
Van: Visbeen, Adriaan visbeen@padmos.nl
Onderwerp: RE: Hermotorisering sleepboot Banckert - IMO 7230135

Datum: 24 juni 2019 13:06
Aan: Kiekjesdief info@kiekjesdief.nl

Goedemiddag,
 
Ik heb het voorgelegd aan mijn directie. Zie hieronder zijn reactie:
 
Nee het is 1996 zeker te weten, toen zijn de originele Allan diesels vervangen voor SWD
motoren. Wat mij opvalt is dat ze het over de ex Smit Colombo hebben, zover ik weet was
het de ex Smit Enterprise
 
Met vriendelijke groet/kind regards,
 
Adriaan Visbeen
 
Padmos
Bruinisse – Stellendam (NL)
Kilmore Quay (Irl)
T +31 (0)187 49 80 25
M +31 (0)6 51 82 61 86
E adriaan@padmos.nl
www.padmos.nl

 
Van: Kiekjesdief <info@kiekjesdief.nl> 
Verzonden: zondag 23 juni 2019 10:33
Aan: Visbeen, Adriaan <visbeen@padmos.nl>
Onderwerp: Re: Hermotorisering sleepboot Banckert - IMO 7230135
 
Beste Adriaan,
 
Ik kom toch graag nog even terug bij jou. Ik kreeg namelijk wederom een mededeling over
de hermotorisering van de SMIT COLOMBO/BANCKERT (2) IMO 7230135. Ik heb er nu dit
van gemaakt:

Nieuwe motoren

Sommige bronnen vermelden dat ze tijdens de werfbeurt in 1992 bij de YVC
wordt gehermotoriseerd met 2 x 4tew 6 cilinder dieselmotor van Stork-Wärtsilä
(type 6SW280 / nr. 13077 & 13079). 4405 ipk.
Smit en Padmos hebben het er echter over dat ze in mei 1996 naar Padmos in
Stellendam gaat voor nieuwe motoren [13] [14]. 

Zou het kunnen dat  die uit 1992 niet zijn bevallen en dat ze daarom in 1996 bij jullie terecht komt?? Misschien wil
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Zou het kunnen dat  die uit 1992 niet zijn bevallen en dat ze daarom in 1996 bij jullie terecht komt?? Misschien wil
je er voor mij nog eens in duiken.

Groet,
 
Wim van Yperen
http://kiekjesdief.nl
info@kiekjesdief.nl

 
Op 17 jun. 2019, om 21:59 heeft Visbeen, Adriaan <visbeen@padmos.nl> het
volgende geschreven:
 
Sorry bedoelde 1996

Met vriendelijke groet,
 
Adriaan Visbeen

Op 17 jun. 2019 om 18:26 heeft Kiekjesdief <info@kiekjesdief.nl> het volgende
geschreven:

2016?
 

Op 17 jun. 2019, om 16:21 heeft Visbeen, Adriaan
<visbeen@padmos.nl> het volgende geschreven:
 
Goedemiddag,
 
Dat is inderdaad bij ons gebeurd maar ik weet niet
de exacte datum. Het is wel in de zomer van 2016
gebeurd maar de exacte datum weet ik dus er dus
helaas niet van.
Succes !!
 
Met vriendelijke groet/kind regards,
 
Adriaan Visbeen
 
Padmos
Bruinisse – Stellendam (NL)
Kilmore Quay (Irl)
T +31 (0)187 49 80 25
M +31 (0)6 51 82 61 86
E adriaan@padmos.nl
www.padmos.nl
<image001.png>
 
Van: Kiekjesdief <info@kiekjesdief.nl> 
Verzonden: maandag 17 juni 2019 15:42
Aan: Visbeen, Adriaan <visbeen@padmos.nl>
Onderwerp: Hermotorisering sleepboot Banckert -
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Onderwerp: Hermotorisering sleepboot Banckert -
IMO 7230135
 
Beste Adriaan,
 
Ik ben de geschiedenis aan het beschrijven van de
CHRISTOS XXII - IMO 7230135. Die heette van 1992 -
2010:  BANCKERT. Onder die naam zou zij óf in 1992,
óf in mei 1996 zijn voorzien van nieuwe motoren, óf bij
Maaskant, óf bij jullie.
Is er nog na te gaan of dat bij jullie was en zo ja, wat de
exacte datum van deze klus is geweest?
 
Ik hoor graag.
 
Groet,
 
Wim van Yperen
Kalhuisplaats 104
2586 JS  Den Haag
070-3505381
 
kiekjesdief.nl/schepen

http://kiekjesdief.nl/schepen

