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Top Systems
wint Victron
Energy Award

Surla: nieuwe milieubewuste houseboats
Wonen op het water, veel waterliefhebbers dromen hiervan. Houseboats en tiny houses winnen de laatste jaren dan ook aan populariteit. Sinds
2021 is er een nieuw Nederlands merk met een reeks luxe huisboten op de markt: Surla. Deze houseboats zijn geschikt voor open binnenwater.
De boten zijn ecologisch vervaardigd en volledig zelfvoorzienend door de strandaard inbegrepen zonnepanelen en het filtersysteem. Volgens
de makers is het mogelijk om zonder gebruik van nutsvoorzieningen van april tot oktober te recreëren op het water. Aansluiting op elektra of
schoon drinkwater is in deze maanden dus niet nodig. De Surla is verkrijgbaar in drie formaten: de Surla 15, 12 en 10, waarbij het mogelijk
is om de boot geheel naar eigen smaak in te delen. Bouwnummer één is een Surla 15. Deze ruime, 15 meter lange houseboat is ontworpen
voor intensief en permanent recreatief gebruik. Ondanks zijn afmetingen en gewicht is het schip goed te manoeuvreren. De Surla 12 is iets
compacter en daarmee geschikt voor een klein gezin of een tweepersoonshuishouden met behoefte aan extra bergruimte. De Surla 10 wordt
gepresenteerd als een luxe hotelkamer op het water. De grote Surla 15 is momenteel te koop bij Omega Yacht Broker. Deze is bedoeld voor
eigen gebruik of als belegging. “Voor wie op zoek is naar een nieuwe milieubewuste houseboat is de Surla zeker een bezichtiging waard. Ook
kunnen wij indien gewenst een ligplaats op de Kaag regelen,” aldus Maarten L. Fikke, eigenaar van Omega Yacht Broker.

Op vrijdag 14 januari 2022 ontving
Erwin van Heijningen, directeur van Top
Systems, de Victron Energy Marketing
Award. Hij kreeg deze uit handen
van Matthijs Vader, directeur van Victron
Energy. Erwin van Heijningen was door
Victron Energy uitgenodigd voor de
distributeursbijeenkomst in Amerika
rondom de Intersolar North America beurs.
Tijdens deze bijeenkomst gaf hij een
presentatie over de ontwikkeling en groei
van Top Systems. Dit met als doel om de
Amerikaanse distributeurs te inspireren. Na
afloop van zijn presentatie werd Erwin door
Victron Energy verrast met de award. Deze
prijs is bedoeld als een erkenning voor

Steeds meer watersportbedrijven
investeren in een duurzame toekomst.
Ook De Vaart Yachting in Lelystad heeft
haar bedrijfspanden laten verduurzamen.
Na de omschakeling naar LED-verlichting
in de showrooms is er eind 2021 een
volgende stap gezet. Er zijn namelijk
zonnepanelen op het dak van zowel de
showroom van De Vaart Yachting als dat
van het Nimbus Center geplaatst. Hiermee
is het watersportbedrijf volledig voorzien
van groene stroom. “Een wens die we
al lange tijd hadden is nu daadwerkelijk
gerealiseerd,” aldus Inge IJkelenstam van
De Vaart Yachting.
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de uitstekende marketinginspanningen
en resultaten van de afgelopen jaren.
“Ik ben heel blij met deze erkenning
vanuit Victron Energy. Daarnaast ben
ik enorm trots op de medewerkers van
Top Systems, want zij maken natuurlijk
het verschil. Ik kijk uit naar de komende
jaren waarin we met elkaar de wereld nog
verder gaan verduurzamen door middel
van onze energieoplossingen,” vertelt
Erwin. Top Systems BV is een adviserende
groothandel die in 1984 is opgericht.
Voor consumenten is er Stroomwinkel
met een eigen webwinkel, fysieke winkel
en magazijn in Bodegraven met een breed
scala aan Victron-producten.
Stroomwinkel | +31 (0)172-820015
www.stroomwinkel.nl

De Vaart Yachting
+31 (0)320-212341
www.devaartyachting.com
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Ook tijdens coronaperiode is de inzet van vrijwilligers bij de KNRM onverminderd. Mede
dankzij deze vrijwilligers en donateurs kon de KNRM in 2021 ruim 3.550 mensen veilig aan
wal brengen. Ook werden er 110 dieren geholpen. “Ondanks de coronacrisis bleven alle
reddingstations gewoon open. Om te blijven doen wat we altijd doen: mensen helpen en
redden. We willen iedereen hartelijk danken voor de steun het afgelopen jaar,” aldus de
woordvoerder van de KNRM. Wel verliep 2021 rustiger dan het jaar ervoor. In 2021 voeren
de reddingboten meer dan 2.200 keer uit voor hulpvragen. Dat aantal is lager dan in 2020,
het drukste reddingjaar ooit. De artsen van de KNRM Radio Medische Dienst (RMD), die
dag en nacht bereikbaar zijn voor medische vragen, gaven in 2021 ruim 840 adviezen aan
zeevarenden over de hele wereld.
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij | www.knrm.nl

Omega Yacht Broker | +31 (0)23-2027377 | www.omegayachtbroker.com

De Vaart Yachting investeert
in zonnepanelen

KNRM redde in 2021 ruim
3.550 mensen

© ArnoudNL / Shutterstock.com

Watersportnieuws | Algemeen

Allpa gaat verder als
Allpa Marine Group
Allpa Marine Equipment kondigt de
oprichting aan van de nieuwe onderneming
‘Allpa Marine Group’. De onderneming
krijgt hierbij ondersteuning van de
investeringsmaatschappij Bencis Capital
Partners. De toonaangevende groothandel
in technische scheepsuitrusting verwacht
met deze herpositionering verdere groei in
Europa mogelijk te maken. Mark Rutgers,
CEO bij Allpa, zal zijn huidige functie blijven
uitoefenen. Rutgers: “Voor de volgende
fase van onze ontwikkeling was het voor mij
persoonlijk belangrijk dat we de juiste partner
zouden vinden. Een partner die de kansen
die voor ons liggen begrijpt en de waarde
van het behoud van onze bedrijfscultuur
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en -stijl inziet. Ik ben blij dat we nu zeer
goed gepositioneerd zijn om onze volgende
grote stap te zetten.” De focus voor de
komende jaren zal liggen op het versterken
van de marktleidende positie in Nederland en
Duitsland, maar ook op verdere uitbreiding
naar andere delen van Europa.
Allpa Marine Group | +31 (0)24-3777773
www.allpa.nl
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