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Toonaangevend in elektriciteits huishouding voor jachten 

‘ASA heeft de focus op het leveren van complete 
systemen van gerenommeerde A-merken. Tevens 
biedt het bedrijf maatwerkoplossingen, zoals 
custom-made schakelpanelen en op maat gemaakte 
systeemconfiguraties.’   

24 m Motor Yacht - Explorer Type 
MAIN DIMENSIONS:

Length o.a.:      26.40 m
Length rule:     23.50 m
Length wl:     25.60 m
Breadth max:     6.60 m

Speed Max:   abt. 12.5 kts
Speed, ECO:    10 kts



ASA Boot Electro bv is een 
adviserende, technische groothandel in 
producten, materialen en systemen voor 
jachtbouwers, installateurs, servicecentra 
en watersportwinkeliers. De belangrijkste 
activiteiten zijn het geven van advies en 
daarnaast de verkoop en ondersteuning van 
elektrische en hydraulische installaties in 
motor- en zeilboten, superjachten en kleine 
beroepsschepen. 

Toonaangevend in elektriciteits huishouding voor jachten 

‘Wij bieden een complete oplossing voor 
elektriciteits huishouding op jachten’, vertelt 
directeur Twan Bogert. ‘In ruim zestig jaar tijd 
is ASA uitgegroeid tot een toonaangevende 
technische groothandel in de maritieme 
sector met een pakket bestaande uit meer dan 
vijfduizend artikelen.’ Met bekende merken 
zoals Aqua Signal, Blue Sea, Victron Energy, 
Philippi, Side-Power, Vimar en VDO biedt ASA een 
compleet pakket.

Twan Bogert
Directeur Twan Bogert is in de jaren 90 na actief te zijn 
geweest als jachtmakelaar overgestapt naar de maritieme 
accessoires-branche. In deze periode heeft hij ook een 
aantal jaren als salesmedewerker bij ASA gewerkt. In 
het jaar 2000 heeft hij een overstap gemaakt naar een 
toonaangevende partij in de patent-informatiebranche 
als salesmanager. Toen deze familieonderneming een 
flink groei doormaakte in de jaren daarop is het bedrijf 
in 2005 aan een onderdeel van Reed Elsevier verkocht. 
Vervolgens was begin 2007 de overname van ASA een 
feit en sindsdien zijn er continu stappen gemaakt om het 
productenpakket verder uit te breiden en innovatieve 
oplossingen aan het portfolio toe te voegen. 
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DE ALLES IN 1 OPLOSSING VOOR ELEKTRISCH VAREN OP SOLAR-ENERGY

Stroomvoorziening aan boord is van oudsher de kern van onze bedrijfsactiviteiten. 
Voor pleziervaart is het voorzien en opwekken van stroom aan boord, varend, voor 
anker of afgemeerd, cruciaal voor comfort en veiligheid. ASA heeft een partnerschap 
met Victron Energy, wereldwijd de toonaangevende leverancier van nautische 
stroomoplossingen. Klanten kunnen naast een standaardoplossing ook kiezen voor 
extra stroombronnen. Zoals een extra dynamo met intelligente laadstroomregelaar, 
zonne- en windenergie-hydrogenerator of een dieselgenerator.

Victron introduceert nieuwe kleinste Multi en Quattro 48V/15000/210-100
Victron introduceert de nieuwste Victron Multi. Een kleine combi voorzien van 
een krachtige 500VA omvormer met zuivere sinus, een adaptieve acculader en 
supersnelle omschakelautomaat in één behuizing. Deze kleine unit heeft dezelfde 
geavanceerde technologie in huis als zijn grote broer de MultiPlus. Ze kunnen 
optioneel worden uitgerust met het Multi Controle-paneel en zo ook inputstroom 
beperken en bijleveren op de inputspanning. Ideaal dus als de huidige reeks combi's 
te veel vermogen voor uw behoefte leveren. Leverbaar als 12, 24 én 48 Volt model.

Naast de nieuwe Multi's heeft Victron de nieuwste Quattro 48V/15000/210-100 
geïntroduceerd die een continu omvormer vermogen heeft van 15000W. Door de 
combinatie van het 15KW omvormer en een 210Ah acculader is het aantal generator-
uren ook aanzienlijk te reduceren. 
De nieuwste Quattro maakt de huidige reeks nog completer en is ook uitermate 
geschikt voor elektrisch varen toepassingen.

STROOMVOORZIENING

In diverse elektrisch varen-
toepassingen hebben wij een 
Victron Quattro geleverd in 
combinatie met MPPT-regelaars 
en een compleet flexibel en 
overloopbaar zonnepanelen-
pakket.   



w w w . p h i l i p p i - o n l i n e . d e

12 years ago we released our
first battery monitor: The BCM.
One touch was enough, and the battery monitor BCM 

showed all relevant information. Since then we have 

worked continuously to monitor the on-board electrics 

to make life safer and more comfortable for you.

Today you can monitor almost all of a vessels 

electrical data with one monitor, conveniently and 

by touch-screen.

SWITCH TO THE FUTURE

www.findernet.com

ASA Boot Electro beschikt over een arsenaal aan innovatieve producten op het 
gebied van zekeringssystemen en schakelpanelen. Zo bieden wij met leverancier 
Berker (schakelmateriaal) een nieuw inductief laadstation voor het laden van 
mobiele telefoons. Dit compacte, inductieve laadstation kan in een tafelblad worden 
ingebouwd en genereert een elektromagnetisch veld. Het zoeken naar de juiste 
aansluitkabel behoort met deze vernieuwende oplossing tot het verleden.

ASA levert ook monitorsystemen voor (super)jachten op basis van het NMEA 
2000 Can-bussysteem en uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande N2 K 
navigatiesystemen of monitoring en beperkt schakelen via pc-software. Het 
monitoring- en alarmsysteem op basis van pc-software met een reeks van NMEA 
2000 sensoren en interfaces is door de klant zelf samen te stellen. 

Wij zijn tevens trotse leverancier van het internationaal gerenommeerd 
productenpakket van Vimar. Voor kenners én ontwerpers van superjachten is Vimar 
een bekende naam voor hoogwaardig schakelmateriaal en wandcontactdozen. 
Het By-Me domoticasysteem dimt ledspots, stuurt blinds en airco aan en doet dit 
allemaal met prachtig exclusief schakelmateriaal.

DISTRIBUTIE EN SCHAKELING



BESTURING EN STABILISATIE 

Wilt u ook een zeer effectieve stabilizer op uw jacht? Met de introductie van de Side-
Power Vector-fins hoeft u niet verder te zoeken. Door de kromming van de vinnen 
wordt de kracht die de rol uit het schip haalt veel efficiënter verticaal gericht en 
zijn bijeffecten die elke rechte stabilizer-vin heeft, zoals 'sway', vele malen minder. 
Tevens zorgt de kromming voor nog meer lift van het schip op snelheid, waardoor 
het schip als het ware op de vinnen wordt opgetild en er absoluut geen verhoogde 
waterweerstand meer is.

De belangrijkste voordelen op een rij:
• Verhoogd comfort aan boord door de rolbeweging met circa 95% te verminderen.
• Minder last van zeeziekte
• Alle vinnen zijn geschikt voor Any-Speed
• 20% - 50% minder weerstand dan andere vinnen
• Lage inbouwhoogte onder vloer
• Dubbel cilinders
• Automatische centerlock bij achteruit manoeuvreren
• Eenvoudige installatie en set-up
• Controller is voorbereid voor toepassing van maximaal 4 vinnen
• GPS Input helpt de algoritmes te voorspellen voor een optimaal effect.

ASA heeft naast de welbekende Sleipner DC elektrische en de complete 
hydraulische range boegschroeven, nu ook een range AC elektrische thrusters in het 
leveringsprogramma: de SAC thrusters.
Met een ongelooflijke stuwkracht tot 1400kg, kunnen hiermee schepen tot circa 
zestig meter probleemloos manoeuvreren.   

Holland Jachtbouw 24m Custom Explorer Vessels
Holland Jachtbouw heeft twee Explorer motorjachten in aanbouw die geschikt 
zijn voor de Baltische zeeën en poolgebieden. De schepen zijn gebouwd met een 
stalen romp met ijsversterkingen en een aluminium opbouw. De beide projecten 
hebben eenzelfde romp als basis maar een andere opbouw met volledig eigen 
uitstraling. De custom made jachten zijn voorzien van een hybride systeem.  
Holland Jachtbouw heeft gekozen voor het 4-fin Side-Power Vector fin stabilizer-
systeem en tevens zijn de schepen voorzien van Side-Power boeg-hekschroef.



Contest Yachts introduceert haar 
nieuwe 19 meter lange Contest 67CS 
Het dynamisch vormgegeven en 
prachtig ontworpen jacht is het 
eerste voltooide model sinds de 
twee jaar geleden aangekondigde 
samenwerking met de befaamde 
Duitse scheepsarchitecten judel/
vrolijk & co. Door de semi-custom 
bouwwijze is elke nieuwe Contest 
67CS aangepast aan de persoonlijke 
smaak van de eigenaar. Uitgangspunt 
is een indeling met vier hutten 
waarbij de master suite voorin of juist 
achterin geplaatst wordt. Ontworpen 
voor gemakkelijk short-handed zeilen 
is deze 67CS geschikt voor zowel 
sportieve tochten, als romantische 
tochten of zeiluitjes voor de hele 
familie. Contest heeft gekozen voor 
de nieuwe 300MM retract van Side-
Power en tevens is het schip voorzien 
van een Spectra watermaker uit de 
Newport-serie. 

VERLICHTING EN LED-ARMATUREN

ASA heeft een uitgebreid assortiment luxe verlichting, ideaal voor toepassing 
in superjachten: interieur- en exterieurverlichting in halogeen en led, 
onderwaterverlichting en krachtige schijnwerpers. Het programma van het 
Italiaanse BCM, maar ook de luxe verlichtingsarmaturen van Aqua Signaal en Cabin, 
worden door superjachtbouwers over de hele wereld gewaardeerd en ingebouwd.
Deze hoogwaardige merken kenmerken zich door een hoge mate van customisatie. 
De huidige generatie ledproducten is duurzaam en met de huidige technologie niet 
meer te onderscheiden van halogeen. 

Op het gebied van hoogwaardige schakel- en wandcontactdozen is Vimar een 
bekende naam onder kenners én ontwerpers van superjachten. Schakel- en 
wandcontactdozen van Vimar verhogen het gevoel van luxe en zorgen voor de 
ultieme afwerking van uw jacht. De By-Me domotica van Vimar combineert luxe 
materialen met een modern besturingssysteem voor verlichting, zonwering, 
klimaatbeheersing en audio.



Omvormer/laders, 
accu’s en meer 
Energy. Anytime. Anywhere.

www.victronenergy.nl

Vrijheid 
met Victron Energy aan boord

Energy. Anytime. Anywhere.

Asa Boot Electro B.V.
De Dollard 1
1454 AT  WATERGANG

Tel: 020-4369100
Fax: 020-4369109

info@asabootelectro.nl
www.asabootelectro.nl 
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