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ARCO DE BRUIJN

ELECTROSUPPLY
Net dat stapje extra zetten voor je klanten,
buiten de paden denken en eerlijk en
klantgericht zijn, dat is wat Electrosupply
kenmerkt. Arco de Bruijn snapt na vele jaren
in het vak precies wat klanten verwachten:
“Ik wil mijn klanten ontzorgen”.
In 1992 richtte Arco De
Bruijn samen met een compagnon het bedrijf Electrosupply op.
Waar zij aanvankelijk kleinschalig
begonnen, groeide het bedrijf de
afgelopen twintig jaar uit tot een
succesvolle en bloeiende onderneming. Sinds 2014 heeft Arco
alleen de leiding over het team
van Electrosupply dat uit 16 vaste
medewerkers bestaat. De klant
staat bij hen centraal. “Klanten
willen een oplossing voor hun
probleem. Of wij een onderdeel
met de fiets of met een vliegtuig
komen brengen maakt hen niet
uit. Zolang hun probleem maar
wordt opgelost.”
Al op jonge leeftijd
ontdekte Arco zijn gevoel voor
ondernemen. “Het zit in me. Toen
ik een jaar of veertien was had
ik een bijbaantje in de kassen. Ik
nam dan stekjes mee en verkocht
die aan mensen in de buurt. Daar
begon het eigenlijk mee.” Een
van zijn eerste vaste banen was
een baan in de buitendienst als
vertegenwoordiger. “Ik had veel
vrijheid en was zelf verantwoordelijk voor wat ik presteerde.”
Na een directiewisseling was het
ineens over met die vrijheid: “Ik
had het gevoel dat ik in een keurslijf geperst werd. Voor mij was dat
het moment dat ik dacht: laat ik
nu maar voor mezelf beginnen.”
Volgens hem was dit moment
het duwtje in de rug wat hij nodig
had. “Ik begon heel kleinschalig;
ik kocht ergens materialen op en

verkocht die weer aan klanten
waarvan ik wist dat ze er vraag
naar hadden.”
Uiteindelijk zette Arco de
stap om het grootschaliger aan te
pakken en zo ontstond Electrosupply. Zijn eerste klanten kwamen
uit zijn eigen netwerk. “Sommige
klanten heb ik al 35 jaar, zo lang
als ik in de handel zit. Eigenlijk heb
ik veel klanten al heel lang. Als
iemand vandaag klant is, wil ik dat
hetzelfde geldt voor morgen, maar
ook voor volgend jaar nog. Langdurige relaties vind ik belangrijk.”
Het bedrijf heeft de economische crisis positief doorstaan,
en is de afgelopen jaren zelfs
gegroeid. “Zeker in onze branche
hebben veel bedrijven het gevoel:
zal ik er volgende maand nog wel
bij zijn? Daar hebben wij geen last
van.” Electrosupply kenmerkt zich
door buiten de gebaande paden te
denken en met flexibele oplossingen te komen. “Ons concept
is makkelijk, maar de invulling
ervan; dat is wat ons anders
maakt. Toch wordt de behoefte
naar ons concept steeds groter.”
Het geheim is volgens Arco om
in te spelen op wat de klant nodig
heeft. “Vanwege de recessie heeft
bijna geen enkel bedrijf nog een
grote voorraad. Terwijl er bij de
klant vaak een grote behoefte is
aan last minute oplossingen. Vierentwintig uur kan soms al te lang
zijn. Juist omdat wij dan creatief
zijn in oplossingen bedenken,

kunnen we een probleem meestal
heel snel oplossen. Zelf noemt hij
het “ontzorgen”. “Door de ervaring
die je hebt, heb je aan een half
woord genoeg. Je leert de klant
begrijpen en dat wordt gewaardeerd.”
De afgelopen tijd zijn
er binnen het bedrijf positieve

“IK WIL
MIJN
KLANTEN
ONTZORGEN”
ARCO DE BRUIJN

download
nu onze
handige app!

Het private label Dynamic Cable omvat een aanzienlijk
kabelpakket wat voldoet aan de hoge kwaliteitseisen
van Cable Partners. De kabels worden geproduceerd
volgens de geldende NEN-EN- IEC-normen en waar
van toepassing draagt het de benodigde KEMAkeuren. Het gamma omvat zowel voedings-, signaal-,
instrumentatie- als stuurstroomkabels.
www.cablepartners.nl
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ARCO DE BRUIJN

ELECTROSUPPLY
ontwikkelingen geweest. Die ontwikkelingen waren zo positief dat
een aantal hele goede krachten
daardoor – zelfs na jaren – bij het
bedrijf is teruggekomen. Voor
Arco is zijn personeel belangrijk: “Ik vind het belangrijk dat
mijn personeel zich goed voelt.
Onze mensen vinden het leuk
om hier te werken. Ik maak geen
onderscheid tussen werknemers.
Een chauffeur is voor mij net zo
belangrijk als een vertegenwoordiger. Iedereen is op zijn eigen
manier het gezicht van het bedrijf.
Niemand van hen heeft echt een
9-tot-5-mentaliteit omdat ze met
plezier naar hun werk gaan. En
zoiets merken klanten ook.”
Wat hij van zijn werknemers verwacht is simpel: “Ik vind
initiatief nemen heel belangrijk.
Als er iets is wil ik dat mijn mensen naar mij toekomen. Wanneer
je ziet dat het beter kan moet je
dat kunnen zeggen.” De vrijheid
waar hij vroeger al naar verlangde

gunt hij zijn personeel ook. “Ik
geef iedereen veel vrijheid, waardoor ze snel zelf beslissingen
kunnen nemen. Sommige jongens aan de telefoon hebben hier
bij wijze van spreken een grotere
bevoegdheid dan een directeur
van een ander bedrijf.”
Eerlijkheid is een leidraad
binnen het bedrijf. “Dat vind ik heel
belangrijk. Wij missen soms orders
omdat we te eerlijk zijn. Als we een
vraag naar materiaal krijgen dat er
morgen moet zijn maar wij kunnen
het echt niet leveren, dan zeggen
we dat gewoon. Wij zeggen heel
eerlijk: “We krijgen het niet voor elkaar”. Ook al zegt de concurrent dat
het wel kan.” Hoe hij omgaat met
die concurrentie, daar is hij duidelijk
in: “Natuurlijk heb je concurrenten
die een veel groter assortiment
hebben. Maar wij zijn weer sterk in
buiten de gebaande paden denken.
Soms is er een onderdeel nodig
wat bijna onmogelijk te krijgen is
en dan gaan wij heel ver om de

klant toch te helpen. Al moeten we
er voor naar Duitsland rijden. We
begrijpen hoeveel het kost wanneer
het werk stil blijft liggen.”
Arco kijkt met veel optimisme naar de toekomst van
Electrosupply: “Ik kijk zeker
positief naar de ontwikkelingen
van het bedrijf, maar ik blijf altijd

realistisch. We zullen ongetwijfeld verder groeien. Alleen zulke
dingen kun je niet inplannen, de
toekomst kun je niet dwingen.
We laten het allemaal op ons
afkomen. Ik ben in ieder geval
van plan om het bedrijf te blijven
aansturen. Een einddatum heb
ik voor mezelf nog lang niet in
gedachten.”
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ALS IK BEL EN ZEG:
IK HEB HET NU NODIG,
WORDT ER WAT GEREGELD

Bampro

Sinds 2010 leidt Rob Witteveen zijn bedrijf Bampro Marine BV. Waar het bedrijf
begon als een winkel, heeft het zich inmiddels gespecialiseerd in maritieme
elektronica. Bampro probeert de beste service te leveren die er is: “Als je klant
tevreden is, dan komt hij terug”.
In 1966 opende Berry de Swart in Gorinchem zijn winkel Bam Audio, met in de naam de drie voorletters van De Swart. In 2010 verkocht
hij zijn bedrijf aan Rob Witteveen, die sindsdien aan het hoofd staat
van de onderneming. “Ik heb destijds gekozen voor dit bedrijf, omdat ik
het gevoel had dat ik hier echt iets kon toevoegen”, zegt Rob. Inmiddels is de naam veranderd in Bampro Marine, een naam die beter past
bij wat het bedrijf voornamelijk doet: beeld, geluid en communicatie
verzorgen op schepen en in de offshore-industrie. Waar het ooit begon
als audio- en tv-winkel, heeft het zich de afgelopen dertig jaar gespecialiseerd in maritieme elektronica-installatie.
Bampro werkt onder andere voor rederijen van luxe hotel- en
cruiseschepen, zoals Scylla, Avalon en Emerald. “We doen eigenlijk
alles op het gebied van beeld en geluid, vanaf het ontwerp tot aan de
uitvoering”, zegt Rob, “De schepen zijn ontzettend luxe, dus er wordt
veel van ons verwacht. Hoe iets eruit ziet is ontzettend belangrijk.

Bijvoorbeeld een brandmelder, daar maken we iets heel moois van.”
De specialisatie van het bedrijf is de VSAT, een schotelantenne die
bijvoorbeeld data en telefonie mogelijk maakt op schepen. “We leiden
onze mensen zelf op. We werken met technieken die ze op school niet
leren. Al onze technici gaan zelfs naar Amerika om zich te specialiseren in het installeren van VSAT-systemen.”
Van de crisis heeft het bedrijf geen last. “De nieuwbouw van
cruiseschepen is alleen maar toegenomen, in die sector is geen crisis.”
Daarnaast is Bampro zich gaan richten op de offshore-industrie. “Ik
zag dat er werk was in de offshore- en de baggerindustrie. We hebben
hard gewerkt om daar binnen te komen. Zonder referenties moet je je
naam verdienen. En als je dat goed doet, dan komt het werk vanzelf.
Het belangrijkste is doen wat je zegt, daar hechten klanten veel waarde
aan.” De onderneming heeft nu al tot 2019 opdrachten staan. “Het gaat
zo goed, ik vraag me soms weleens af wanneer het tij gaat keren. Maar
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experts zeggen dat het nog lang stabiel blijft.” Rob
ziet de toekomst positief in: “De eerste vijf jaar was
het zeker hard werken, maar ik heb er alle vertrouwen in. Het bedrijf gaat zeker verder groeien”.
De klantgerichte instelling van Bampro is
volgens Rob een van hun succesfactoren. “Wij
onderscheiden ons in flexibiliteit en snelheid. Als
het moet zijn we binnen een dag in een ander land.
Onze organisatie heeft hele korte lijnen. Wanneer
iets geregeld moet worden gaat er niet een heleboel
poespas aan vooraf. Vaak heb je geen tijd om drie
dagen na te denken over een oplossing; alles moet
snel opgelost worden. Je moet het natuurlijk eerst
goed doen en dan pas snel, dat is de juiste volgorde.
Wij proberen de beste service te leveren die er is.
Natuurlijk lukt dat niet altijd, maar we streven het
wel na. Als je klant tevreden is dan komt hij terug.”
Toen Rob het bedrijf overnam was Electrosupply al de leverancier van kabels. “Ik heb destijds
alle leveranciers geanalyseerd om te kijken of de
prijzen, kwaliteit en service naar verwachting waren.
Met Arco had ik meteen een goede klik, mijn intuïtie
zei: dit zit goed.” Door de klantgerichte instelling van
beide bedrijven is het prettig zaken doen: “Als ik bel
en zeg: ik heb het nu nodig, wordt er wat geregeld.
Ze hebben een heel hoog serviceniveau. Als het
moet rijden ze meerdere keren op een dag langs. Dit
scheelt ons een hoop ruimte; wij hoeven minder op
voorraad te hebben. Electrosupply speelt eigenlijk
bij al onze projecten een rol, zeker bij projecten waar
kabels bij gebruikt worden.”

“WIJ ONDERSCHEIDEN ONS
IN FLEXIBILITEIT EN
SNELHEID.
ALS HET
MOET ZIJN
WE BINNEN
EEN DAG IN
EEN ANDER
LAND.”

ROB WITTEVEEN
BAMPRO MARINE BV

Creatief, betrokken en
onbegrensd

t
t
t
t

Nederlandse en Belgische jaarrekening
Nederlandse en Belgische fiscaliteiten
Nederlandse en Belgische aangifte
Nederlandse en Belgische administratie

DE adviseur voor uw Belgische expansie

WKG Groep & Fiscaal Juristen heeft door haar jarenlange ervaring
een belangrijke plaats verworven op het gebied van accountancy en fiscale advisering voor de Nederland-België problematiek.
Onze medewerkers onderkennen als geen ander de grensoverschrijdende mogelijkheden.

Kantoor in Antwerpen en in Roosendaal

Doordat wij zelf in beide landen een kantoor hebben zijn wij ons
bewust van de praktische problemen van ondernemen in beide landen. Een nauwe samenwerking van onze Nederlandse en Belgische medewerkers resulteert in een juiste administratieve verwerking over de grenzen heen en optimale advisering die voor beide
landen een oplossing biedt. In Roosendaal zijn naast Nederlandse
werknemers ook Belgen werkzaam, in Antwerpen zijn naast Belgen ook Nederlanders werkzaam.

Samenwerking met Nederlandse accountant

Wij streven naar een totaaloplossing op accountancy en fiscaal
gebied voor onze cliënten. Tevens werken wij samen met Nederlandse accountants. De Nederlandse accountant blijft leading,
maar vraagt ons voor het grensoverschijdende traject advies. Wij
kunnen namelijk perfect vanuit Belgische en Nederlandse invalshoek het probleem, opportuniteit of risico onderkennen en daarin
adviseren en uitvoeren.
Bent u geïnteresseerd in onze dienstverlening en wilt u de dienstverlening die u verdient, neem dan gerust contact met ons op voor
een nadere kennismaking.
Voor meer informatie kunt u ook bellen met een van onze medewerkers in Nederland of België.
Een bedrijfsbrochure kunt u ook per e-mail aanvragen.
WKG Groep Accountants en Fiscaal Juristen
Antwerpen & Roosendaal

WKG Groep Accountants

- Brugstraat 73, PB 3207 - NL-4700 GE Roosendaal
T: +31 (0)165 54 84 70 - info@wkggroep.nl

WKG Groep België

- Tabaksvest 47 - B-2000 Antwerpen
+32 (0)3 660 07 20 - info@wkggroep.be
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INSTALLATIEBEDRIJF

A. RULLENS
SINDS ENKELE DECENNIA IS A. RULLENS INSTALLATIEBEDRIJF
BINNEN DE SCHEEPSVAARTBRANCHE EEN GEVESTIGDE NAAM.
HET BEDRIJF INSTALLEERT EN REVISEERT, MAAR ONDERHOUDT
OOK ELEKTRISCHE TOTAALINSTALLATIES;
VAN PLC- EN MOTORBESTURING TOT AAN WONINGINSTALLATIE.
ALLE MOGELIJKE BINNENVAARTSCHEPEN EN COASTERS KUNNEN
DOOR RULLENS WORDEN GEÏNSTALLEERD.

De klanten waarvoor het bedrijf werkt zijn erg divers: makelaars,
rederijen en eindgebruikers, allemaal weten zij Rullens te vinden.
Daarnaast voert het werkzaamheden uit aan tankers, drooglading- en
passagiersschepen.
Rullens is uitstekend op de hoogte van de eisen die keuringsinstanties stellen. Het bedrijf bouwt, afhankelijk van de wens van de
klant, volgens de normen van bijvoorbeeld Inspectie Weg en Verkeer,
Lloyd’s Register, Germanischer Lloyd AG, of Buro Veritas. Op deze
manier streeft Rullens de hoogst mogelijke kwaliteit na.
Het bedrijf werk nauw samen met andere partijen, om zo een
compleet pakket aan haar klanten te bieden. Denk hierbij aan nautische apparatuur, klimaatbeheersing, loodgieterswerk, en verschillende
metingen.

Communicatie
onder
hoogspanning!

Integra manga panel
Design the office

www.crossminds.nl
 Dordrecht
 078 6314090
 @crossminds_nl

UW ultieme lichtbron voor:
Kantoor, toonzaal, werkplaats of leslokaal.

Helder, sprankelend, kleurscheppend met de juiste intensiteit zonder
verblindend te zijn (UGR<19). Het Manga LED paneel garandeert
117 Lumen per Watt bij een kleurweergave CRI 86.
Dankzij de lage stuurstroom bereikt het Manga LED paneel een
realistische levensduur van 70.000 uren en 5 jaar garantie.
Door een geschikte driver te selecteren kan het Manga paneel op
drie lichtniveaus worden gebracht!
•
30W-700mA geeft 3400lm
•
40W-1000mA geeft 4600lm
•
50W-1200mA geeft 5500lm
Manga drivers zijn ENEC gekeurd, en zijn standaard dimbaar 1-10V
of DALI. De Manga driver is voorzien van een performante dimtechnologie die vloeiend dimmen van 1 tot 100% garandeert zonder
flikkering, en dit in combinatie met een extreem lage opstartstroom.
De toestellen zijn geschikt voor montage zonder hulpstukken in
systeemplafonds 60x60 of 30x120. Toebehoren voor opbouw- of
pendelmontage, of een noodunit van 1 tot 3 uur zijn in optie beschikbaar.

5

3000~4000K

www.integratech.be

JAAR

GARANTIE

less energy, more light
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INSTALLATIEBEDRIJF

A. RULLENS
Op dit moment werkt Rullens samen met Bampro Marine aan
een hotelschip van rederij Scylla; de Grace. Hiervoor verzorgt Rullens
de sterkstroominstallatie en Bampro de zwakstroominstallatie.
De samenwerking tussen Arco de Bruijn en Rullens gaat ver
terug. Toen Arco nog vertegenwoordiger was werkte hij al samen met
Rullens. Tot op de dag van vandaag is de samenwerking optimaal.
De medewerkers van Electrosupply denken altijd mee met de klant
en zorgen zo voor een constante service. Hierdoor is Electrosupply
leverancier voor vrijwel alles: van kabels tot schakelmateriaal en alles
daar tussenin.

VAN PLC- EN
MOTORBESTURING
TOT AAN
WONINGINSTALLATIE.

+

Robuust en attractief.
De verbeterde serie 82.
Nu verkrijgbaar met vergulde contacten
voor low level applicaties.

. Inslagbestendig tot IK10
. Frontbescherming IP67
. Low level applicaties mogelijk
. Optionele verlichting en lastergravering
. Uitstekend tactiel gevoel
. Lange levensduur

–

POWER
UNDER
CONTROL
Cable connecting systems
and Accessories
Low and Medium Voltage
•
•
•
•
•

Heat shrink technology
Cast resin technology
Gel technology
Connecting technology
System accessories

www.eao.nl
www.cellpack.com

Banner_Power_under_Control_9,25x13,6_cm_EN_Final.indd 2

01.09.2015 10:16:41

013

ELEKTROTECHNISCHE LAND- EN
SCHEEPSINSTALLATIES

MSA-Service
MSA-Service is een internationaal opererend bedrijf, dat zich heeft gespecialiseerd in elektrotechnische
land- en scheepsinstallaties. Daarnaast voert het bedrijf diverse specialistische metingen uit, zowel
boven- als onder water. Met een breed werkterrein is het actief binnen diverse sectoren; maritiem,
industrieel, offshore en de baggerindustrie.
In 2006 opgericht door Arie ’t Hoen, kreeg het bedrijf een naam
die bestaat uit een samenvoeging van drie voorletters: Machiel, Stefan
en Arie. De eerste, Machiel, is de zoon van Arie, en Stefan is een goede
vriend van Machiel. De allereerste opdracht van MSA-Service was het repareren van een printplaatje. De tweede opdracht was meteen een stuk
omvangrijker: de automatisering integreren van het schip de Hector.
MSA-Service is gespecialiseerd in het ontwerpen, fabriceren
en kalibreren van land-, bagger- en maritieme instrumentatie. Om het
instrumentatieproces te optimaliseren zijn nauwkeurige gegevens
nodig. Het bedrijf maakt daarom voor de automatisering gebruik van
sensoren die tot 0,01% nauwkeurig een meting uitvoeren. Voor de kalibratieapparatuur zijn er sensoren die ook tot 0,01% nauwkeurig meten.
Metingen worden zowel boven- als onder water uitgevoerd. Diverse
metingen kunnen door MSA-Service uitgevoerd worden: van drukmetingen tot niveaumetingen, en van draadlengtemetingen tot complete
onderwater PLC-installaties. Ook ontwikkelt het bedrijf moeiteloos
oplossingen in samenwerking met de klant. Werkdiepte van een kilo-

SWITCH TO THE FUTURE

Verkrijgbaar bij CB Electro Supply

FINDER RELAIS
NEDERLAND B.V.
Dukdalfweg 51
1041 BC AMSTERDAM
Tel.: 020 - 615 65 57
Fax: 020 - 617 89 92
finder.nl@findernet.com

Printrelais
Industrierelais
Interfacerelais
Aansluitvoeten
en toebehoren
Tijdrelais
Bewakingsrelais
kWh-meters
Impulsrelais
Overspanningsbeveiligingen
Solid state relais (SSR)
Schemeringsschakelaars
Tijdschakelklokken
Magneetschakelaars
Trappenhuisautomaten
Aanwezigheidsmelders
Bewegingsmelders
Dimmers
Kastverlichting
Componenten voor
klimaatbeheersing
in de schakelkast

www.findernet.com
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meter is voor de instrumentatie
van MSA-Service geen probleem.
Daarnaast is bij MSA-Service automatisering en totaalinstallatie van schepen tot 35 meter
mogelijk. In de toekomst wil het
bedrijf ook grotere schepen gaan
voorzien van totaalinstallaties.
De sterke kracht van het
bedrijf is de snelheid waarmee
het spoedklussen kan oplossen.
Het motto luidt dan ook: “Strong
in solutions”. Snel inspelen op
uiteenlopende situaties, dat is
wat het bedrijf onderscheidt
van anderen. MSA-Service is
wereldwijd actief, met name vanwege haar werk in de bagger- en
offshore-industrie.
Bij vrijwel alle projecten
speelt Electrosupply een rol. Bijna
al het materiaal voor scheepsinstallaties wordt bij Electrosupply
gekocht. Niet alleen kabel- en
schakelmateriaal, maar onder
andere ook Phoenix rijgklemmen, Finder relais, Rittal-kasten
en materialen van Schneider.
Wat MSA-Service waardeert
aan Electrosupply is de snelheid
waarmee ze te hulp schieten. Bij
een spoedklus is deze snelheid
noodzakelijk. Bovendien zijn veel
producten altijd op voorraad, wat
veel tijd scheelt wanneer een
onderdeel echt nodig is.

DE ALLEREERSTE
OPDRACHT
VAN MSASERVICE
WAS HET
REPAREREN
VAN EEN
PRINTPLAATJE.
ARIE ‘T HOEN
MSA-SERVICE

Shirley is genezen
van kanker.

KiKa heeft als doel om de genezingskans in 2025 naar
95% te vergroten. Om dit te realiseren, is er nog veel
kostbaar onderzoek noodzakelijk.

Uw steun is dus hard nodig!
www.kika.nl - Giro 8118

flexibel
in elke
oplossing
Elke klant heeft zo zijn eigen wensen als het gaat om
kabel. Het is onze kracht om aan die wensen te voldoen.
Een persoonlijke service, gesteund door onze kennis
van producten en een brede voorraad kabel van
hoogwaardige kwaliteit, veelal onder ons private label
Dynamic Cable. Dit maakt ons tot de logistieke partner in
elektriciteitskabel. Met de persoonlijke benadering die u
van ons mag verwachten.

Cable partners algemene advertentie.indd 2

t. +31 (0)165 - 523 000
e. cable@cablepartners.nl
w. www.cablepartners.nl

25-09-15 14:38
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JACHTEN, VLETTEN EN PONTONS

MERWELANDS JACHTBOUW
MERWELANDS JACHTBOUW WAARDEERT
DE FLEXIBILITEIT VAN ELECTROSUPPLY.
Merwelands Jachtbouw is gevestigd in de Rotterdamse haven.
In haar eigen werf bouwt het bedrijf onder andere jachten, vletten en
pontons. Als een van de weinigen in Nederland is Merwelands gespecialiseerd in rondspantbouw. Daarnaast levert het 24 uur per dag service,
reparatie en onderhoud.
In 2005 is Merwelands Jachtbouw ontstaan uit de samenwerking tussen de Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht en Merwelands Jachtbouw. De samenwerking kwam tot stand doordat de KRVE
een huiswerf wilde voor haar zogenaamde roeiers. Op deze manier kon
alles, vanaf de bouw van het casco tot aan de hydrauliek en elektrotechniek, in eigen beheer gebeuren. Merwelands Jachtbouw verzorgt
het onderhoud van de hele KRVE-vloot.

RONDSPANTBOUW
Een unieke specialisatie is rondspantbouw. Hierbij wordt een
wendbare, sterke romp gebouwd door ronde spanten te bekleden
met perfect rondgewalste platen. Deze constructie is ideaal voor
werkvletten omdat de romp niet ‘klapt’ op de golven. Ook casco’s
in knikspant en multispant kunnen uiteraard worden gebouwd.

Het bedrijf heeft meerdere specialisaties, waaronder inbouwtechnieken voor verschillende soorten vletten. Daarnaast bouwt Merwelands vastmaaktvletten voor verschillende bootmanverenigingen.
Ook bouwt het Tenders, snelle vastmaakvletten die gebruikt worden bij
calamiteiten. Uiteraard worden er in de werf nog jachten gebouwd, tot
een lengte van 30 meter. Alles gebeurt in eigen werf, van het casco tot
aan de doop; Merwelands doet alles zelf.
Een van de nieuwste ontwikkelingen van het bedrijf is een stabilisator die de deining tussen wal en schip vermindert: de ShoreTension.
Deze stabilisator is ontwikkeld om ligplaatscapaciteiten van schepen
te verbeteren. De ShoreTension kan goed omgaan met piekbelasting,
zonder dat de breukbelasting van een lijn in het geding komt. Het
systeem biedt tegenspanning en bepaalt zo de positie van de lijn.

Volvo V60 Cross Country
robuust en geraffineerd
Geniet van een intense rijervaring op elke weg. Met het robuuste
design, de krachtige motoren en de extra bodemvrijheid gaat de
V60 Cross Country geen uitdaging uit de weg. Uiteraard is deze
karakteristieke Volvo standaard rijk uitgerust en herkenbaar
aan z’n exclusieve design-elementen zoals Classic Black
wielkastranden en grille in Dark Grey honingraat design.
VOLVO V60 CROSS COUNTRY
VANAF € 40.495 | LEASE VANAF € 699 P/M
KOM SNEL LANGS VOOR EEN PROEFRIT

Volvo V60 Cross Country v.a. € 40.495 incl. 21% btw en bpm. Raadpleeg voor additionele kosten de verkoopvoorwaarden op www.volvocars.nl. Leasen v.a. € 699 p.m., excl. btw en brandstof, o.b.v. Full Operational Lease,
60 mnd, 20.000 km p.j., Volvo Car Lease: 020-65 873 10 (kantooruren). Wijzigingen voorbehouden. Gem. verbruik: 4,2 – 6,6 l/100 km (23,8 - 15,2 km/l), gem. CO2-uitstoot resp. 110 - 153 g/km.

Auto SvensCar - Mijlweg 29 - Dordrecht - T: 078-6322270 - svenscar.nl
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JACHTEN, VLETTEN EN PONTONS

MERWELANDS JACHTBOUW
ROTTERDAM

Daarnaast dempt het de beweging en absorbeert het de energie van
het schip. Zodra de piekbelasting voorbij is keert de stabilisator terug
naar het basisstandpunt. Door energie op te slaan vereist het systeem
geen externe energiebron en is het CO2-neutraal.
Merwelands Jachtbouw koopt bijna al het elektrotechnische
materiaal bij Electrosupply. Niet alleen kabels, stekkermateriaal en

led-verlichting, maar ook bedrading voor jachten. Electrosupply is de
enige in de omgeving die zo veel producten voor de maritieme sector
op voorraad heeft. Daarnaast waardeert Merwelands de flexibiliteit
van Electrosupply. Wanneer iets niet op voorraad is kan het eenvoudig
besteld worden. Electrosupply speelt bovendien een belangrijke rol bij
de bouw van ShoreTensions.

Ik sI jullIe
helemaal
zItten.

BeIde.

Reflex sI

Voor SI zijn er twee schakelaarprogramma’s:
Reflex SI en Busch-balance® SI, klassiek rond of evenwichtig rechtlijnig. uw klanten kunnen kiezen en krijgen
SI – beide met hetzelfde veelzijdige assortiment.
alles wat u over SI moet weten: busch-balancesI.nl

www.busch-jaeger.nl

Busch-balance® sI
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GAAT NIET BESTAAT NIET

SCHEEPSWERF
L.J. BOER
AL 90 JAAR SPECIALISEERT
SCHEEPSWERF BOER ZICH IN
DE BOUW, ONDERHOUD EN
REPARATIE VAN SCHEPEN.
MET EEN VAKBEKWAAM EN
TOEGEWIJD TEAM GAAT HET
BEDRIJF GEEN UITDAGING UIT
DE WEG. DE SPECIALISATIE VAN
SWB IS HET ZELF ONTWERPEN
EN PRODUCEREN VAN ROEREN
VOOR STUURMACHINES. MET
HAAR RUIME ASSORTIMENT
LEVERT HET EEN BREED
ASSORTIMENT PRODUCTEN
VOOR DE SCHEEPSBOUW.
Scheepswerf Boer heeft
een lange historie: in 1927 werd
SWB opgericht door Jan Boer.
Ooit begonnen als smederij,
is het in de afgelopen 90 jaar
uitgegroeid tot een werf van
formaat. Het bedrijf is gevestigd
in Sliedrecht, op industrieterrein Kerkerak. SWB biedt een
breed scala van diensten aan;
zowel scheepsbouw als –reparatie, maar ook onderhoud van
schepen. De werkzaamheden
lopen uiteen van metaalconstructiewerk tot de installatie van
complexe hydrauliek.
SWB is voornamelijk
gespecialiseerd in stuurmachines en roeren. Zo kan een
enkele stuurmachine twee of
vier roeren aandrijven, terwijl een
dubbele stuurmachine vier roeren
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SCHEEPSWERF L.J. BOER
aandrijft. Bij deze laatste kan de
aandrijving zelfs apart per roerset
worden gestuurd. De roeren
worden in het geheel door het
bedrijf zelf vervaardigd, inclusief
het elektrische- en hydraulische deel, en afgestemd op elk
specifiek schip. Hydrauliek is een
belangrijk deel van de werkzaamheden van SWB. Daarnaast is het
gespecialiseerd in aluminium- en
rvs-werk, leidingwerk en bovenen onderwater-elektra.
Inmiddels bestaat het team
uit 45 vaste, ervaren medewerkers. Velen van hen zijn ooit
begonnen als stagiair, om vervolgens niet meer weg te gaan. Het
personeelsverloop is minimaal
en dat zorgt voor een toegewijd
team. Door de instelling van haar
medewerkers is SWB in staat
om snel en adequaat te werken.
De mentaliteit van de ploeg is
gebaseerd op de slogan: “Gaat
niet bestaat niet”.
Het bedrijf werkt veel
met hydrauliek, waar elektra
een belangrijk onderdeel van is.
Electrosupply speelt daarbij een

grote rol. SWB bouwt en verbouwt
bijvoorbeeld machinekamers
en stuurhutten. Hiervoor levert
Electrosupply onder andere
verlichting van Ledlighting, schakelmateriaal en bekabeling. Een
belangrijke reden dat SWB voor
Electrosupply kiest, is de vakkennis van de medewerkers. Dit,
gecombineerd met uitstekende
service, maakt van Electrosupply
een competente, betrouwbare
leverancier.

“ IN 1927
WERD SWB
OPGERICHT
DOOR JAN
BOER.”

Made in Holland

Ontdek onze bewezen innovatieve totaaloplossingen:
“led verlichting steeds meer vanzelfsprekend.”
milieubesparend
energiebesparend
dynamische besturing
noodstroomvoorzieningen
bewezen levensduur
direct kopen bij fabrikant

Ledlighting BV & International
www.ledlightingbv.nl

U bent van harte welkom
in onze showroom in Barendrecht
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INNOVATIE EN DUURZAAMHEID

LEDLIGHTING
Innovatie en duurzaamheid gaan bij Ledlighting naadloos samen. Met slimme ledoplossingen, die het bedrijf zelf ontwikkelt, kan eenvoudig veel energie bespaard
worden. Zo’n dynamische verlichting kan een besparing van wel 90% opleveren.
Ledlighting werd in 2010 opgericht door Henk Wesdijk en
Peter van der Heyde. Hun doel was om voor zowel de nationale- als
internationale markt een compleet assortiment led-oplossingen te
ontwikkelen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Barendrecht, waar ook
de interactieve showroom te vinden is. Daarnaast heeft het bedrijf een
vestiging in Weert, waar research en development plaatsvinden. Een
kernwaarde van Ledlighting is om een zo hoogwaardig mogelijk product te leveren. Om deze kwaliteit te waarborgen, worden alle producten
door het bedrijf zelf in Nederland geproduceerd. Door hiervoor alleen
de beste componenten te gebruiken van gerenommeerde fabrikanten,
ontstaat er een product van het hoogste niveau.
Het bedrijf vindt duurzaamheid belangrijk. Daarom wordt door
middel van innovatie steeds gezocht naar slimme, energievriendelijke
productoplossingen. Dynamische verlichting kan bijvoorbeeld al een
energiebesparing van 90% opleveren. Bewegingssensoren activeren
de verlichting zodra zij beweging opmerken. Op het moment dat de
sensoren niets meer detecteren, wordt de verlichting gedimd tot het
minimumniveau. Het is met de technologie van Ledlighting zelfs
mogelijk om lichtlijnen individueel of per lijndeel te regelen. Met de
Canbus-besturing is het mogelijk elke armatuur afzonderlijk te sturen
en enkele armaturen als noodverlichting te gebruiken. Het grootste
voordeel van dit systeem is dat toepassing op bestaande systemen
ook mogelijk is. Zo kan eenvoudig een energiezuinig systeem geïnstalleerd worden dat de klant veel geld bespaart.
Ledlighting levert led-verlichting voor de industrie, utiliteit, en
retailsector. Kantoorgebouwen en scholen, maar ook straatverlichting en parkeergarages worden van verlichting voorzien. Zelfs bij grote
projecten als De Markthal in Rotterdam installeerde het bedrijf de
energiezuinige armaturen. Niet alleen de verlaging van energieverbruik
is opmerkelijk, ook de lange levensduur is een groot voordeel: ruim
10 tot 20 jaar. Hoewel traditionele TL-verlichting in openbare ruimtes

“DE LANGE LEVENSDUUR
IS EEN GROOT VOORDEEL:
RUIM 10 TOT 20 JAAR.”

jarenlang de norm was, heeft led-verlichting inmiddels aan terrein gewonnen. Voor led-verlichting zijn minder armaturen nodig, wat minder
onderhoud betekent. Bovendien is de lichtsterkte vele malen hoger
en helderder, wat bijvoorbeeld in een parkeergarage voor een veiliger
gevoel zorgt.
Electrosupply levert niet alleen materialen voor projecten van
Ledlighting, de bedrijven werken ook samen aan de realisatie van
nieuwe opdrachten. Op dit moment werken ze samen om een loods
van ruim 5000m3 te voorzien van lichtlijnen. Voor dit project is Electrosupply leverancier van materialen als aanwezigheidsmelders en
kabeldozen. Wat Ledlighting het meest waardeert, is dat Electrosupply
met haar klanten meedenkt en een goede voorraad heeft. Dit maakt
het een betrouwbare leverancier. Ledlighting levert op haar beurt ook
producten aan Electrosupply. “Doordat Electrosupply niet alleen leverancier is maar ook klant, hebben we eigenlijk wel dagelijks contact.”

ComSealTM het compacte
kabeldoorvoersysteem
voor schakelkasten
Roxtec ComSeals zijn compacte, lichtgewicht en ruimtebesparende kastinvoeren
uitgevoerd met de beproefde Roxtec MultidiameterTM techniek.
Geleverd als complete set met alle benodigde onderdelen: het frame, de modulen
en de vetstick. In de standaard aluminium uitvoering of de rvs-316 variant. Ook is er
een complete EMC-lijn leverbaar.
ComSeals kunnen vanaf de binnenkant of de buitenkant geplaatst worden, waarbij
de stekkers aan de kabels kunnen blijven zitten.
Adviseur en leverancier van
brandwerende, water- en gasdichte
MultidiameterTM doorvoeringen

Galvanistraat 10
Postbus 411
3840 AK Harderwijk

T 0341-42 63 95
W www.roxtec.nl
E info@roxtec.nl
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LEVERANCIERSOVERZICHT
ABB
Automaten
Frequentieregelaars
Laagspanningscomponenten
Soft starters
Verdeelinrichtingen

EATON
Aansluitklemmen
Automaten
Drukknoppen
Easy
Halyester
Magneetschakelaars

ABB HAF
Inbouwdozen
Installatiekasten

ECOLIGHT
Noodverlichting

ABL SURSUM
Contactstoppen

ELDON
Kasten

ATTEMA
Dozen

ELDRA
Kabel

BEGA
Tuinverlichting

EPP
Groepenkasten

BERKER
Schakelmateriaal

ETI
Aardlekautomaten
Automaten
Zekering materiaal

BIG WHITE / SLV
Verlichting
BRADY
Coderingsystemen
BREVO
Kabelbeschermingsslang
BUSCH & JAGER
Schakelmateriaal

EUPEN
Kabel
EUROMAC
Airco
Kachels
Ventilatoren
FAEBER
Verlichtingsarmaturen

INTEGRATECH
Ledverlichting
Led strips
Voedingen
JMV
Aardingsmateriaal
Bevestigingsmateriaal
Functiebehoud beugels
JUNG
Schakelmateriaal
KAAL
Masten
KERAF
Bouw aansluitkasten
Haspels
Trafokasten
Verlengsnoeren
Zwerfkasten
KLAUKE
Gereedschappen
Kabelschoenen
KLEMKO
Gereedschap
Ledverlichting
KOPOS
Kabelgoot
Pvc goten

CANALIT
Plakgoten
Bedradingskoker

FINDER
Relais

KRAUS & NAIMER
Kasten
Nokkenschakelaars

CEAG
Explosieveilig materiaal

FLEXA
Kabelbeschermingsslang

LEDLIGHTING
Ledverlichting

CELLPACK
Kabelverbindingsmoffen
Isolatietape
Krimpkous

FLUKE
Meetinstrumenten

LEGRAND
Ader codeer systemen
Kabeltransport systemen
Schakelkasten
Schakelklokken
Voedingen

COMELIT
Communicatiesystemen
COROPLAST
Tape
COOPER BLESSING
Noodverlichting
DEHN
Bliksembeveiliging
DATWYLER
Kabel
DIMPLEX
Verwarmingen
DOEPKE
Aardlekautomaten

FRIEDLAND
Bellen
Signaalhoorn
GEYER
Verdeelinrichting
Automaten
GRAYLE
Patch panelen
Patch snoeren
Data materialen
GREENLEE
Ponsen
GROTHE
Beltrafo’s
Beldrukkers
Schellen

SCHUCH
Verlichtingsarmaturen

NORTON
Verlichtingsarmaturen
Lichtlijnen
Down-lighters

SIBA
Glaszekeringen
Mespatronen

NORWESCO
Werk schakelaars
OBO BETTERMAN
Kabeldozen
Bevestigingsmateriaal

OPPLE
Ledverlichting

SYLVANIA
Verlichting

OSRAM
Lichtbronnen

TEHALIT
Kabelgootsystemen
Bedradingskoker

PCE
CEE-stekkermateriaal
PEHA
Schakelmateriaal

PHOENIX
Aansluitklemmen
Voedingen

VERGOKAN
Kabelgoot
Kabelladder

PIPELIFE
Installatiebuis
Mantelbuis
Flex pijp

WAGO
Klemmen
Aansluitklemmen
Voedingen

PFLITSCH
Wartels

WALRAVEN
Bevestigingsmateriaal
Railsystemen

POLFIX
Klemblokken

MAGNUM
Vloerverwarming

RADIUM
Lichtbronnen

MEANWELL
Voedingen

RAYTECH
Gietmoffen
Magic gel
RITTAL
Schakelkastsystemen
RVS Kasten
ROLEC
Klemmenkasten
Aluminiumkasten

MEIJER
Verlichting

SAC
Noodverlichting

HENSEL
Kabeldozen
Verdeelkasten

MRP
Last schakelaars

SCHLEGEL
Drukknoppen

HIRONDEL
Bevestigingsmateriaal

NEXANS
Kabel

E2S
Zwaailichten
Sirenes
Signaalgevers

HIRSCHMANN
Stekkerverbindingen
Antennemateriaal

NIEDAX
Kabelgootsystemen

EAO
Drukknoppen

HUMMEL
Wartels

SCHNEIDER ELECTRIC
Automaten
Behuizingen
Besturingscomponenten
Drukknoppen
Fotocellen
Frequentieregelaars
Kasten
Magneetschakelaars
PLC’s
Technisch schakelmateriaal

DURACELL
Batterijen
DYNAMIC
Kabel

NIEAFF SMIT
Meetinstrumenten
Relais

TY-RAP, TY-FAST
Bundelbanden
VAN LIEN
Noodverlichting

ROXTEC
Kabel doorvoersystemen

HARTING
Meervoudig stekker materiaal

THEBEN
Schakelklokken

PHILIPS
Lichtbronnen
Verlichtingsarmaturen

PROLUMIA
Led verlichting

MERSSEN
Mespatronen

SPELSBERG
Behuizingen
STIEBEL ELTRON
Boilers
Kachels

LUMIANCE
Verlichting

MENNEKES
CEE-stekkermateriaal
A-Maxx
Zwerfkasten

SOLER & PALAU
Lucht verhitter
Ventilatoren

OGLEAND
Scheepsladderbaan

MERTEN
Schakelmateriaal
Rubberen stekkers

DIJKMAN
Afstand houders
Kamrail

HK ELECTRIC
Aansluitsnoeren

NIKO
Hydro schakelmateriaal

WERMA
Zwaailichten
Sirenes
Signaalgevers
WIELAND
GST 18 klemmen
GST aansluitsnoeren
WIHA
Gereedschap
WISI
Antennematerialen
WISKA
Wartels
Kabeldozen
Maritiem schakelmateriaal
WYMEFA
Buigveren
Trekveren
ZALUX
Waterdichte armaturen

 Malachiet 100
3316 LD Dordrecht
Nederland
 078 6305656
 www.electrosupply.nl

