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Vetus staat al zeker vijftig jaar bekend als fabrikant en 
leverancier van scheepsmotoren en technische onderdelen 
voor pleziervaartuigen en de kleine beroepsvaart. Nu komt het 
Nederlandse bedrijf met een nieuw SUP-merk: YellowV. Het 
idee is ontstaan door een groep enthousiaste medewerkers 
binnen het team van Vetus. De focus lag bij het ontwerpen van 
watersportartikelen voor iedereen: met en zonder boot. Al snel lag 
het idee voor de stoere zwart/gele SUP op tafel. YellowV is gestart 
met een serie van drie stoere Heartbeat Stand Up Paddling boards. 
De Heartbeat08 iSUP is speciaal ontwikkeld voor kinderen. De 
Heartbeat09 iSUP is bedoeld voor de avonturier op snelstromend 
water. De Heartbeat11 iSUP is ideaal voor het afleggen van lange 
afstanden. Met het aanschaffen van de YellowV is men direct klaar 
om het water op te gaan. Alle benodigde attributen worden bij de 
SUP meegeleverd.

Vetus  |  +31 (0)88-4884777  |  www.yellowv.com

Vetus presenteert nieuw SUP-merk: 
YellowV

Victron Energy brengt weer een nieuw product op de markt. De Victron SmartShunt is 
een alles-in-een batterijmonitor, maar dan zonder een beeldscherm. De smartphone 
van de gebruiker functioneert namelijk als het beeldscherm. De SmartShunt maakt via 
Bluetooth verbinding met de VictronConnect-app op de telefoon of tablet. Hiermee kan 
de gebruiker vervolgens gemakkelijk alle gecontroleerde batterijparameters aflezen zoals 
de oplaadstatus, duurtijd, historische informatie en veel meer. Met de SmartShunt biedt 
Victron volledige batterijcontrole, maar minder bedrading en warboel. De SmartShunt 
is uitgerust met Bluetooth, een VE.Direct-poort en een verbinding die gebruikt kan 
worden om een tweede batterij te controleren, voor een middelpuntcontrole of een 
temperatuursensor. De SmartShunt is te koop in de webwinkel van Stroomwinkel.nl

Stroomwinkel.nl  |  +31 (0)172-820015  |  www.stroomwinkel.nl

Sinds 1 januari 2020 werken Van Malsen Jachtbetimmering uit Makkum en Schepenkring 
Jachtmakelaardij Hattem nauw samen aan de ontwikkeling van een nieuw type houseboat: 
de Lotus 12. Medio september zal de eerste Lotus 12 aan het publiek geïntroduceerd 
worden. “De Lotus 12 zou als primeur op de HISWA te water in Lelystad verschijnen. Nu 
de beurs niet doorgaat leveren we de boot rechtstreeks aan de eigenaar,” aldus Joep 
Beerlage van Lotus Houseboats en Schepenkring Jachtmakelaardij Hattem. De eerste 
Lotus 12 wordt geleverd bij Marina Den Oever. De Lotus 12 past ideaal in het zorgeloze 
verhuurconcept binnen deze jachthaven. De nieuwe houseboat kenmerkt zich door het 
gebruik van duurzame, slimme materialen en een uitstekende isolatie. De Lotus 12 is een 
houseboat van 12 meter met ruim 32 m2 woonoppervlak. Zo is er voldoende ruimte voor 
twee tweepersoonslaapkamers, een ruime badkamer, een volwaardige luxe keuken en 
een ruime salon. De boot wordt standaard voorzien van twee buitenboordmotoren en een 
boegschroef.

Lotus Houseboats  |  +31 (0)38-3034220  |  www.lotushouseboats.nl

Schepenkring Hattem biedt nu ook 
Lotus Houseboats aan

Lancering nieuwe Axopar 22 Spyder op Cannes 
Yachting Festival

Victron introduceert de slimme batterijmonitor SmartShunt

De Finse werf Axopar kondigt de komst van de nieuwe Axopar 22 Spyder aan. De 
22-voeter is de kleinste boot van dit merk. De onthulling van het nieuwe model vindt 
plaats tijdens het Cannes Yachting Festival komende september. Axopar belooft met 
deze 22 Spyder een compacte en stoere boot die excellente besturing, zeewaardigheid 
en veiligheid biedt. Deze eigenschappen worden gecombineerd met de efficiëntie, 
veiligheid en het comfort waar de grotere modellen van 28 en 37 voet ook om bekend 
staan. Met het voorspelbare en logische vaargedrag onder alle weersomstandigheden 
leent de nieuwe Axopar zich ook goed voor de beginnende watersporter. Bij de lancering 
zijn drie verschillende achterdek-indelingen beschikbaar. In Nederland wordt Axopar 
vertegenwoordigd door Kempers Watersport.

Kempers Watersport  |  +31 (0)172-503000  |  www.kemperswatersport.nl

AVA Marine nieuwe dealer 
van TOPwindows
Sinds 1 juli heeft de nautische groothandel AVA Marine haar 
assortiment uitgebreid met de condensvrije scheepsramen en 
-poorten van TOPwindows. Afgelopen jaren heeft de producent 
TOPwindows kunststof scheepsraamprofielen op de markt gebracht 
voor zowel de beroepsvaart als de pleziervaart. Sinds begin dit 
jaar zijn er ook kunststof patrijspoorten leverbaar in vaste- en 
klapuitvoering. Net als de scheepsramen zijn deze condensvrij 
en hebben ze een hoge isolatiewaarde. Arjen van Aalst van AVA Marine is blij met het nieuwe dealerschap: 
“Als groothandel voor scheeps- en jachtbenodigdheden willen wij een zo breed en hoogwaardig mogelijk 
assortiment aanbieden aan watersportbedrijven. TOPwindows past moeiteloos in de rij van A-merken die wij 
vertegenwoordigen. De scheepsramen zijn maatwerk waarbij wij graag adviseren. De patrijspoorten hebben vaste 
maten en zijn tevens in diverse kleuren en uitvoeringen verkrijgbaar via onze webshop.”

AVA Marine  |  +31 (0)515-338044  |  www.avamarine.nl
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