanleiding van de bezuinigingen bij
Defensie en de gevolgen voor de Dienst
der Hydrografie wordt de 1800-serie niet
in zijn geheel vernieuwd in 2013. De kaartensets die dit jaar wel opnieuw uitkomen

zijn de 1801 (Noordzee), 1811 (Waddenzee West) en 1812 (Waddenzee Oost). De
Dienst der Hydrografie heeft ondertussen
laten weten dat deze drie kaartensets in de
eerste helft van juni leverbaar zullen zijn. De
overige 2012-editie kaartensets blijft Datema Amsterdam gecorrigeerd, op bestelling, aanbieden. De correcties zijn verwerkt
tot en met week 4 van 2013. Vanaf week
5 dient men dan weer zelf zorg te dragen
voor het bijhouden van de wijzigingen.
Hieronder vallen de 1803 (Westerschelde,
Vlissingen tot Antwerpen en Kanaal van
Gent naar Terneuzen), 1805 (Oosterschelde, Veerse Meer en Grevelingenmeer),
1807 (Zoommeer, Volkerak, Spui, Haringvliet, Hollandsch Diep), 1809 (Nieuwe
Waterweg, Nieuwe en Oude Maas, Spui
en Noord, Dordtsche Kil, Brielse Meer) en

1810 (IJsselmeer, Randmeren en Noordzeekanaal. Uiteraard zijn alle kaartensets
ook ongecorrigeerd leverbaar. De prijs
van de nieuwe kaartensets 1801, 1811
en 1812, editie 2013 is gelijk aan de prijs
van de overige kaartensets: € 28,95 (1803,
1805, 1807, 1809 en 1810 editie 2012).
De gecorrigeerde kaartensets van 2012
kosten € 48,95 per set. Zowel de nieuwuitgekomen kaarten als de kaarten van
2012 als de gecorrigeerde kaarten zijn te
verkrijgen bij Datema Amsterdam op Prins
Hendrikkade 176/50 te Amsterdam of via
de webshop www.datema-amsterdam.nl.

Datema Amsterdam
T: 020-4277727
www.datema-amsterdam.nl

Jachthaven
Ammerzoden
vernieuwd
Na dertig jaar waren de steigers van Jachthaven Ammerzoden dringend aan vervanging toe. De afmetingen van de oude
steigers en de locaties van de palen en ligplaatsen zijn nauwkeurig in kaart gebracht,
zodat de situatie na de renovatie hetzelfde
was als daarvoor. De nieuwe aluminium
steigers met hardhouten dek en kunststof
drijvers zijn net als de oude steigers 1,74
meter breed. Aan beide zijden van de steigers is een kabelgoot en houten fenderlijst
aangebracht. Alle reeds bestaande voorzieningen zoals stroomkasten, -kabels en
waterleidingen zijn weer teruggeplaatst op
de steigers. De totale looptijd van het project was acht weken. Inmiddels is het seizoen in volle gang en genieten de ligplaatshouders van de vernieuwde jachthaven.
Jachthaven Ammerzoden
T: 073-5994428
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Op 15 juni feest bij Schepenkring
Yachtbrokers
Schepenkring Yachtbrokers viert haar
25-jarig jubileum op 15 juni aanstaande.
Op alle vestigingen wordt voor deze dag
een speciaal feestprogramma georganiseerd. Alle zeven locaties houden deze
dag een botenshow, het merendeel met
een mogelijkheid tot proefvaren. In Lelystad zijn er daarnaast een visrokerij en
een nettenbreier aanwezig en is er live
muziek. Voor de kinderen is er schmink,
een springkussen en een kinderhoek
met tv en oppas. Schepenkring Zwartsluis verzorgt een wijnproeverij, visroke-

rij, hapjesbar, barbecue en een muziekavond. Jonge bezoekers kunnen zich
hier uitleven op het springkussen of in
de speeltuin. Bij deze vestiging gaat het
feest op zondag 16 juni nog even door.
In Zeewolde kan men varen met een RIB
en is er aandacht voor elektrisch varen
en zonne-energie. Daarbij wordt er gezorgd voor een hapje en een drankje.
Schepenkring Yachtbrokers
T: 0320-711340 (Lelystad)
www.schepenkring.nl

YachtFocus Magazine 104 • www.yachtfocus.com nieuwe boten - gebruikte boten

Watersportnieuws | Algemeen

Botenwacht slaat handen ineen met
ANWB en Unigarant
In navolging op de merken FBTO en
Avéro Achmea hebben nu ook de verzekeringlabels ANWB Verzekeringen en
Unigarant Verzekeringen hun bootverzekering optioneel uitgebreid met een
pechhulpdekking van Botenwacht Nederland. Met deze samenwerking verstevigt Botenwacht Nederland opnieuw
haar positie in de watersport. “Uiteraard
zijn we erg trots op dit resultaat. Dat nu
ook uitgerekend Nederlands bekendste
pechhulpverlener ANWB samen met
Unigarant het vertrouwen geeft aan Botenwacht, is voor ons een teken dat we,
samen met onze steunpunten, reeds jaren geleden de juiste weg zijn ingeslagen
en dat we met de pechhulpverlening van
Botenwacht een unieke landelijke dienst
bieden,” aldus algemeen directeur van
Botenwacht Nederland, Mick Eijsten.
Met de komst van deze twee verzekeringslabels bieden nu vier verschillende
watersportverzekeringen hun verzekerden de optie om zich tegen een klein
bedrag per jaar te verzekeren voor pech-

hulp op locatie. Dit houdt in dat, indien
gestrand met de boot, men nu zeven dagen in de week hulp kan verwachten van
Botenwacht Nederland. Kleine storingen
worden nu dan ook direct verholpen zodat men nog dezelfde dag de vaartrip
kan voortzetten. Men kan de Pechhulpdekking van Botenwacht nu afsluiten via
de bootverzekeringen van FBTO, Avéro
Achmea, ANWB en Unigarant of direct
als lid van Botenwacht.

Botenwacht
T: 0486-460120
www.botenwacht.nl

Nederlandse jachtbouw gebundeld
in SuperBoats Holland Guide 2014
Om de Nederlandse botenhandel op weg
te helpen introduceert YachtFocus Media
deze zomer een glossy jaarboek. In de
‘SuperBoats Holland Guide 2014’ worden de grote spelers op de Nederlandse
markt verenigd. De verspreiding van het
boek vindt exclusief plaats op de internationale beurzen in Cannes, Hamburg en
Düsseldorf. Bezoekers van deze beurzen
krijgen het boek gratis mee in ruil voor hun
contactgegevens. Het jaarboek is exclusief voor Nederlandse merken en biedt de
Nederlandse jachtbouw de kans om op
een betaalbare wijze onder de aandacht
te komen. De SuperBoats Holland Guide
2014 wordt een glossy bewaarboek geprint op luxe papier. Het boek bestaat
uit Engelstalige artikelen gecombineerd
met advertentiepagina’s. Werven vertel-

Voor nieuws over
zeilboten zie pagina 34

len hierin uitgebreid over hun bedrijf en
de modellen voor 2014. Jachtmakelaars
zullen hun veelzijdige bedrijfsactiviteiten
promoten. Ook Nederlandse toeleveranciers van A-merken watersportproducten doen mee. Het boek past goed bij
de internationale aanpak van YachtFocus
Media, dat ook de vraag- en aanbodsite
www.YachtFocus.com beheert en de
magazines YachtFocus en Godevaert uitgeeft.

Interactieve
VaarApp voor
watersporter
in Loosdrecht
Jachthaven Wetterwille in Loosdrecht geeft
dit seizoen De Wetterwille VaarApp uit van
de Loosdrechtse Plassen en omgeving.
De gratis applicatie is ontwikkeld voor de
watersporters en recreanten die de Loosdrechtse Plassen willen ontdekken. De
Wetterwille VaarApp toont op overzichtelijke wijze fiets-, wandel- en vaarroutes in
de omgeving van de Loosdrechtse Plassen. Hiermee kun je onder andere de lokale horeca vinden en de betere plekken
om te zwemmen, zonnen of aan te leggen.
Ook vind je praktische en actuele informatie over de bruggen en sluizen en de
bijbehorende kosten. In deze app is alles
gebruiksvriendelijk en overzichtelijk weergegeven. Leuke opties zijn dat de gebruiker
desgewenst een profiel kan aanmaken en
andere recreanten kan ‘zien varen’, dat je
zelf gevaren routes kunt opnemen en dat je
de locaties en routes kunt delen via Facebook. Jachthaven Wetterwille ziet de VaarApp als de ideale manier om de haven en
eigenlijk het hele watersportgebied van de
Loosdrechtse Plassen verder op de kaart
te zetten. De app is gratis te downloaden in
de App Store onder de naam ‘Wetterwille
VaarApp’. Ook is de applicatie te vinden op
de website www.jachthavenwetterwille.nl.
Jachthaven Wetterwille
T: 035-5823304
www.jachthavenwetterwille.nl

YachtFocus Media
T: 020-4560995, www.yachtfocus.com
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