
Stroomwinkel.nl breidt haar assortiment 
uit met de GlobalLink 520 van Victron. 
Deze slimme tussenschakel is ontwikkeld 
om eenvoudig en wereldwijd connectiviteit 
van Victron systemen tot stand te brengen 
middels het 4G LTE-M-netwerk. Hiermee 
biedt de GlobalLink 520 een perfecte 
oplossing om de installatie op afstand te 
bewaken en te besturen. Het werkt als 
volgt: de Victron GlobalLink 520 LTE-M 
wordt met een VE.Direct-poort gekoppeld 
aan de Victron apparaten. Hierdoor kunnen 
onder meer de Battery Monitor (BMV), 
SmartShunt, Solar Charger, IP43 Charger 
en/of Phoenix Inverter zonder problemen 

worden aangesloten op het Victron 
Remote Management (VRM)-portal. 

Met dit gratis portal is het vervolgens 
mogelijk om als gebruiker de 
status van de installatie te bekijken 
op een desktopcomputer 
of mobiele telefoon. Dit kan 
altijd en overal ter wereld. De 
mobiele connectiviteit voor de 

eerste vijf jaar is inbegrepen 
in de aankoopprijs. Een aparte 

databundel en simkaart is dus 
niet nodig. Ook wordt het apparaat 

voor levering al geconfigureerd. Na 
het verwijderen van de verpakking is de 
GlobalLink direct gebruiksklaar waardoor het 
niet nodig is om zelf instellingen te wijzigen. 
 
Stroomwinkel 
+31 (0)172-820015
www.stroomwinkel.nl
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Absolute Yachts lanceert 
eerste model in nieuwe 
Coupé-reeks

Eerste volledig recyclebare 
speedboot ter wereld in 
de maak

Nieuwe 
GlobalLink 520 
van Victron 
verkrijgbaar bij 
Stroomwinkel.nl

Absolute Yachts verrijkt haar 
aanbod met de nieuwe Coupé-
lijn: sportief, comfortabel en zeer 
veelzijdig. De Italiaanse werf heeft 
de Coupé-lijn opnieuw uitgevonden. 
De revolutionaire ideeën die de 
modellen van Absolute beroemd 
hebben gemaakt, zijn terug aan boord. 
Maar dan aangevuld met intrigerende 
nieuwe kenmerken. Nieuw zijn onder meer 
de toepassing van zonnepanelen en grote 
panoramaramen. Ook nieuw is de grote ‘terrasvormige’ 
stuurkuip met nieuwe configureerbare indelingen. De Absolute 48 
Coupé verzorgt de aftrap van de nieuwe lijn. Absolute 48 Coupé 
zal in première gaan op het Yachting Festival van Cannes, van 
7 tot 12 september 2021. In Nederland wordt Absolute Yachts 
vertegenwoordigd door Delta Boat Center.

Delta Boat Center
+31 (0)111-677111
www.deltaboatcenter.com

Lengers Yachts uit Muiden was afgelopen jaar de beste dealer van Prestige Yachts in Europa. Dit 
is bekend gemaakt tijdens de dealermeeting die jaarlijks in de zomer plaatsvindt. Het Nederlandse 
botenbedrijf is vertegenwoordiger in de Benelux en Duitsland en is met deze titel bekroond 
voor de goede verkoopresultaten in het seizoen 2020/2021. “Dankzij het hooggekwalificeerde 
verkoopteam en een bijzondere aandacht voor de klantbeleving heeft deze dealer, gevestigd in 
Muiden, door de jaren heen een constante groei in de verkoop laten zien,” aldus de werf. Het 
team van Lengers Yachts is blij met de award die ze voor de zesde keer op rij in ontvangst mag 
nemen. Prestige Yachts levert wereldwijd luxe motorjachten tussen 40 en 70 voet. Het merk is in 
1989 gelanceerd en is het resultaat van de samenwerking tussen Jeanneau en het designteam 
van Garroni. Het succes is gebaseerd op eenvoudige concepten zoals leefruimtes op één niveau, 
360 graden panoramisch uitzicht en een onafhankelijke eigenaarssuite. 
 
Lengers Yachts  |  +31 (0)294-256156  |  www.lengersyachts.com

Na overleg met de betreffende instanties is medio augustus 
geconcludeerd dat de 2021-editie van de Hiswa te Water onder 
de huidige regelgeving van het rijk niet mogelijk is. Het beursteam 
kan de in-water boatshow niet organiseren zoals ze dit zou willen. 
Het is het tweede jaar op rij dat de beurs niet door kan gaan. 
Beursmanager Arjen Rahusen zegt hierover: “Samen met de 
Gemeente Lelystad hebben wij geprobeerd een modus te vinden 
waarin onze exposanten tezamen met de bezoekers optimaal tot 
hun recht kunnen komen en waardoor wij voor alle partijen ook 
een goede beurs kunnen garanderen. Helaas is dat niet mogelijk 
gebleken.” Voor de organisatie, exposanten en andere betrokkenen, 
maar natuurlijk ook voor alle watersportliefhebbers, is het een 
grote teleurstelling dat dit mooie watersportevenement weer geen 
doorgang kan vinden. De organisatie van Hiswa te Water gaat 
nu vol goede moed aan de slag met de voorbereidingen voor 
de 2022-editie van de beurs, die van 31 augustus tot en met 4 
september 2022 in Bataviahaven Lelystad zal plaatsvinden.
 
Hiswa te Water  |  www.hiswatewater.nl

Hiswa te Water 2021 
geannuleerd vanwege 
coronamaatregelen

Een nieuw Belgisch bedrijf probeert de eerste circulaire 
speedboot ter wereld op de markt te brengen. De boot is 
volledig vrij van plastic, hout en glasvezel en is daarmee 
geheel recyclebaar. De bijzondere boot van Eco2boats is 
een product van een 21-jarige scoutsleider Yoni De Munter 
en zijn vader Dirk. Het idee is om de boot te vervaardigen uit 
natuurlijke vezels van Belgische bodem. Het gaat om vezels uit 
vlas en basaltsteen en een grotendeels plantaardige epoxy. De 
romp weegt door het gebruik van deze natuurlijke vezels slechts 490 
kg, wat de helft zou zijn van een traditionele speedboot. Het prototype van 
de OCEAN 7 is bijna klaar en zal naar verwachting in het najaar van 2021 worden gepresenteerd. 
Direct na de tewaterlating staat ook een recordpoging gepland voor de demonstratieboot. 
“Eco2boats wil in 2022 het allereerste eco-schip zijn dat het Kanaal oversteekt, wat zal bewijzen 
dat het eco-composiet glasvezel kan vervangen,” legt Dirk De Munter uit. 

Eco2boats  |  www.eco2boats.com

Nu de Hiswa te Water 2021 niet doorgaat organiseert Jonkers Yachts van 1 tot en met 
5 september een huisshow in Marina Port Zélande te Ouddorp. Net als vorig jaar zijn 
hier diverse modellen van Linssen Yachts, Fairline Yachts en Jeanneau Powerboats 
beschikbaar voor een bezichtiging en/of proefvaart. Een deel van de jachten is te vinden in 
de luxe showroom en een deel ligt afgemeerd aan de verkoopsteiger.  
 
Jonkers Yachts  |  +31 (0)111-673330  |  www.jonkers.org
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Prestige Yachts benoemt Lengers 
Yachts tot beste dealer van Europa 

Jonkers Yachts houdt Huisshow 2.0


