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Alphatron Marine B.V. 
Havennummer 115 
Schaardijk 23 
3063 NH Rotterdam 
T: 010- 453 4000 
F: 010- 452 9214 
E: info@alphatronmarine.com 
  
Door een hecht team van enthousiaste en kundige mensen te verzamelen is er een stevige 
basis gelegd voor een snel groeiende afdeling, speciaal toegesneden op de binnenvaart. 
Door ontwikkeling en introductie van innovatieve producten is er een antwoord gegeven op 
de vraag in de binnenvaart naar vernieuwende producten. Door gebruik te maken van 
bestaande technieken die bewezen betrouwbaar zijn, is een productenpakket samengesteld 
dat uitblinkt in betrouwbaarheid. Het leveringsprogramma is breed opgezet en strekt zich uit 
van een eenvoudige GPS tot een volledig joystick -systeem (DP) voor binnenvaartschepen. 
Om voor een uitstekende service garant te staan heeft Alphatron Marine een eigen service 
team paraat staan om cliënten dag en nacht van dienst te kunnen zijn. Naast dit eigen 
service team beschikt Alphatron marine ook over een eigen dealer netwerk in binnen- en 
buitenland. 
  
Alphatron Marine heeft door middel van een enthousiast team en haar range van innovatieve 
producten met een hoog kwaliteitsniveau, een plaats verworven in de binnenvaartmarkt voor 
navigatie en communicatie. 
  
Zie www.alphatronmarine.com voor meer informatie over deze business partner van 
Advanced Track & Trace. 
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Bestevaer Management Advies 
Vloedlijn 7 
4386 HA  VLISSINGEN 
T: 06-638211721 
E: info@bestevaermanagement.nl  
 
 
Bestevaer Management Advies (BMA) onderscheidt zich door een persoonlijke en practische 
aanpak met veel ruimte voor maatwerk. Bestevaer Management Advies staat voor 
klantgerichtheid en voortvarendheid en onderscheidt zich door kleinschalig maatwerk met 
een unieke combinatie van managementadvies, trainingen, bedrijfsuitjes enz. met zeilen op 
de Westerschelde en of de overige Zeeuwse wateren. Het zeilen op de Westerschelde geeft 
een dynamische dimensie aan alle trainingsvormen en of teambuilding-arrangementen. De 
sensationele prikkeling van zout water, stroom, wind en intensieve scheepvaart vormen een 
uitdagend decor voor uw verblijf of training aan boord van het zeiljacht Bestevaer. 

 BMA, uw Zeeuwse zakenpartner voor (strategisch) managementadvies in een 
nautische ambiance; 

 BMA is zomer & winter, zeven dagen per week dag & nacht beschikbaar voor uw 
trainingen, teambuilding, bedrijfsuitjes en of arrangementen in een sfeervolle 
nautische ambiance. 

 BMA verzorgt uw strategische managementtrainingen, teambuilding, bedrijfsuitjes, 
kick-offs, teamcoaching, brainstormsessies, sailsurprises, aftersails, vaartraining, enz. 
aan boord van het moderne zeiljacht Bestevaer. 

  
De Bestevaer ligt afgemeerd in de bekende Michiel de Ruyterhaven te Vlissingen. Andere 
vertrekplaatsen zijn uiteraard bespreekbaar. 
  
Zie www.bestevaermanagement.nl voor additionele informatie. 
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Damen Shipyards Hardinxveld 
Rivierdijk 544 
3371 EB  HARDINXVELD-GIESSENDAM 
T: 0184-613088 
F: 0184-617793 
Sales: 06-51596250 
E:  info@damen-hardinxveld.nl  
 
  
Damen Shipyards Hardinxveld maakt deel uit van de Damen Shipyards Group en is 
gespecialiseerd in op maat gebouwde, middelgrote schepen en in algemene reparaties & 
onderhoud van binnenvaartschepen en kustvaarders. 
Damen Shipyards Hardinxveld, de werf waar Damen in 1927 werd opgericht, is één van de 
oudste werven van de groep. Het bedrijf beschikt over meer dan 80 jaar ervaring, kennis en 
know-how op vrijwel alle technische gebieden en aspecten die nodig zijn voor nieuwbouw-en 
reparatiewerkzaamheden. 
  
De werf is gelegen aan de noordelijke oever van de rivier de "Merwede" en beschikt over 
twee aparte slipways; één voor staalbouw en één voor aluminium- & polyesterbouw. De 
totale oppervlakte bedraagt ± 5500 m². Beide hellingen zijn volledig overdekt en zijn 
beschermd tegen weersinvloeden. Ze zijn voorzien van inpandige werkplaatsen en 
magazijnen. Verder beschikt de werf over een aantal  afbouwpontons met een totale lengte 
van ca. 115 m, een timmer-fabriek, een afdeling piping en een aparte faciliteit voor het 
spuitwerk. 
  
De flexibele organisatiestructuur met korte lijnen staat garant voor optimale service en 
pragmmaische 
oplossingen. 
  
Zie www.damenshipyardshardinxveld.nl voor additionele informatie. 
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KRVE 
Heijplaatweg 7 
3089 JC  ROTTERDAM 
T: 010-4296677 
F: 010-4296407 
E:  krve@krve.nl  
 
  
De Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht bestaat sinds 1895. De vereniging telt nu 
ongeveer 300 leden die, door hun unieke organisatievorm, garant staan voor een hoge inzet. 
Alle leden van de KRVE zijn volledig gediplomeerde schippers, die in de moeilijkste situaties 
en bij alle voorkomende weersomstandigheden dag en nacht bezig zijn met het assisteren 
van zeeschepen. In het bijzonder bij het meren en ontmeren aan kades, steigers en boeien 
in het Rotterdamse havengebied. 
  
Het transport van personen en goederen over het water is van oudsher een belangrijke taak 
van de KRVE. Die taak wordt in het gehele Rotterdamse havengebied met verschillende 
typen schepen nog steeds uitgevoerd. 
KRVE leden worden ook ingezet op offshore projecten over de gehele wereld en zijn in het 
bezit van alle benodigde papieren. Aan het personeel dat bij deze projecten wordt ingezet 
worden hoge eisen gesteld. Er wordt door alle betrokken KRVE-medewerkers een offshore 
training gevolgd om te kunnen voldoen aan de hoge veiligheidseisen. Hierdoor kunnen 
KRVE-leden wereldwijd op grote offshore projecten worden ingezet. 
  
Met het Havenbedrijf Rotterdam en de Zeehavenpolitie van de Rotterdamse haven is een 
samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Dit betekent dat leden van de KRVE kunnen 
worden ingezet om als “ogen en oren” van de haven te fungeren en bij grotere dreiging levert 
de KRVE mensen en materieel om de beide organisaties bij te kunnen staan. 
  
Speciaal voor dit doel is een “awarness cursus” ontwikkeld die door alle KRVE-leden moet 
worden gevolgd. 
  
Zie www.krve.nl voor meer informatie over deze business partner van Advanced Track & 
Trace. 
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PROCentrum B.V. 
Luchthavenweg 81.016 
5657 EA  EINDHOVEN-AIRPORT 
T: 040-206.0001 
E: info@procentrum.nl  
  
PROCentrum is een instituut dat rij-opleidingen verzorgt voor de onderstaande 
beroepsgroepen: 

 Politiekorpsen 
 Ambulancediensten 
 Brandweer 
 Douane 
 Rijkswaterstaat 
 Opsporingsdiensten 
 Sociale Recherche 
 Ministeries 
 Recherchediensten van verzekeringsmaatschappijen 

  
Deze specifieke beroepsgroepen verlangen specifieke rijvaardigheidstrainingen. Wettelijke 
voorschriften, functie en inzetspecifieke activiteiten, ARBO wet- en regelgeving, instantie of 
onderneming specifieke gedragscodes en reglementen verlangen voor tal van functies een 
toenemend specialisme op het gebied van rijvaardigheid, veiligheid en verantwoordelijkheid. 
Bij de PROCentrum opleidingen vormen flexibiliteit en modulaire opbouw de basis. Hierdoor 
is het mogelijk voor iedere doelgroep een opleiding op maat samen te stellen. 
  
Doelstelling van de PROCentrum opleidingen is het optimaal afstemmen van de opleiding op 
de specialistische taken van de bovenstaande beroepsgroepen. 
Veiligheid, professionalisme, maatschappelijk verantwoord handelen en schade preventief 
rijden staan hierbij centraal. 
Alle PROCentrum trainingen en opleidingen kunnen met een branchegericht erkend examen 
worden afgerond. Cursisten ontvangen na het succesvol afronden van hun opleiding, naast 
een persoonlijke evaluatie en advies, het officiële PROCentrum certificaat. 
  
Zie www.procentrum.nl voor additionele informatie. 
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Stefter B.V. 

Boerdijk 11 

7844 TB  VEENOORD 

T: 0528-280820 (Algemeen) 

T: 0528-280830 (Verkoop) 

F: 0528-266752 

E: verkoop@stefter.nl  

  
Stefter is een internationaal opererend bedrijf op  het gebied van Car Audio, -accessoires en 
mobiele elektronica dat levert aan de tussenhandel, zoals het garagebedrijf, de 
inbouwspecialist, etc. Het bedrijf is in 1984 door Rob Raven opgericht. Op dit moment telt 
Stefter meer dan 2.500 vaste klanten in binnen- en buitenland. Voor wie zich graag laat 
adviseren door specialisten is Stefter B.V. de leverancier. 
  
De car audio en multimedia markt heeft voor Stefter geen geheimen meer. Sinds 1984 staat 
het bedrijf bekend als een innovator op het gebied van car audio en multi media. Deze 
jarenlange ervaring en knowhow stelt Stefter B.V. graag aan zijn klanten ter beschikking.  
  
Zie www.stefter.nl voor additionele informatie. 
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Wesotronic B.V. 
Vestiging Barendrecht 
Ebweg 10 
2991 LT  Barendrecht 
Postbus 445 
2990 AK  Barendrecht 
T: 0180 - 621 000 
F: 0180 - 615 000 
 
  
Wesotronic is al jaren totaalaanbieder van hoogwaardige zwakstroominstallaties voor 
beveiliging en communicatie. Hierbij kunt u denken aan installaties voor: 

 brandbeveiliging 
 buispost 
 camerabewaking 
 inbraakdetectie 
 toegangscontrole 
 telefonie 
 geluid en beeld 
 kerktelefonie 
 datanetwerken 

  
Eigenlijk is Wesotronic een totaaloplosser die oplossingen ontwikkelt die doeltreffend en 
eenvoudig in gebruik zijn. Die oplossingen bestaan zowel uit innovaties als bewezen 
technieken, afhankelijk van het doel en uw budget. 
  
Doelstelling is het aanbieden vasn een totaalconcept met als voordelen: 

 slechts één aanspreekpunt 
 mogelijkheid tot solide integratie van systemen. 
 integratie van twee of meer van de voornoemde systemen is één van Wesotronics 

specialiteiten. 

  
Om te kunnen voorzien in het bovengenoemde totaalconcept voert Wesotronic een 
uitgebreid pakket van kwaliteitsproducten. In het streven een totaalconcept aan te kunnen 
bieden kan het voorkomen dat de expertise van derden benodigd is. Daar waar nodig maakt 
Wesotronic B.V. gebruik van betrouwbare partners die zich kunnen en willen conformeren 
aan hun doelstelling nl. u volledig ontzorgen. 
  
De brede dienstverlening van Wesotronic B.V. bestaat uit advies, conceptvoorstellen, 
uitvoering, service en onderhoud. Door gebruik te maken van eigen technici, projectleiders 
en werkvoorbereiders is Wesoptronic B.V. in staat uw project van ontwerp tot oplevering 
optimaal beheersbaar te houden. Daarnaast staat hun servicedienst 24/7 paraat om 
onverhoopte storingen te verhelpen. 
  
Zie www.wesotronic.nl voor additionele informatie. 
 

http://www.wesotronic.nl/

