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Alleen met vergunning ijsbreken
en Peter Smink hadden een
mooie vracht van Amsterdam
naar Nijkerk, maar de reis
mislukte bijna door problemen met de vergunning. Rijkswaterstaat houdt de vaargeul
buiten Amsterdam netjes open,
maar niet het stuk naar de
Hollandse brug en de randmeren. Schepen die daarheen
moeten, zullen zelf een ijsbreker moeten huren.

www.vdvelden.nl

HDM
REVISIE
VERKOOP
REPARATIE
ONDERDELEN
HERMOTORISERING
HOLLAND DIESEL
MAASSLUIS

Tel.: 010-5912611

VERZEKERINGEN

Dat deden Freek van IJken
van de Stad Nijkerk en Peter
Smink van de Arkervaart toen
zij een lading moesten vervoeren van Amsterdam naar De
Heus in Nijkerk. Op zoek naar
een ijsbreker ontstond er een
probleem. De firma Rijn & IJssel
wist te vertellen dat zij het
contract voor ijsbreken op de
Randmeren hadden en dat Van
IJken en Smink bij hen een
schip moesten huren. Rijn & IJssel vroeg daar wel anderhalf
ROTTERDAM - Het jaar 2009
werd afgesloten met een melding van Rijkswaterstaat dat
de binnenvaart er rekening
mee moest houden dat ijsvorming op delen van het IJsselmeer, waaronder de Pampusgeul en de Randmeren
problemen gaat geven. Er worden zo nodig ijsbrekers ingezet, zo luidt de belofte. Op 9 januari was het zo ver, er mocht
alleen nog in konvooi over het
IJsselmeer gevaren worden
tussen Amsterdam en Lemmer
en terug.
Rond vrijdag 22 januari lijkt
het er op dat het ijs zich gewonnen gaat geven, al wordt het
konvooivaren dan nog niet opgeheven. In de tussenliggende
periode zijn vrijwel dagelijks
konvooien samengesteld, in
grootte variërend van enkele
tot
zeventien
schepen.
In het begin gingen er drie ijsbrekers voorop, later werden

• In konvooi tot aan de Hollandse Brug.
keer de prijs voor dan de schipper met zijn boot die ze zelf gevonden hadden. De informatie
van Rijn en IJssel dat alleen zij

mochten ijsbreken op de Randmeren bleek niet te kloppen en
uiteindelijk, laat op de avond
voor vertrek, kwam de vergun-

FOTO T. REINDERS

ning van Rijkswaterstaat los.
Van de vaargeul bij Amsterdam
tot aan de Hollandse brug
moesten ze met twee schepen

varen, vandaar tot aan Nijkerk
was één ijsbreker voldoende. De
reis van het kleine konvooi verliep vlotjes en om 11.00 uur

De ijsbreker voorop en varen maar
dat er minder.
In het weekeinde gaat het echter weer flink vriezen. Op zaterdag gaan er 23 schepen achter
de ijsbreker op weg tussen Lelystad en Amsterdam of omgedraaid en later nog eens twee.
Het ijs op dat traject is dan
weer toegenomen. Het mts
Stad Stavoren loopt zelfs even
vast door de kracht van het ijs.
Het schip komt met assistentie
van de ijsbreker weer vrij. De
volgende dag vertrekken er
opnieuw drie konvooien. De
schepen ondervinden het
meeste hinder op het deel tussen de Pampushaven tot aan
de IJmeergeul, meldt Koninklijke Schuttevaer in de dagelijkse ijsberichten op haar
website.
FOTO T. REINDERS

Tel. 078 - 61 22 500
Onderlinge Verzekering van Schepen U.A.

WWW.ORANJE-VERZEKERINGEN.NL

Msc Ensemble met toestemming over Harinxmakanaal

P O W E R

omvormers, acculaders
combinaties

Tel.: 0182-387522
www.neho.nl

Frankepad 1 - Hendrik Ido Ambacht

Tel. 078 - 6813127
Fax 078 - 6812025
info@koedood.nl
www.koedood.nl

met o.a.

BERGAMBACHT
HOLLAND
TEL. 0182-354666
FAX 0182-354647
E-mail: pols.aggregaten@wxs.nl
Web: www.pols-aggregaten.nl

ERVAAR DE KRACHT
VAN VERHAAR OMEGA
Kanalen
boegschroeven
Stuurrooster
boegschroeven
Tunnel
boegschroeven

KAMPEN - Als gevolg van ijsvorming op de route IJsselmeerB L U E

Ervaring
Een woordvoerder van Rijn &
IJssel geeft de volgende reactie:
“Wij hebben inderdaad een
contract met Rijkswaterstaat
voor het hele IJsselmeergebied.
Dat betekent niet dat anderen er
niet mogen varen, maar alleen
wanneer ze een vergunning
hebben en voldoen aan alle eisen. Dit is een listig traject en
voor zo’n tocht moet je ervaring
hebben en er kijk op hebben om
veilig te kunnen varen. Bovendien willen wij ook niet dat wanneer wij met een konvooi varen,
we last hebben van andere schepen die in de problemen komen.
De veiligheid moet gewaarborgd zijn en wanneer wij het
idee hebben dat dit niet het geval is, grijpen wij in”.

AMSTERDAM - Freek van IJken

DOOR TINA REINDERS

T : 0180-511577
F : 0180-511578
E : binnenvaart@vdvelden.nl

konden de schepen de Arkesluis
bij Nijkerk door.

Kornwerd-Waddenzee is Harlingen niet meer bereikbaar
voor het mcs Ensemble. Na intensief overleg tussen Harlingen Container Line en de provincie Friesland is toestemming
verkregen om het schip vrijdag 23 januari, bij wijze van uitzondering, door het Van Harinxmakanaal te laten varen.
De Ensemble vaart in de lijndienst Rotterdam – Kampen –
Harlingen. Door de winterse omstandigheden met ijsgang is
Harlingen niet meer bereikbaar via de normale route IJsselmeer-Kornwerd-Waddenzee. De containers die normaal in
Harlingen gelost en geladen worden, gaan nu via de terminal van ROC Kampen. Voor deze reis was het van belang voor
het bedienen van de klanten dat mcs Ensemble toch Harlingen zou aan lopen. De Ensemble is een schip van 110 x 11,40.
Vanaf Kampen naar Harlingen staan de containers 4 hoog
gestuwd. Alle bruggen op het Prinses Margrietkanaal moeten draaien om de Ensemble door te laten. De volgende bottle neck is het Van Harinxmakanaal. Met ontheffing kunnen
geladen schepen van 90 x 9,50 dit kanaal bevaren.
Na intensief overleg tussen Harlingen Container Line en de
provincie Friesland heeft deze laatste haar toestemming
gegeven zodat het schip vrijdag 23 januari met haar afmetingen bij wijze van uitzondering door het Van Harinxmakanaal mocht varen. Op zaterdag 24 januari is d eEnsemble
drie hoog vol geladen met een diepgang van 2,65 meter
dezelfde route terug gevaren.

Intrekbare
roerpropellers
Ballast pompen
Atlas Copco
luchtsystemen
Stikstof generatoren

Verhaar Omega B.V.
Tel: 071-517 26 31
www.verhaar.com
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Schiffswerft Ebert

BRIEVEN

ONDER NUMMER
Een reactie op een
advertentie onder
nummer kunt u
als volgt insturen:
Schrijf op de voorzijde
van de envelop het in
de advertentie vermelde briefnummer.
Zend uw brief naar het
volgende adres:
De Scheepvaartkrant
Postbus 59151
3008 PD Rotterdam
Vergeet niet uw afzendadres aan de achterzijde

Phillipp Ebert & Söhne Schiffswerft GmbH
Hirschhorner Straße 63, D-69239 Neckarsteinach
Tel. +49(0)6229 92 09-0, Fax +49(0)6229 92 09 30

Wij wensen Victrol NV,
het m.t.s. ‘Victrol 10’ en bemanning,
een goede en behouden vaart.
Philipp Ebert & Söhne Schiffswerft GmbH
Neckarsteinach bei Heidelberg

ZUTPHEN EMMERIKSE WEG 77A
7223 DA BAAK
RIJNDIJK 19
6566 CG MILLINGEN A/D RIJN
AMBACHTSWEG 18-32

Voor info: www.mmsshipping.nl

8061 RN HASSELT

24 uurs
service
Sisalstraat 9, 8281 JJ Genemuiden, Pb. 77, 8280 AB Genemuiden

Aanleg - reparatie van totale systemen
•
•
•
•
•
•

Div. soorten camerasystemen
Nautic Tachograaf
PLC technieken
Touch Screen bediening
Dealer Alphatron
Generatoren

•
•
•
•
•
•

Meggertesten
Tweedraadsystemen
Frequentieregelaars
Satelliet ontvangers
Acculaders Victron
Centurion accu’s

Tel. 038-3857123, Fax 038-3855817, Mob.: 06-53 291879
E-mail: info@snijderscheepselektro.com
Web: www.snijderscheepselektro.com

www.scheepsaanbod.nl

Complete technische
service en reparatie
Volledige nieuwbouw
projecten

Dichterbij dan u denkt ...

P.H. TINNEMANS & ZN BV / TINNEMANS SCHEEPSBOUW BV
Scheepsbouw - Scheepsreparatie en Interieurbouw
Industrieweg 16, 6051 AE Maasbracht
T: +31 (0)475-461959, F: +31 (0)475-461520
E: info@tinnemansscheepsbouw.nl
W: www.tinnemansscheepsbouw.nl

Industriële
reininging en
conservering

VERBUNT BV
Industriële Reiniging en Conservering
Ervenweg 20, 6051 EN Maasbracht
T: +31 (0)475-465074, F: +31 (0)475-464758
E: t.verbunt@wxs.nl
W: www.verbuntbv.nl
HANDELSBEDRIJF ST. ANTONIUS BV
Motoren - Pompen - Generatoren
Gereedschappen - Aandrijvingen
Havenstraat 7, 6051 CR Maasbracht
T: +31 (0)475-463131, F: +31 (0)475-465454
E: info@antonius-houben.nl
W: www.antonius-houben.nl

Zutphen

Utrecht

Isolatietechniek

Dordrecht

Dortmund

Antwerpen

GENERAL SERVICES HOLLAND BV
Isolatietechniek
Battenweg 7A, 6051AD Maasbracht
T: +31 (0) 475-463330, F: +31 (0)475-465160
E: info@gsh-isolatie.nl
W: www.gsh-isolatie.nl
BATOMICS BV
Motoren - Pompen - Generatoren - Aandrijvingen
Veerweg 3, 6051 AH Maasbracht
T: +31 (0)475-461294, F: +31 (0)475-464800
E: info@batomics.eu
W: www.batomics.eu
VAN LIER INSTALLATIETECHNIEK BV
CV - Gas - Water - Sanitair - Airco - Oliebranders
Haverkamp 5, 6051 AC Maasbracht
T: +31 (0)475-462105, F: +31 (0)475-468215
E: info@vanlieritm.nl
W: www.vanlieritm.nl

Maasbracht

Brussel

Namen

Andernach

± 150 kM
via de weg

LINSSEN ELECTRONICA BV
Kloosterstraat 3, Pb 7213, 6050 AE Maasbracht
T: +31 (0)475-461838, F: +31 (0)475-464621
E: info@linssen-electronica.nl
W: www.linssen-electronica.nl
VISSERS & VAN DIJK BV
Scheeps Elektro Techniek
Bunkerhaven 22, 6051 LR Maasbracht
T: +31 (0)475-464667, F: +31 (0)475-597770
E: info@vissersenvandijk.nl
W: www.vissersenvandijk.nl

www.maasbrachtgroep.nl
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M.t.s Victrol 10 in de vaart
radar tankmeting.
De complete nautische inrichting werd door Radio Holland geleverd Voor het interieur
waren de firma’s Hoogendoorn
voor de betimmering en de firma Paans voor de stoffering verantwoordelijk.

ANTWERPEN - In opdracht van

Victrol N.V. uit Antwerpen is het
type C smeerolie bunkertankschip Victrol 10 opgeleverd. De
Victrol 10 wordt in opdracht
van BP ingezet voor de levering
van smeeroliën aan de zeevaart
in en rond de Antwerpse haven.

In de vaart

Aanleiding voor de bouw van
de dubbelwandige tanker Victrol 10 is de strengere richtlijn
van BP waarbij vanaf het jaar
2010 ook het vervoer van smeeroliën uitsluitend in dubbelwandige tankers mag worden
uitgevoerd.
De Victrol 10 komt in de
plaats van de enkelwandige
bunkertanker Rotterdam.
De Victrol 10 meet 66 x 10.50
meter een heeft een laadvermogen van 1356 ton. De ladingzone
bestaat uit vijftien tanks waarmee standaard elf verschillende
producten in bulk gelost kunnen worden. Aan dek ligt een
dubbel leidingsysteem.

De Victrol 10 is middels een
veeljarige charter voor BP in de
vaart.
Met het in de vaart brengen
van de Victrol 10 heeft de firma
Victrol weer een nieuwe mijlpaal bereikt en nieuwe standaard in de bunkering van
smeeroliën in de markt gezet.
Meer bijzonderheden over de
bouw van de Victrol 10 met de
geleverde diensten en producten zijn te vinden in de gedetailleerde leverancierslijst hiernaast en op de speciale
opleveringspagina hier aan
sluitend.

over vloeistoftemperaturen en
Pon Power leverde de Catervolumeverschillen worden met pillar voortstuwingsmotor van
het type C32 met een vermogen
Een technisch hoogwaardig dit systeem voorkomen.
van 965 PK, daarachter staat een
ladingbewakingssysteem zorgt
Bouw
Reintejs keerkoppeling, de firer voor dat er geen verschillende
producten met elkaar in aanraSchiffswerft Phillip Ebert & ma De Waal leverde de compleking kunnen komen en dat de Söhne uit Neckarsteinach ver- te schroefasinstallatie en roerontvanger bij het verpompen al- zorgde het ontwerp en de bouw werkinrichting, Damen Marine
tijd meteen het goede product van het casco. Het casco werd in de Van der Giessen Optima
krijgt.
Roemenië gebouwd en in door straalbuis met een diameter van
De basis van dit systeem de firma Bartholomeeussen op 1714 millimeter.
Veth Propulsion leverde de
wordt gevormd door het auto- Dok 138 volledig afgebouwd.
matisch inlezen van de leve- Bartholomeeussen verzorgde boegschroefinstallatie en generingsbonnen met controle op de daarbij de technische inbouw ratorsets, Handelsmij Nassau
slangkoppeling en pompen via en de plaatsing van vele onder- leverde diverse Victor Pumps
ten behoeve van de algemene
elektronische detectie. Pas als delen voor de dekinrichting.
die gegevens met elkaar in overEuropean Pump Services dienst, dekwas- en ballastpomeenstemming zijn kunnen de (EPS) leverde de beide lading- pen als ook de hydrofoors en Ripompen in werking treden.
pompen met capaciteiten van wa reddingsboot.
De firma Leemberg verzorgde
Een andere belangrijke inno- 100 en 150 Cub/uur bij een druk
vatie is de tankmeting met zoge- van 8 Bar. De pompen kunnen het complete dekleidingsheten ‘Massa-meters’ die de le- geheel automatisch draaien en ysteem, De Jong Marine Service
vering in kilo’s uitmeten. Als worden bediend vanaf dek, van- leverde de afsluiters en appeneerste bunkertanker is de Victrol uit de machinekamer of stuur- dages, de firma Hoveko verzorg10 hier mee uitgerust. De voor- hut
middels
het de de complete tankmeting- en
bewakingsinstallatie met Saab
delen zijn duidelijk, discussies EPG©automatiseringspakket.

Veiligheid

LIJST VAN LEVERANCIERS AAN BOORD
VAN HET M.T.S. VICTROL 10
PHILLIPP EBERT & SÖHNE SCHIFFSWERFT

• Ontwerp, bouw en levering casco
BARTHOLOMEEUSSEN

• Complete technische af- en inbouw
PON POWER

• Caterpillar scheepsdieselmotor voor
voortstuwing, type C32 Acert Electronic,
met continu vermogen van
965 pk bij 1600 omw/min
REINTJES BENELUX

• Reintjes keerkoppeling type WAF 562L/5,050:1
BLOKLAND NON-FERRO

• Beunkoelers
DE WAAL

•
•
•
•

Stuwa
Stuwa
Stuwa
Stuwa

schroefasinstallatie met schroefasrem
schroefasseals
roeren
stuurmachine

DAMEN MARINE COMPONENTS

• Straalbuis, type Van de Giessen Optima,
diameter 1714 mm
VETH PROPULSION

• Veth-Jet boegschroef type 4-K-1000 met
E-motor met vermogen van
265 kW 1800 rpm
• 3 generatorsets
D11270M-HCM434F-P (390 kVA)
84 CTA-HCM434C-PN (260 kVA)
49DTG-UCM224G (71,5 kVA)
NV HANDELSMIJ NASSAU

• Victor pumps o.a. algemene dienstpompen,
dekwaspompen en ballastpompen en
Pwm hydrofoors en Riwa reddingsboot
EUROPEAN PUMP SERVICES

• Ladingpomp met capaciteit van 100m3/uur
bij 8 bar, geschikt voor verpompen smeerolie
(50 cSt) en aangedreven door 6-polige
drukvaste ABB elektromotor 55 kW
• Ladingpomp met capaciteit van 150m3/uur
bij 8 bar, geschikt voor verpompen smeerolie
(2500 cSt) en aangedreven door 4-polige
drukvaste ABB elektromotor 125 kW
INSULATION & CARPENTRY CONTRACTOR

• Geluidsisolatie machinekamer
• Isolatie en afwerking uitlaatgassensysteem
• Isolatie thermische olie installatie
TECMON

• Alu. machinekamerplaten, alu. roeftrap, alu.
loopbruggen en rvs uitlaten
VAN WIJK WERKENDAM

• Bunkerkraan 27 mtr. 2x 4 inch
• Ankerlieren, ankers en kettingen
• Stuurhuishefkolom en onderkuip stuurhuis
VAN WIJK STUURHUIZEN

• Aluminium bovenbouw stuurhuis en
aluminium roefdeuren
LEEMBERG

• Complete dekleidingsysteem
DE JONG MARINE SERVICE

• Afsluiters en appendages
KONUTHERM

• Konutherm thermisch olie systeem
HOVEKO

• Complete tankmeting en alarmering m.b.v.
Saabradars, alsmede temperatuur- en
drukmeting
BLOMMAERT SCHEEPSLUIKEN

• Voormast type Improval, stuurhuistrap,
boordlichtbakken
BEERENS ALUMINIUM OP MAAT

• Dakradarmast type Dortsman, aluminium davit
RADIO HOLLAND NETHERLANDS

Victrol NV viert jubileum
Tegelijk met het in de vaart brengen van de Victrol 10 vierde de firma Victrol haar 40
jarig bestaan. Victrol werd in 1969 opgericht en is gespecialiseerd in het vervoer van een
grote variëteit aan olieproducten en de bevrachting daar van. De belangrijkste markt is
de bunkermarkt, Victrol heeft een vloot van zo’n 30 vaartuigen met een totaal tonnage
van zo’n 90.000 ton ter beschikking.
Begin jaren 70 werd Victrol in delen door de familie Maes overgenomen het en heeft de
firma inmiddels Dick Heijstek en John Hofman als mede-participanten. Victrol is de vervoerspartner voor BP voor wie alle vormen van olietransporten worden uitgevoerd.
Een bijzondere erkenning en waardering ontving Victrol met het verkrijgen van de
‘Award for flawless performance’ van Exxon Mobile in de jaren 2006 en 2007, deze ‘Award
for flawless performance’ staat voor een vlekkeloze, smetteloze of onberispelijke prestatie.
Victrol N.V. besteed veel tijd, geld en aandacht aan kwaliteit en veiligheid. Men werkt
continu met de hoogste kwaliteits- en milieustandaarden. Dat resulteert in steeds meer
werk van grote opdrachtgevers, en steeds meer nieuwe dubbelwandige schepen waar een
breed nieuwbouw programma voor werd opgezet dat in 1993 zijn aanvang had..

Heavy Lift
Een andere vervoerstak van Victrol is het transport van ‘heavy lift’ onderdelen. Een ervaren staf van Victrol heeft hiervoor de beschikking over een aantal schepen en pontons
die deze transporten kunnen verzorgen. Deze afdeling Droge Lading is gespecialiseerd in
heavy lift en RoRo transporten en beschikt over RoRo vlakpontons en RoRo rijpontons.
Ook deze vervoersdivisie wordt langzaam maar zeker verder uitgebouwd.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RHRS2005 CRT radars met 8ft. scanner
Radio Zeeland Sigma-550 Padpiloot
Radio Zeeland Sigma-120 Echolood
Radio Zeeland Sigma-130 Windmeter
Radio Zeeland Sigma-700 Intercom
Furuno GP32 GPS
Thrane&Thrane VHFs RT2048
Orlaco camera’s
Periskal Tresco ECDIS
Q6 schotel
WINDEX ENGINEERING

• Overdruk installatie
• Complete airconditioninginstallatie
RAFA SCHEEPSRAMEN

• Scheepsramen onder keur van o.a.:
Lloyd`s, BSI, DVN, GL e.a.
HOOGENDOORN

• Complete betimmering incl. stuurhuislessenaar
M.J. POLEIJ

• Leveren en monteren sanitair,
waterliedingen, rvs afvoeren, boilers en
waterzuiveringssysteem
FA. P.A. PAANS & ZN.

• Complete stoffering
ARMADOR MARINE SERVICES

• Gasolie en Castrol smeermiddelen
RIWA BOATING INTERNATIONAL

• Riwa 3500 reddingsboot in brandvertragende
uitvoering volgens NEN norm 1914:2009
met rvs bootdrager
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Bouwers en leveranciers wensen Victrol NV en het m.t.s. Victrol 10 een ...

Eekhoutstraat 2, 3087 AB Rotterdam, Tel. 010-4283230, Fax 010-4281085
E-mail: info@radioholland.nl - Web: www.radioholland.nl

Victrol N.V.
Elzasweg 13, 2030 Antwerpen
Tel. +32 (0)3 - 540 05 70
Fax +32 (0)3 - 541 26 05
e-mail: transport@victrol.be
web: www.victrol.be

Houtschelf 5, 3371 KB Hardinxveld - Giessendam
T. 0184-611322, F. 0184-611403, E. info@windex.net

Trefwoord:

VICTROL 10
www.scheepvaartkrant.nl
Beatrixhaven 35, 4251 NK Werkendam
Tel. 0183-308383, Fax: 0183-308384
www.hoogendoorn-maritiem.nl

m.t.s. ‘Victrol 10’

Tel. 078-6420420, Fax 078-6157122, www.pon-cat.com, power.nl@pon-cat.com

Phillipp Ebert & Söhne
Schiffswerft GmbH

Ambachtsweg 28, 3831 KB Leusden
Tel. 033-4945040, Fax 033-4950574

Neubau - Umbau - Bootslager
Hydraulik - Haustechnik
Hirschhornerstraße 63, D-69239 Neckarsteinach
Tel. +49 (0)6229-9209-0, Fax +49 (0)6229-920930

Molenvliet 33, 3335 LH Zwijndrecht
Tel. 078-6101099, Fax 078-6105030

Dok 138 UNIT 7.8.9.10
Boterhamvaartweg 2, B-2030 Antwerpen
Tel. +32 (0)3 5417625, Fax +32 (0)3 5418102
E-mail: bartholo@skynet.be

Leeghwaterstraat 20, 4251 LM Werkendam
Tel. 0183-500413, Fax 0183-500417, www.paansstoffering.nl

Elzasweg 12, B-2030 Antwerpen
Tel. +32 (0)3-5419233, Fax +32 (0)3-5410212
E-mail: info@reintjes.be, Web: www.reintjes.be
Voor service bel gratis!
NL.: +31 (0)800-4888400 - B: +32 (0)800-48884
Reigersingel 10, 2922 GP Krimpen a/d IJssel
Tel. 0180-513333, Fax 0180-515533
GSM: 06-53 164125 / 06-53 561008

Forellenweg 26, 4941 SJ Raamsdonkveer
Tel. 0162-522225, Fax 0162-519535
GSM: 06-53 982539
E-mail: jms@tref.nl, Web: www.marineservice.nl

Lelystraat 106, 3364 AJ Sliedrecht
Tel. 0184-413789, Fax 0184-419379
E-mail: info@bloklandnonferro.nl
Web: www.bloklandnonferro.nl

Biesboschhaven Noord 4, 4251 NL Werkendam
Tel. 0183-501811, Fax: 0183-501362
E-mail: info@dewaalbv.nl, Web: www.dewaalbv.nl

Insulation & Carpentry Contractor
Mijlweg 33e, 3295 KG ‘s Gravendeel
Postbus 500, 4645 ZW Putte
Tel. +31 (0)6-53 177523, Fax +32 (0)3-2956951
E-mail: icc@wxs.nl

TecMon BV
Tel. 0653-634328, Fax 0183-678750
Web: www.tecmon.nl

Pascalweg 15b, 8071 SE Nunspeet
Tel. 0341-264283, Fax 0341-264893
E-mail: info@konutherm.nl
Web: www.konutherm.nl

Industrieweg 9, 2995 BE Heerjansdam
Postbus 30, 2995 ZG Heerjansdam
Tel. 078-6771166, Fax 078-6772438
Web: www.leemberg.nl

Postbus 53
3350 AB Papendrecht
Tel. (078) 6152266
Fax (078) 6411169
info@veth.net
www.veth.net

Rijndijk 19, 6566 CG Millingen a/d Rijn
Postbus 54, 6566 ZJ Millingen a/d Rijn
Tel. 0481-434548, Fax 0481-434557
E-mail: info@riwaboating.nl
Internet: www.riwaboating.nl

Ringdijk 506, 2987 VZ Ridderkerk
Tel. 0180-442266, Fax 0180-442269
E-mail: info@epsbv.com, Web: www.epsbv.com

Nijverheidsstraat 8
3371 XE Hardinxveld-Giessendam
Tel. 0184-676262, Fax 0184-676267

Van Wijk B.V. Werkendam
Biesboschhaven No. 2, 4251 NL Werkendam
Tel. 0183-502088, Fax 0183-501386
Postbus 79, 4250 DB Werkendam
E-mail: info@vanwijkwerkendam.nl
Web: www.vanwijkwerkendam.nl

Blommaert Scheepsluiken
Beatrixhaven 3B, 4251 NK Werkendam
Tel. 0183-502184, Fax 0183-501178
E-mail: info@vanwijkstuurhuizen.nl
Web: www.vanwijkstuurhuizen.nl

Voor deelname aan opleveringspagina’s info bij Jan Bus of Anne-Marie Visser, tel. 010-4131679 , e-mail: sales@scheepvaartkrant.nl

Stokerijstraat 35, B-2110 Wijnegem
Tel. +32 (0)3 3532689, Fax +32 (0)3 3533590
E-mail: info@blommaertalu.be
Web: www.www.blommaertalu.be

Elzasweg 13b2, B-2030 Antwerpen
Tel. +32 (0)35 412522, Fax +32 (0)35 440385
E-mail: info@armador.be, Web: www.armador.be
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