Koremans Technical Supplies:
nauwgezet precisiewerk
De kabeldraagsystemen die Vekoma Rides inbouwt in haar attracties worden
geleverd door Koremans Technical Supplies uit Oud Gastel. Daarbij is elke nieuwe
opdracht nauwgezet precisiewerk, vertelt Will van Sundert, die sinds 2014 als
Account Manager bij Koremans Technical Supplies werkt.

“Onze producten vind je terug over de hele wereld. Voor Vekoma
Rides hebben we bijvoorbeeld in Azerbeidzjan meegewerkt aan
de bouw van een nieuw reuzenrad, evenals in de Verenigde
Staten, waar we hebben meegewerkt aan een nieuwe roller
coaster in Disneyland. En zo zijn er nog vele tientallen attracties
waar wij aan hebben mogen meewerken.” Soms zijn de
producten van Koremans Technical Supplies zichtbaar, maar vaak
worden ze onder de grond verwerkt om de attracties op alle
plaatsen van bekabeling en andere toepassingen te kunnen
voorzien.
“Soms lijkt een order op een eerdere
order, maar omdat Vekoma continu
innoveert kunnen de specificaties vaak
net weer anders zijn. Elke opdracht is
daarom echt precisiewerk. Voor ons is
Vekoma een prettige klant om voor te
werken. Bovendien vragen ze ons
regelmatig mee te denken bij de
ontwikkeling van hun producten.”
De leveringen worden volgens nauwgezet
protocol behandeld. Van Sundert: “Denk
aan enkele moertjes tot zes meter lange
producten, en alles daar tussenin. Ook
komt het voor dat de producten
geconserveerd door ons aangeleverd
(gemoffeld en gespoten) worden in de
juiste kleuren. Daarbij geeft Vekoma de
exacte ral-nummers aan ons door. Ook
het bewerken van de producten
verzorgen wij in eigen beheer.”
Het transport vergt ook precisie, legt Van
Sundert uit. “Wij verzamelen de
producten van de orders, voegen deze
samen en assembleren desgewenst,
labelen de producten die we voorzien van
een unieke code, verpakken de orders
zeewaardig en vervoeren ze naar Vekoma
die ze dan naar de plaats van bestemming
transporteert. Daar worden de kisten
uitgepakt en door mensen van Vekoma
gemonteerd.”

Van Sundert werkt bijna 25 jaar samen met Vekoma, “Bij
Vekoma zeiden ze op een gegeven moment: ‘wij kopen niet bij
een bedrijf, maar bij een persoon’, en ‘meedenken en in
oplossingen denken is voor ons belangrijk’. Dat is een groot
compliment, en daar spreekt waardering uit.” Koremans
Technical Supplies is onderdeel van de Koremans Groep B.V. en
levert aan veel industrieën waar service en ontzorgen van onze
klanten hoog in het vaandel staan. Het bedrijf werkt met acht
vaste mensen, aangevuld met inleners als het werk dat vraagt.
Van Sundert: “Wij feliciteren Vekoma Rides met haar 95-jarig
bestaan. Een mooie prestatie van een mooi bedrijf, dat een
toonaangevende positie in de wereld verworven heeft.”
Meer informatie:
www.koremans.com

