
PERSBERICHT

Elektrisch varen op Fully Charged LIVE in de RAI van 20-22 mei

Van 20 tot en met 22 mei komt Fully Charged – ’s werelds grootste YouTube kanaal over elektrische voertuigen

en schone energie - naar de RAI in Amsterdam met het event Fully Charged LIVE Europe. De bezoekers worden

geïnspireerd in de transitie naar een emissievrije en duurzame levensstijl. Op deze eerste Nederlandse editie

van de show is elektrisch varen goed vertegenwoordigd. De Stille Boot als Marine Partner van de show heeft

dit segment voor zijn rekening genomen.

Zorgeloos elektrisch varen

Elektrisch varen heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. “De markt kent een volwassen aanbod

elektrische aandrijvingen voor boten in verschillende lengten en toepassingen.” aldus Marcel Schaap van De

Stille Boot. “De ontwikkelingen in de batterijtechnologie zorgen voor de gewenste actieradius. Dit is cruciaal

voor een zorgeloos gebruik. We zien de vraag naar elektrische voortstuwing in het hele land toenemen in het

recreatieve en professionele gebruik. De veranderende regelgeving voor emissievrij vervoer in stadscentra

zoals Amsterdam en Utrecht zorgt er voor dat de zwaartepunten in bepaalde regio’s liggen.”

Bezoekers van Fully Charged kunnen zich op de stand van De Stille Boot laten informeren over de

mogelijkheden van elektrisch varen. In het water naast de RAI liggen meerdere boten klaar om een proefvaart

mee te maken:

● Stender 650 - Moderne en robuuste aluminium sloep met WaterWorld 10.0 kW motor

https://stenderboats.nl/

● Bold 6.80 -  Eigentijdse en comfortabele sloep met WaterWorld 10.0 kW motor

https://www.boldboating.nl/

● Big Mouth 5.5, - Ruime aluminium werkboot met Torqeedo Cruise 12.0 kW motor

https://www.bigmouthboats.com/

● H2 Marine Solutions toont een elektrische sloep met waterstof en brandstofcel -

www.h2marinesolutions.com

● Zodiac E-Open 3.4 - Sportieve en comfortabele Rib met Torqeedo Cruise 6.0 kW motor

https://www.zodiac-nederland.nl/

● Whaly 370 - Robuuste open toerboot met Torqeedo Travel 1103 (1 kW) motor

https://www.kemperswatersport.nl/

Meer dan 200 elektrische voertuigen, sprekers en aanbieders van duurzame energie

Naast elektrisch varen is op Fully Charged LIVE Europe elk type elektrisch voertuig, groot en klein,

vertegenwoordigd. Bezoekers kunnen proefritten maken met voertuigen, zoals auto’s, fietsen, scooters,

segways en steps. Er zijn twee theaters met 40 LIVE shows en 160 sprekers waar branche experts hun kennis

delen. Ook is er veel aandacht voor verduurzaming van huizen met tips en informatie van het ‘Home Energy

Advice Center’ en er zijn exposanten rondom wind- en zonne-energie, warmtepompen en laadpalen.

Fully Charged LIVE Europe vindt plaats van 20 t/m 22 mei in RAI Amsterdam. Meer Informatie over de show,

het programma en het bestellen van tickets gaat u naar www.fullycharged.live/eu.

Noot voor de redactie / niet voor publicatie:

Voor meer informatie: Marcel Schaap, 0515-444428 - marcel@destilleboot.nl

Beeldmateriaal van het evenement en de boten vindt u in de Dropbox: link
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