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Op de achtergrond:

Goudleerbehang met

ovalen en bloembladen-

decor

Op de radio kwam onlangs een reclamebood-

schap van NRC Handelsblad langs. Deze bood-

schap refereerde aan een uitspraak van een

onzer voormalige minister-presidenten, de heer

W. Kok, die ooit had gezegd dat hij tot het

‘inzicht’ was gekomen. Hij was niet tot de con-

clusie gekomen, maar tot het inzicht. De stem in

deze boodschap gaat dan in op het verschil tus-

sen conclusie en inzicht en dat je met het lezen

van NRC tot inzicht kunt komen. Een prachtige

vondst dit inzicht. Het is vrijblijvend, het geeft

nadenken weer, het laat ook nog een weg terug

open, het getuigt van een zekere mate van intel-

ligentie, nee, een prachtig woord. Op basis van

deze subtiele woordkeuze heb ik besloten, fout,

ben ik tot het inzicht gekomen mij niet meer zo

op te winden over allerlei zaken binnen het kunst-

en antiekwereldje. Ik ga het woord verbazen

gebruiken. In de toekomst verbaas ik mij derhal-

ve over allerlei zaken binnen mijn beroepsveld. 

Zo verbaas ik me over de ‘volledig niet-westerse

kunstbeurs’ EXOTA! Colourful World of Interior,

Art & Design die in de Kunsthal in Rotterdam

op 23 en 24 september jl. werd georganiseerd.

De achtergrond van de Kunsthal is er een van

bijgestelde uitgangspunten op basis van een

door de overheid betaald gebouw. Het is inmid-

dels een plek geworden waar tentoonstellingen

worden gehouden; het is geen museum met een

eigen collectie, zoals nog veel gedacht wordt.

Deze tentoonstellingen kunnen uit het buiten-

land komen, het zijn dan vaak reizende tentoon-

stellingen die voor Nederland worden aange-

kocht. Ook kan een tentoonstellingen gebaseerd

zijn op een particuliere verzameling, en zo zijn

er nog meer mogelijkheden waaruit geput kan

worden. EXOTA was echter geen tentoonstelling

en ook geen volledig niet-westerse kunstbeurs,

het was een doodgewone algemene kunst-, antiek-

en curiosabeurs, een commercieel gebeuren met

allerlei randactiviteiten. Door deze beurs in de

Kunsthal te laten plaatsvinden kreeg de beurs

echter wel een bepaald cachet mee en het geheel

werd door de PR-afdeling in de uitgestuurde

persberichten ook nog eens overgoten met een

multicultureel ideëel sausje. Een mijns inziens

onjuiste voorstelling van zaken waardoor het

publiek op het verkeerde been is gezet. Een

ordentelijke kunstbeurs kent alleen kunst, even-

tueel aangevuld met een gelegenheid om iets te

eten en te drinken, een verkooppunt voor kunst-

boeken en eventueel een tentoonstelling ter ver-

hoging van het decorum. Bovendien is er altijd

een keuringscommissie van terzake kundige

experts om de ingebrachte voorwerpen grondig

te keuren. In de uitingen naar buiten toe is daar

in het geval van EXOTA geen melding van

gemaakt, en dat is zeker binnen de context van

een niet-westerse kunstbeurs geen goede zaak. 

Ruim vijf jaar geleden heb ik hier in Haarlem

een etnograficabeurs opgezet. Na twee jaar

moest ik er mee stoppen, en een van de redenen

was dat de keuringscommissie te veel moeite

had met de kwaliteit en de authenticiteit van

veel ingebrachte voorwerpen. Temeer daar veel

niet-westerse kunst en zeker etnografica heden

ten dage nog op dezelfde manier worden ge-

maakt als tientallen jaren geleden, is een strenge

keuringscommissie van het grootste belang. Het

lijkt mij dan ook verstandig om bij een eventu-

eel volgende EXOTA de beurs op zijn minst op

te splitsen in twee gedeelten, een gedeelte met

een Haagse ‘Pasar Malam’-achtige opzet en een

gedeelte waar gekeurde, niet-westerse kunst en

antiquiteiten kunnen worden aangeschaft. Als

voor deze opzet wordt gekozen krijgt de echte

kunst en het echte antiek uit niet-westerse landen

die waarde die het toekomt en waar het recht

op heeft. Nu ik mijn ‘eerste verbazing’ kwijt ben,

mag u zich nu echt gaan verbazen over de weer

kleurrijke inhoud van deze ORIGINE. 

U weer veel lees- en kijkplezier toewensend,

Rectificaties ORIGINE-4

Bij het artikel “Ik verzamel voor Teyler” op

pagina 58 is de naam van de auteur abusievelijk

weggevallen. Deze moet zijn: Michael Huig

In het artikel “Edelstenen: wat zijn ze waard?”

staat op pagina 37 in het fotobijschrift bij de

demantoïet dat het insluitsel chrysotiel is. Dit

moet byssoliet zijn.

Geachte lezer/lezeres,

Anton van der Gulik
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Russische oligarchen besteedden de afgelopen

jaren veel geld aan huizen en jachten, en nu

komen ze naar de veilinghuizen om hun eigen

artistieke erfenis en serieuze westerse kunst

te kopen. Sotheby’s opende deze zomer een

kantoor in Moskou en bereikte in de eerste

zes maanden van dit jaar een verkoopcijfer

van bijna zestig miljoen pond (88,9 miljoen

euro). Dat is een enorm bedrag als je kijkt

naar het cijfer van Russische kunst voor het

gehele jaar 2000: 4 miljoen pond (5,9 miljoen

euro).

“De Russen hebben allerlei dingen gekocht”,

zegt de president van de Sotheby in Engeland,

lord Poltimore. “Traditionele kunstwerken zo-

als Fabergé-eieren, porselein, en zilver doen

het erg goed, maar ook Russische schilderijen

vanaf 1850 tot de revolutie. In feite is bijna al

het Russische erg hot op het moment. En de

kopers ervan zijn voor 99% Russen.” Poltimore

herinnert zich een Britse vrouw die onlangs

besloot een Russisch schilderij te
 verkopen

dat ze van haar Russische grootmoeder had

gekregen. “Ze was verbaasd dat het op

100.000 pond (148.200 euro) werd geschat,

en nog verbaasder toen het voor 250.000

pond (370.500 euro) werd verkocht. Het is

een buitengewone markt en zelfs Russische

contemporaine kunst uit de jaren zeventig

brengt kolossale sommen geld op. De kopers

zijn vooral oligarchische types die overal op

de wereld huizen hebben gekocht en er nu

wat kunst in willen zetten.”

Door serieuze kunst te kopen, krijgen deze

Russische rijken sociaal cachet en kunnen zij

hun macht manifesteren. Net als de Ameri-

kaanse industriëlen in het begin van de twin-

tigste eeuw, de Fricks, de Carnegies en de

Mellons, die alleen bekende namen kochten

als investering. Grote kunst is altijd verhan-

deld en bewonderd, zowel voor de macht

dat het symboliseert als voor de esthetische

kwaliteiten. 

Maar de Russische activiteit is slechts een

deel van de gehele ‘booming’ kunsthandel.

Nog nooit is er zoveel interesse in het kopen

van kunst geweest als de laatste jaren. Alle

categorieën, van oude meesters tot impressi-

onisten en fotografen zijn populair. Zowel

Christie’s als Sotheby’s hebben enorme ver-

kooprecords gehaald de eerste helft van

2006. Veilingmeesters worden constant ver-

rast door de records die gebroken worden.

Prijzen voor populaire namen zoals Mark

Rothko, Willem de Kooning, Roy Lichtenstein

en Andy Warhol stijgen en stijgen. 

Volgens Lisa King, directeur van Christie’s, is

deze prijsstijging anders dan eerdere perio-

den van hoge prijzen. Het is niet slechts één

categorie die stijgt en de kopers komen uit

alle hoeken van de wereld. Daarom gelooft

Christie’s dat de markt sterk blijft. 
Christie’s

opende onlangs een kantoren in Dubai en

Bombay om de markt in het Midden Oosten

en India te bedienen. De eerste verkopen

waren goed. Met de Christie’s Live website,

wil het veilinghuis nog meer mensen in de

gelegenheid stellen mee te bieden en kunst

te kopen.
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Is een crash ophanden? 

Kunsthandel is

booming’

door nieuwe rijk
en

Mark Rothko, White over Red, 1957

Roy Lichtenstein, M-maybe, 1965

Willem de Kooning, Untitle
d XXIV, 1983
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Kamerlingh Onnesstraat 35 - 6533 HK - Nijmegen (NL) - Tel: +31 (0)24 3555590 - www.hessink.nl / info@hessink.nl
VEILINGEN

HESSINK�s

KOETSEN, RIJTUIGEN, SLEDEN
KUNST & ANTIEK

Geveild worden ca. 125 koetsen, rijtuigen en sleden,
w.b.: v.Beurden-Den Haag, Buitenweg-De Bilt, Ingenhoes-De Bilt, Kimman-
Haarlem, De Meren-Utrecht, J.v.Peet-Meerkerk, Gebr. Spyker-Amsterdam,
J.Rothschild&Fils-Parijs, Tattersall-Bussum, B.Veth jr-Arnhem, Vanderplas-
Antwerpen, G.A.Teulings-�s Hertogenbosch, e.a... verder een collectie koets-
lampen, tuigen, hamen en andere toebehoren. Totaal ruim 225 kavels.

Verder zullen er antieke meubelen, zilver, sieraden, inboedels en schilderijen
worden geveild, w.o.: C.Banzinger, A.Colnot, G.J.Delfgaauw, J.J.Doeser,
J.Franken, J.Impens, M.de Jongere, A.Kever, R.Kimpe, J.C.K.Klinkenberg,

A.Knikker, S.Kool, F.v.Kregten, J.Lussenburg, W.C.Nakken,
C.Reitsma, H.J.H.Rijkelijkhuysen, W.v.Schaik, L.Soonius, P.G.Vertin,

B.Walrecht, e.a.

�s WERELDS GROOTSTE COLLECTIE
GLAS & KRISTAL

bestaande uit ca. 25.000 verschillende stuks DESIGN GLAS & KRISTAL,
STUDIOGLAS, UNICA en KROONLUCHTERS

De verzameling is afkomstig uit het Château LIBEREC te Liberec in Tsjechië,
voorheen eigendom van GLASSEXPORT Co.Ltd te Liberec en omvat ontwer-
pen en unica van bijna 40 jaar glas & kristal productie uit alle beroemde
Glashütten in Tjechië en Slowakije, w.o.: ART glass, B.A.G., Bratri Jílkové,
Ceasar Crystal, Crystalex, Egermann-Exbor, Moser, Novosad &Zn, A.Rückel,

e.v.a. met glaskunstenaars en ontwerpers als: René Roubícek, Miluse
Roubíckova, Ivo Rozsypal, Jirí Suhájek, e.v.a.

23 januari 2007 en volgende dagen
kijkdagen: 13 t/m 20 januari 2007 van 10.00 tot 17.00 uur

zaterdag 16 september 2006
Kijkdagen: 8 t/m 10 september van 10.00-17.00 uur

OLDTIMERS, MOTOREN,
RIJTUIGEN &ANTIEKE FIETSEN

Geveild wordt een mooie particuliere collectie van ruim 80 Italiaanse motoren
uit de periode 1935 - 1965, w.b.: Ducati, Ferrari, Maserati, Moto Guzzi, e.a.

oldtimers & classic cars, koetsen & rijtuigen en antieke fietsen.

(toevoegingen voor deze veiling zijn mogelijk tot uiterlijk 2 april 2007)

9 juni 2007 en volgende dagen
kijkdagen: 1 t/m 3 juni van 10.00 tot 17.00 uur

HISTORISCHE WAPENS &
UITRUSTINGSSTUKKEN (deel I)

Afkomstig van een particuliere Europese verzamelaar en bestaande uit een
grote collectie (ruim 300 stuks). pistolen en geweren met lont-, rad-, en

vuursteenslot-systemen, kruisbogen, blanke wapens, stokwapens, kruidhoorns,
harnassen, helmen, schilden en toebehoren, w.o. schandmaskers,

beulszwaarden en -bijlen.

zaterdag 17 maart 2007
Kijkdagen: 9 t/m 11 maart van 10.00-17.00 uur

INTERNATIONALE VEILINGEN

ex. coll. Visser
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KUNST ANTIEK TOEGEPASTE KUNST

Special:
Vijf jaar De Kunst op Papier Dagen

Glas voor de maharadja’s

Stadsgezichten door de eeuwen heen

De helden van het circus

Special:
Vijf jaar De Kunst op Papier Dagen
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Door Hessink’s Veilingen in Nijmegen

zal van 20 tot en met 25 maart 2007 een

unieke glas en kristalveiling worden

gehouden. Deze unieke verzameling glas en kristal omvat

ruim twintigduizend verschillende objecten

en stond de laatste twintig jaar tentoongesteld

in het schitterende Château Liberec in Tsjechië.

Dit château wordt in de volksmond vanwege

de collectie ook wel het ‘glass château’ ge-

noemd. Ooit verbleven hier grootheden als

de Russische tsaar Nicolaas I, de Pruisische

koning Wilhelm I, de Oostenrijkse keizer

Joseph II en keizer Frans Joseph I. In 1986

kwam Château Liberec in het bezit van de

Tsjechische firma Glassexport AG. Deze firma

vatte het plan op om deze voorname histori-

sche locatie op gepaste wijze te benutten en

hier een permanente expositie van Boheems

glas en kristal onder te brengen. Na een uit-

gebreide renovatie en verbouwing, waarbij

kosten noch moeite werden gespaard, werden

in Château Liberec ruim veertig schitterende

toonzalen, diverse restaurants en een hotel

ingericht. De beroemdste Boheemse glas en

kristalfabrieken konden nu onder één dak hun

mooiste ontwerpen en creaties presenteren.

Firma's als Atelier Exbor uit Novy Dobry,

Bohemia Crystal, Bohemia Glas, Carlsburg

LTD Praag, Crystal Company in Selb, Crysta-

lex Novy Bor, Jablonecké Sklárny Jablonec

nad Nisou, Libochovice Glassworks, Moser

Karlovy Vary, Sklo Bohemia Svetlá nad Sáza-

vou richtten hier één of meer toonzalen in.

Zo was er bijvoorbeeld een ‘Spaanse’, een

‘Duitse’, een ‘Italiaanse’ en een ‘Tsjechische’

zaal te bewonderen. Hier konden verzame-

laars en grote importeurs uit de gehele wereld

hun verzamelingen aanvullen of bestellingen

doen voor exclusieve glas- en kristalwinkels

over de gehele wereld. Van elk geproduceerd

ontwerp was een voorbeeld aanwezig op het

château. Veel objecten zijn uniek, andere wer-

den in serieproductie genomen. Men vindt

er kleine glaasjes van drie centimeter tot

objecten van bijna anderhalve meter hoog.

Mondgeblazen, handgevormd, handgeslepen

en geperst. De ontwerpen zijn uitgevoerd in

transparant of kleuren als smaragdgoen,

robijnrood en lapis-lazuli blauw en zijn ver-

vaardigd door onder andere beroemde kun-

stenaars/ontwerpers als René Roubícek Pavel

Hlava, Vladimír Jelínek en Marta Macelová. 

Thans komt deze unieke collectie in zijn geheel

onder de hamer en zullen alleen al zo’n hon-

derd kristallen kroonluchters en honderden

lampen worden geveild in deze unieke en

éénmalige veiling. Naast de glas- en kristal-

collectie zullen ook nog eens honderden

vitrinekasten ter veiling komen. 

Voor aanvullende informatie: 

info@hessink.nl

Unieke glas- 
en kristalveiling
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België Brussel

Meesters van de 

precolumbiaanse kunst

De wereldberoemde verzameling precolum-

biaanse kunst van Dora en Paul Janssen be-

staat uit meer dan 350 voorwerpen en bestrijkt

een periode van meer dan drieduizend jaar

precolumbiaanse geschiedenis. De beelden

van steen en terracotta, de maskers en de

sieraden van goud, de weefsels en de bont-

gekleurde verencreaties werden gemaakt

door de kunstenaars van de Olmeken, de

Maya’s, de Inca’s, de Azteken en verschillen-

de andere beschavingen. De namen van de

makers zijn niet meer bekend, maar hun cre-

aties zijn sublieme getuigen van technisch

meesterschap en grote artistieke scheppings-

kracht. 

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschie-

denis, Jubelpark 10, di t/m
 zo 10-17u,

van 15 september t/m
 29 april 2

007

Religieuze beleving vandaag

De tentoonstelling Zo verschillend, maar

toch gelijk. De religieuze beleving vandaag.

past in het kader van de dubbele ontwikke-

ling in onze westerse samenlevingen. Enerzijds

is de kennis over religie in onze grotendeels

ontkerstende landen bijzonder beperkt. Ander-

zijds boezemt religie angst in. Het doel van

de tentoonstelling is een beter begrip te cre-

ëren van een uiterst belangrijk hedendaags

verschijnsel. De bezoeker ziet de overeen-

komst tussen veel godsdiensten, zoals het

indelen van het leven in overgangsriten.

Paleis voor de Schone Kunsten, Raven-

steinstraat 23, di t/m
 zo 10-18u, do 10-

21u, van 19 oktober t/m
 31 maart 2007

Luik

La Caravane du Caire

Egyptische kunst is eeuwenlang omgeven

met mysterieuze symbolen. Ook is de kunst

van zeer hoog niveau. De kopieën zijn dan

ook talrijk. Deze tentoonstelling in Luik laat

het publiek het menselijke gezicht van Egypte

zien, dwars door de mysteries heen. Er is

buitengewoon werk te zien uit verschillende

Belgische en buitenlandse musea. Een mooie

gelegenheid voor het Curtius Museum om

zijn mummies op te graven!

Salle Saint-Georges, Féronstrée 86, di t/m

za 9-18u, zo 11-18u, van 15 september

t/m 24 december

Denemarken Kopenhagen

L.A. Ring

L.A. Ring (1854-1933) was een unieke figuur

binnen de Deense kunst in het begin van de

twintigste eeuw. In het Statens Museum for

Kunst is een grote tentoonstelling te zien

over deze compromisloze kunstenaar: L.A.

Ring – Op de rand van de wereld. Rings wer-

ken nu worden gezien als originele getuige-

nissen van Denemarken op de grens van mo-

derniteit. Er zijn tachtig schilderijen te zien,

aangevuld door keramisch werk. Behalve zijn

sleutelwerken zijn er ook werken uit particu-

liere collecties die zelden te zien waren voor

publiek.

Staten Museum for Kunst, Sølvgade 48-

50, di t/m
 zo 10-17u, wo 10-20u, van 2

september t/m
 7 januari 2007

Duitsland Düsseldorf

Caravaggio, 

op het spoor van een genie

Het Museum Kunst Palast in Düsseldorf pre-

senteert een grote tentoonstelling gewijd aan

Caravaggio (1571-1610), met bijna veertig

bruiklenen uit internationale musea en parti-

culiere verzamelingen. De Italiaanse schilder

Caravaggio heeft in relatief korte tijd met

een ongewoon drastisch realisme en met

een meesterlijke enscenering van licht en

schaduw revolutie gemaakt in de Europese

schilderkunst. Zijn werk was beroemd en zijn

kunst vond tijdens zijn leven al talrijke navol-

gers. 

Museum Kunst Palast, Ehrenhof 4-5, di

t/m zo 10-20u, van 9 september t/m
 7

januari 2007

Frankfurt 

I lik
e America

I like America onderzoekt de Duitse fascinatie

met het Wilde Westen in beeldende kunst

tussen 1825 en 1950. Rond 1825 ontstond

een golf van enthousiasme voor het Ameri-

kaanse Wilde Westen door onder meer de

vertaling van James Fenimore Coopers The

Leatherstocking Tales. Later kwamen de

voorstellingen van Buffalo Bill’s Wild West
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L.A. Ring, Bondeknøs kigger ud af en dør,

jaartal onbekend.

Caravaggio, Martha berispt Magdalena, ca. 1598

Antieke Egyptische kunst
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MOTOREN, FIETSEN, VAARTUIGEN, KUNST EN ANTIEK
INTERNATIONALE VEILING

VEILINGEN

HESSINK’s

MOTTO GUZZI, 2VT
500 cc, ca. 1928

MOTTO GUZZI, V7 California
850 cc, 1972

MOTTO GUZZI, Sport-15
500 cc, ca. 1935

MOTTO GUZZI, V500
500 cc, ca. 1938

EIJSINK, 100 cc ILO, 1934

LEVIS, Popular, 225 cc, 1926

TRIUMPH, Roadstar, 500 cc, 1912

Originele Italiaanse Gondola. L. 11 meter

VERTIN, Petrus Gerardus (1819-1893)
“Winters stadsgezicht”, doek, 47 x 39 cm.

KLUYVER, Pieter Lodewijk Francisco (1816-1900)
“Winters sneeuwlandschap”, paneel, 26,5 x 26 cm.

BURGERS, ‘HOGE BI’
Deventer, ca. 1872

3-WIELER ‘Parisiënne’
Frankrijk, ca. 1865

Kamerlingh Onnesstraat 35 - 6533 HK - Nijmegen               
Tel: +31 (0)24 3555590 - Fax: +31 (0)24 3555529 

Internet: www.hessink.nl - E-mail: info@hessink.nl

Veiling kunst en antiek: 24 / 25 maart   Kijkdagen: 17, 18, 19 maart telkens van 10.00 - 17.00 uur 
Veiling motoren, fietsen en vaartuigen:     1 april Kijkdagen: 17, 18, 19 maart telkens van 10.00 - 17.00 uur, 31 maart van 10.00 - 15.00 uur

Geveild worden een fraaie collectie schilderijen, w.o.: L.Gestel, P.C.Dommershuijzen, A.M.Gorter, P.v.d.Hem, B.de Hoog, H.M.Krabbé, S.Maris,
W.C.Nakken, W.Oppenoorth, H.E.Reijntjens, N.Riegen, D.Schulman, C.Springer, H.J.Wolter. Antieke meubelen, zilver, porselein en een collectie antiquities.
Zaterdag 1 april: belangrijke privé collectie ‘MOTO GUZZI’ motoren (ca. 100 stuks). Aangevuld met antieke fietsen en een verzameling vaartuigen afkom-
stig uit het Noorder Dierenpark te Emmen

MOTTO GUZZI, Astore
500 cc met zijspan, ca. 1950
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KUNST, ANTIEK & TOEGEPASTE KUNST

Musea in angst en beven

Drie Qingkeizers
en de Chinese hofcultuur

Hoe het Rembrandtjaar
door te komen

Musea in angst en beven

Drie Qingkeizers
en de Chinese hofcultuur

Hoe het Rembrandtjaar
door te komen
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Origine
Nog enkele pagina’s van 
Origine. Dit blad bood een 
interessante uitdaging om 
het fraaie beeldmateriaal zo 
optimaal mogelijk voor het 
voetlicht te brengen.
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Lees erover in
ForFree!

“

Hoe combineer 
je school en 
vrijwilligerswerk?
Lees erover in
ForFree!
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For Free
Een low-budget magazine  
voor jongeren in Amsterdam, 
gericht op vrijwilligerswerk.

verschijningsfrequentie: 
eenmaal per kwartaal.

oplage: 2000, verspreiding  
in jongerencentra, kiosken etc.

opdrachtgever: VCA

werkzaamheden: ontwikkeling 
logo, vormgeving & opmaak 
magazine en advertentie- 
opmaak.

opmerking: de redactie werd 
gevormd door jeugdige vrijwil-
ligers onder supervisie van de 
Vrijwilligers Centrale Amsterdam.



BIJ DE VOORPLAAT

Primeur

1e koelmachine met turbo -

Meer informatie:

T (030) 638 00 00
E info@ibkcompac.nl
I www.ibkcompac.nl

Hogere COP, compacter, lager
gewicht en ROI van slechts 3 jaar
Een bestaande koelmachine van 230 kW vervangen is nimmer een pro-
bleem. Dit is wel het geval als het benodigd koelvermogen door uitbreiding
van één naar twee bouwdelen 550 kW wordt, terwijl de dakconstructie
en de beschikbare ruimte toereikend is voor een machine van 230 kW.
Adviesbureau Herman de Groot Projekt Techniek ging daarom op zoek
naar een koelmachine die qua gewicht en afmetingen in de beschikbare
ruimte van de Hogeschool Rotterdam geïnstalleerd kon worden. Na
zorgvuldig onderzoek bleek dat de nieuwe serie TECS van Climaveneta
als enige voldeed aan alle technische eisen. Het unieke van deze nieuwe
serie TECS is de revolutionaire turbocentrifugaalcompressor. Deze biedt
veel technische voordelen, is wel iets duurder in aanschaf, maar bespaart
dankzij de veel hogere COP veel meer energie en zorgt voor een terug-
verdientijd van slechts 3 jaar!

Compact en laag gewicht
Dankzij de unieke constructie en het hoge toerental van de nieuwe turbo-
centrifugaalcompressor (max. ca. 40.000 t.p.m.) is deze zeer compact en
weegt slechts 120 kg (traditionele compressoren wegen ca. 700 – 800 kg).
Dit heeft een enorm effect op het totale volume en het gewicht van de
koelmachine. Een bijkomend voordeel is de soft start aanloopmethode.
De aanloopstroom is slechts 2 A, een fractie van de enige honderden
ampères die conventionele compressoren opnemen. Het voordeel van
de lage aanloopstroom is bovendien, dat geen zwaardere voeding nodig
was en dat spanningsfluctuaties, die nadelig zijn voor elektronische
apparatuur, computers en verlichting, worden voorkomen. Ook het
geluidsniveau is verrassend laag, op 1 m afstand slechts 71 dBA. De
geluidsemissie vindt plaats bij hoge frequenties, welke eenvoudig afge-
zwakt kunnen worden bij projecten met lage gewenste geluidsniveaus.
De trillingvrije werking draagt hier vanzelfsprekend positief aan bij.

Meer energiebesparing
Dankzij de geïntegreerde toerenregeling m.b.v.
een frequentie-omvormer, kan de koelcapaciteit
continu variëren tussen 10 en 100% en past deze
zich automatisch aan de koelbehoefte aan. Bij
wisselende belastingen bespaart dit gemiddeld
35% op energie. Dit is sowieso 15% meer in
vergelijking tot conventionele koelmachines.
Opdrachtgever Toon de Jong van de Hogeschool
Rotterdam: “De besparing is zeer aantrekkelijk,
wij waren echter wel nieuwsgierig naar de terug-
verdientijd van de extra investering t.o.v. een
koelmachine met een traditionele compressor.
Deze is door onze adviseur berekent op slechts
drie jaar. Hierbij is in ogenschouw genomen dat
er geen extra investeringen in de stroomvoor-
ziening nodig waren. De meerinvestering zal
ons dus veel extra geld opleveren. Onze keuze
past binnen de maatregelen die de Hogeschool
Rotterdam wil nemen om aan de MJA2 verplich-
tingen te voldoen. Wij zijn zeer enthousiast over
de gang van zaken en kijken al weer uit naar de
volgende nieuwe ontwikkelingen bij IBK Compac.
Een bedrijf dat wij ervaren hebben als maatwerk-
specialist.”

centrifugaalcompressor in bedrijf

advertorial:advertorial IBK  27-08-2007  10:58  Pagina 1

Advertorial 
IBK Compak
IBK Compac is werkzaam 
in de koudetechniek en  
airconditioning. 

publicatie in de media: 
In de reguliere vakbladen  
gericht op de installatiebranche 
zoals TVVL Magazine en en 
Verwarming Ventilatie Plus.

opdrachtgever: Merlijn Media b.v.

werkzaamheden: opmaak & 
vormgeving advertorial, passend 
bij de Coverfoto van TVVL  
Magazine (gebouw Hoge-
school Rotterdam).
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COLOFON
Dit is een exclusieve uitgave van TECE Nederland GmbH,

Postbus 19, 9422 ZG Smilde, tel. 0592 415074, fax: 0592 414628,

E-mail: info@tece-nederland.nl, www.tece-nederland.nl

P R O F I E L

TECE Nederland GmbH, voorheen TC Thermconcept, verte-

genwoordigt de Duitse fabrikant TECE GmbH & Co. KG uit

Emsdetten. Wij leveren hoogwaardige, starre en flexibele

kunststof buis- en leidingsystemen, kunststof leidingsystemen

voor gasinstallaties, inbouwspoelkasten met bedieningsplaten,

voorwandsystemen met diverse modules, prefab badombouwen,

prefab voorwandsystemen en leidingregisters. Hoogwaardige

producten voor de installatietechniek in woningen, gebouwen,

schepen en voor industriële toepassingen.
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TECE heeft het TECEflex kunststof leiding-

systeem voor drinkwater, vloerverwar-

ming en cv uitgebreid met de diameters

40, 50 en zelfs 63 mm. Dankzij deze uit-

breiding kan de gehele installatie worden

uitgerust met kunststof leidingen, dus ook

de hoofd-, steig- en transportleidingen.

En zowel in de woning- als in de utiliteits-

bouw. De serie TECEflex bestaat uit drie

buistypen. De buis die universeel toe-

pasbaar is, is de PE-Xc/AL/PE-buis. Deze

hoogwaardige buis is zowel voor drink-

water, cv als vloerverwarming inzetbaar.

Één type buis voor alle toepassingen

maakt het werken met dit ideale leiding-

systeem nog eenvoudiger!

Net als het leidingsysteem is ook het

perssysteem uniek en zonder o-ringen.

De verbindingen zijn zeer eenvoudig te

maken:

• Snijden.

•Optrompen.

•Opschuiven van de fitting.

• Persen van de drukhuls.

Dankzij deze beproefde techniek kan het

ontbramen, afschuinen en aftekenen

achterwege worden gelaten. Dit betekent

een besparing op de kostbare arbeids-

tijd. Voor de verbindingen levert TECE

een aantal hulpstukken, die geschikt zijn

voor alle gangbare persmachines.

Veiliger door ontbreken 

van o-ringen

Onze fittingen hebben geen o-ringen.

Risico’s van onjuiste verbindingen wor-

den daardoor uitgesloten. De verbindin-

gen zijn gegarandeerd dicht. Door het

optrompen van de buis blijft voor de

binnenzijde een grotere doorsnede be-

houden. Er treden geen extra drukver-

liezen op en de stroomsnelheid wordt

door de verbinding niet beïnvloed.

Één fittingassortiment 

voor alle toepassingen, 

ook voor GAS

Onze fittingen zijn voor alle TECEflex

leidingsystemen toepasbaar. Voor zowel

drinkwater, cv, vloerverwarming als, niet

te vergeten, voor het nieuwe leidingsys-

teem voor gasinstallaties TECEflex-gas.

Dat is ideaal want dan heeft u slechts

één fittingassortiment nodig. U grijpt

dus nooit mis en werkt altijd met veilige

en juiste materialen.

nieuwsflitsnieuwsflits
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www.tece-nederland.nl 100% up to date

Onlangs is de website van TECE Neder-

land weer volledig bijgewerkt. De pro-

ductgroep TECEflex is uitgebreid met

TECEflex-gas en aangepast i.v.m. de

nieuwe diameters 40, 50 en 63 mm. De

moduulserie TECEprofiline is opgenomen

in de serie TECEprofil voorwandsystemen.

Nieuw is de productgroep WC-bedienings-

platen. Dit zijn de standaard bedienings-

platen TECEambia, de design bedienings-

platen en de speciale antibacteriële be-

dieningsplaten TECEantibac. Bovendien

zijn alle bestekteksten vernieuwd, is een

algemene handleiding opgenomen onder

de productgroep TECEfloor (vloer- en

wandverwarming) en zijn nieuwe weer-

standsverliesdiagrammen geplaatst in

de hulpnavigator bij de serie TECEflex.

Neem gerust eens een kijkje op onze site

en ervaar de vele voordelen van TECE.

Innovatie  

Uitbreiding TECEflex naar 63 mm

Nieuwsf
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2BA, staat voor BestandsBeheer Artikelen. Zoals de

naam al zegt, houdt 2BA zich bezig met het onder-

houden, beheren en exploiteren van de uniforme

artikelbestanden voor de installatiebranche. 2BA

treedt daarmee in de plaats van GABI, de voormalige

beheerder van het artikelbestand. 2BA bedient alle

sectoren (elektro, ICT, klimaat en sanitair) van de

installatiebranche. De organisatie streeft naar een

artikelbestand voor alle installatieartikelen in de

totale branche. Het uitgangspunt bij de activiteiten

zijn de uniforme classificatie- en com municatie struc -

turen die ETIM Nederland ontwikkelt en onderhoudt.

Wanneer u abonnee van 2BA wordt, heeft u direct

de beschikking over artikelen in een omvangrijk en

uniform bestand. U kunt dit bestand online raad -

plegen en via downloads in uw softwarepakket

opnemen. Met het artikelbestand van 2BA beschikt

u tevens over een zeer uitgebreid zoeksysteem. 

Zo kunt u zoeken op een (deel van een) artikel-

naam, een (deel van een) typenummer, leverancier,

bestelnummer, GTIN of de eigen code van de pro-

ducent. Het volledige Biral assortiment is in 2BA

opgenomen. Dat zorgt voor veel gemak en voor-

komt misverstanden.

Philip van Lieshout

 vervangt Henk Visser

Na vele jaren van loyale

dienst is Henk Visser

met pensioen gegaan

en gaat hij van een ver-

diende rust genieten.

Voor degenen die Henk

onlangs niet ge spro ken

hebben zegt Henk: “Ik

dank u allen voor de

plezierige samenwer-

king en ben blij en trots om bij een gerenommeerde

pompfabrikant als Biral gewerkt te hebben. Het water

stond mij wel eens aan de lippen, maar met onze

pompen zijn alle problemen snel op te lossen. Het

blijkt dat de kwaliteit het op de lange termijn altijd

wint van de prijs. Daar moet je vaak voor knokken,

maar dat maakte het interessant! Ik wens mijn ver-

vanger Philip van Lieshout heel veel succes.”

Philip van Lieshout (44) is al 15 jaar in diverse func-

ties werkzaam in de installatiebranche. Sinds augus -

tus vorig jaar is hij in dienst bij Biral als de nieuwe

accountmanager voor het rayon Zuid-Nederland.

Dit is het gebied onder de Waal. Philip van Lieshout

woont op de rand van zijn rayon in Groesbeek.

Biral Pompen B.V.
Tel.: (033) 455 94 44

Printerweg 13
Fax: (033) 455 96 10

3821 AP  Amersfoort
E-mail: info@biral.nl

Postbus 2650
www.biral.nl

3800 GE  Amersfoort

De Boreel wordt een multifunctioneel centrum voor

winkelen, werken, wonen en ontspanning. Het pro-

ject ligt in het centrum van Deventer en zal een

gezichtbepalende factor gaan worden. De totale

Boreel bestaat uit meerdere onderdelen: naast de

monumentale Boreelkazerne zijn dat twee nieuwe

vrijstaande gebouwen met een omvangrijke onder-

liggende parkeergarage. In de nieuwe gebouwen

zijn, op advies van de Schreuder Groep in Gronin -

gen en in overleg met de opdrachtgever, door de

Bosman Bedrijven Biral pompen geïnstalleerd. Dit

omdat het duurzame merk Biral past in de visie van

de Schreuder Groep die gebaseerd is op: creativiteit,

flexibiliteit en kwaliteit!

Spraakmakend

De Boreel was een onderdeel van de Deventer ves-

tingwerken. De Boreelkazerne vormde het hart van

De Boreel. Het voormalige terrein is volledig heront-

wikkeld. De kazerne wordt gerenoveerd en aan de

noord- en oostkant van de Boreelkazerne verrijzen

twee nieuwe gebouwen. Deze gebouwen bevatten

o.a. fraaie appartementen, een enorme parkeer -

kelder die straks ruimte biedt aan ruim 660 auto’s,

locaties voor talloze bekende winkelketens, een

riant aantal horecagelegenheden, een groot sport-

complex, een bowlingbaan, een casino en een bios-

coopcomplex, dat wordt ‘opgehangen’ aan een

staalconstructie van ruim 600.000 kilo.

35% energiebesparing

De Bosman Bedrijven b.v. vestiging Raalte heeft 

de hooggekwalificeerde Biral pompen geïnstalleerd.

Voor de cv, de koelmachines en het gekoeld water

circuit zijn een aantal buitenopgestelde fundatie-

pompen geleverd, die in het kader van energiebe-

sparing allen voorzien zijn van een toerenregeling.

Dit zorgt ervoor dat de pompcapaciteit optimaal aan

de vraag wordt aangepast en bespaart gemiddeld

35% op energiekosten. De energie besparing redu-

ceert de EPC-waarde met 0,1 en  verlaagt de CO2-

uitstoot, dus ook het klimaat heeft er baat bij. Naast

deze pompen zijn de keteltransportpompen door

Biral geleverd.

Ook dit toonaangevende project getuigt van veel

kwaliteit. Kwaliteit die het merk Biral een uitstekende

reputatie heeft gegeven.

De Boreel: spraakmakend project met Biral

Beurskalender

Installatievakbeurs Hardenberg

11 – 13 september 2007

Hardenberg

VSK
11- 15 februari 2008

Utrecht

Profiel

Biral Pompen B.V. is de Nederlandse dochteronderneming van

de gerenommeerde pompfabrikant Biral AG uit Zwitser land.

Dankzij de uitstekende reputatie als duurzaam merk, hoge

kwaliteit en lange levensduur zijn de Biral pompen zeer geliefd.
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sh

Biral gegevens inzichtelijk via 2BA en ETIM

Henk draagt Biral-huisvoor-

raad over aan Philip

techno
logisch M A G A Z I N E

2 0 0 8

Met de BMR Tool kunt

u zelf kleine en middel-

grote installaties engi-

neeren. De vele keuze-

menu’s maken het u

heel makkelijk. U kunt

zelf macro’s aanmaken

of bestaande macro’s

opnieuw gebruiken. Als

u gereed bent stuurt u

met één klik de macro

via een datakabel naar

de BMR-regelaar. De

volgende stap is para-

metreren, daarna kunt

u vanuit de grafische

installatieschema’s alle

parameters bekijken

en instellen. De BMR-

regelaar kunt u ook via

Internet Explorer bena-

deren.

Volledig gedocu-

menteerd

Aansluitschema’s, gra-

fische beeldplaatjes,

stuklijsten en regel-

technische omschrij-

vingen worden auto-

matisch als PDF- en

Word-bestand aange-

maakt. 

U ziet het, naast unieke

regeltechnische moge-

lijkheden biedt Kieback

&Peter u de meest

complete Tools, die het

u makkelijk maken en

veel tijd besparen!

Energiebesparing was

één van de belangrijke

uitgangspunten van

het ontwerp van de kli-

maatinstallaties. Door

gebruik te maken van

warmtepompen, kruis-

stroomwisselaars en

warmtewielen kan de

energie uit de warme

ovenlucht hergebruikt

worden. De buiten-

lucht wordt gebruikt

voor koeling, zonder de

inzet van koelmachines.

Voor de regeling zijn

twee regelpanelen

ontwikkeld, een extra

LRP4-regelaar is inge-

zet voor de afstand -

bediening. Paneel 1 

is voorzien van twee

éénknopsregelaars, de

HRP23 en de LRP4. De

HRP23 zorgt voor de 4-

traps aansturing van

de warmtepomp, die

bij warmte/koelvraag

van de LBK wordt aan-

gestuurd. De LRP4

regelt de luchtbehan-

delinginstallatie van 

de productieruimten en

de inpakafdeling. Deze

installatie bestaat o.a.

uit een LBK met een

mengluchtsectie,

warmtewiel en aan-

zuigfilter met drukver-

schilopnemer. Daar -

naast uit een warmte-

pomp, toevoerventila-

tor en afzuigventilator.

In het tweede paneel

is gebruik gemaakt van

twee LRP4-regelaars.

Eén LRP4 zorgt voor de

besturing van de lucht-

behandeling van de

ovenruimte. Deze LBK

is opgebouwd uit een

mengluchtsectie, toe-

voerventilator en

afzuigventilator. De

andere LRP4 zorgt

voor de regeling van

de klimaatinstallatie

van de opslagruimte.

Energie-efficiëncy

wordt bereikt door een

LBK met kruisstroom-

wisselaar, warmte-

pomp, toevoerventila-

tor en diverse kleppen.

Opnieuw is Kieback

&Peter er in geslaagd

een klimaatinstallatie

te ontwikkelen met

duurzame en innova-

tieve componenten.

Installaties die zorgen

voor een energiezuinig

en betrouwbaar klimaat

en de lekkerste banket -

specialiteiten. Lekker

tot de laatste kruimel!

In nog geen 5 minuten 

installatieschema’s maken

mentniveau:

atiseringsniveau:

Stuurt u mij vrijblijvend:

• Productcatalogus

Productbrochure m.b.t. het managementniveau:

• Neutrino-GLT gebouwbeheersysteem

Productbrochures m.b.t. het automatiseringsniveau:

• DDC4000 regelsystemen

• DDC3000 regelsystemen

• HRP/LRP individuele éénknopsregelaars

• BMR universele éénknopsregelaars

Productbrochures m.b.t. het veldniveau:

• TechnoLon® ruimteautomatisering

• FBR-naregelingen

• TechnoLink draadloze opnemers en regelafsluiters

• MD intelligente aandrijvingen

Technologie voor Gebouwautomatisering

Kieback&Peter Nederland B.V.  Tel.: (0341) 27 80 20     info@kieback-peter.nl     www.kieback-peter.nl

Antwoordfax: (0341) 27 03 74

Firma:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Naam:

Tel. nr.:

Kieback&Peter zet de trend met software waarmee u op een-

voudige wijze met grafische beelden in nog geen 5 minuten

volledige verwarmings- en ventilatieregelingen kunt engi-

neeren. Deze software is speciaal ontwikkeld als Tool voor

de succesvolle BusModuulRegelaar (BMR). De BMR is een

universele regelaar met intuïtieve éénknopsbediening voor

de regeling, besturing, bewaking en optimalisering van ver-

warmings-, ventilatie- en airconditioninginstallaties. Met 

de BMR (software) Tool heeft u een perfecte Tool in handen,

welke u veel tijd bespaart en veel extra mogelijkheden biedt.

Een duurzaam binnenklimaat voor

banketbakkers met ambitie
aflopend printen TVVL

aflopend printen Intech, V&V

def. snijlijn alle bladen (oranje)

def snijlijn beide bladen

aflopend printen TVVL

aflopend printen Intech, V&V

def. snijlijn alle bladen (oranje)

def snijlijn alle bladen (oranje)

aflopend printen alle bladen

def snijlijn alle bladen (oranje)

aflopend printen alle bladen

Van Dijk Banket B.V. is één van de toonaangevende banket-

bakkerijen in Nederland. In 75 jaar tijd is het bedrijf gegroeid

van een plaatselijke bakker tot een industriële bakkerij.

Traditionele bakprocedés, een hoge en constante kwaliteit

en een breed assortiment zijn de ingrediënten voor dit suc-

ces. Van Dijk Banket is ook een synoniem voor ambitie en

innovatie. Vandaar dat het bedrijf ook voor de renovatie en

uitbreiding heeft gekozen voor Heluto Installatietechniek,

een toeleverancier met een rijke traditie, innovatie en een

jarenlange ervaring. Bovendien heeft Heluto luchtbehande-

ling tot maatwerk verheven!

Het assortiment vetafscheiders be -

staat uit meerdere series voor zowel

een vrijstaande opstelling als voor

inbouw in de bodem. Van de kleinste

(370 liter) met een vetopslag van 80

liter tot zelfs 10.400 liter met een

vetopslag van 1.050 liter. Qua confi-

guratie zijn de mogelijkheden onbe-

grensd. TECE levert eenvoudige basis -

uitvoeringen bestaande uit ovale en

ronde vetafscheiders met een geïnte-

greerde of losse vuilvanger. Tevens

zeer uitgebreide en geavanceerde

 vetafscheiders met roermotor, afvoer-

pomp en handbestuurde of program-

magestuurde volautomatische afvoer.

Deze afscheiders zijn er in zowel

enkele als tweedelige opstellingen.

Daarnaast levert TECE diverse rvs

vetafscheiders voor mobiele toepas -

singen, sedimentafscheiders en vele

accessoires.

De vele voordelen 

van PE-HD
De kunststof vetafscheiders hebben

vele praktische voordelen. Het PE-HD

is corrosiebestendig en heeft een hoge

temperatuurbestendigheid. Bovendien

is het goed bestand tegen agressieve

vetzuren, vetresten hechten ook niet

aan. De mechanische eigenschappen

van het materiaal wijzigen zich niet in

de loop der tijd, hetgeen resulteert in

een lange technische levensduur.

Dankzij het gunstige gewicht en de

modulaire opbouw zijn de kunststof

series eenvoudig te plaatsen, meestal

is geen kraan noodzakelijk. 

Direct bij de fabrikant

Vetafscheiding is een specifieke tech-

niek. Kennis van de toepassing is

essentieel en elke toepassing is

uniek. Vandaar dat TECE u graag wil

adviseren en samen met u de juiste

systeemoplossing wil engineren.

Naast de levering kunt u voor het

installeren en de after sales service

ook bij TECE terecht. Direct bij de

fabrikant zonder tussenkomst van

derden, ideaal!

Colofon

Dit is een exclusieve uitgave van TECE Nederland GmbH,

Postbus 19, 9422 ZG Smilde.

Tel.: (0592) 415074 • Fax: (0592) 414628

info@tece-nederland.nl • www.tece-nederland.nl

P R O F I E L

TECE Nederland GmbH vertegenwoordigt de Duitse fabri -

kant TECE GmbH uit Emsdetten. TECE is een systeem -

aanbieder en levert onder het motto “intelligente instal-

latietechniek” vele hooggekwalificeerde systemen. O.a.

flexibele en starre kunststof buis- en leidingsystemen

voor betonkernactivering, cv, vloer- en wandverwarming,

drinkwater, grijswater, koelwater en perslucht; flexibele

kunststof leidingsystemen voor gasinstallaties; complete

vloerverwarmingsystemen; een omvangrijk assortiment

voorwandsystemen met diverse modules; inbouwmodules

met spoelkasten in velerlei soorten; prefab badombouwen;

prefab voorwandsystemen en prefab leidingregisters.

Daarnaast levert TECE een design serie douchegoten,

meerdere series wc-bedieningsplaten en designarmatu-

ren voor toiletten en urinoirs en een groot assortiment

vetafscheiders met kunststof reservoirs.

Hoogwaardige en eenvoudig te installeren systemen voor

de installatietechniek in woningen, utiliteitsgebouwen,

schepen en voor industriële toepassingen. De goede

reputatie heeft TECE te danken aan de hoge kwaliteit 

en flexibiliteit in denken en doen.

nieuwsflits
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Vetafscheiders
in velerlei uitvoeringen

Primeur

In 2005 is de Duitse afwateringspecialist Basika uit Wuppertal, onderdeel van

de internationaal opererende TECE–groep geworden. Dit heeft als gevolg

dat TECE Nederland het exclusieve TECEbasika assortiment gaat voeren.

Te beginnen met de introductie van een breed en uniek assortiment vetaf-

scheiders TECEdrain. Uniek omdat kunststof (PE-HD) de meeste voordelen

heeft. Bijzonder: omdat TECE een bijna onbegrensd assortiment levert dus

voor iedere applicatie de juiste oplossing!

Hal 3, stand B108
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Dit is een exclusieve uitgave van TECE Nederland GmbH,

Postbus 19, 9422 ZG Smilde, tel. 0592 415074, fax: 0592 414628,

E-mail: info@tece-nederland.nl, www.tece-nederland.nl

P R O F I E L

TECE Nederland GmbH, voorheen TC Thermconcept, verte-

genwoordigt de Duitse fabrikant TECE GmbH & Co. KG uit

Emsdetten. Wij leveren hoogwaardige, starre en flexibele

kunststof buis- en leidingsystemen, kunststof leidingsystemen

voor gasinstallaties, inbouwspoelkasten met bedieningsplaten,

voorwandsystemen met diverse modules, prefab badombouwen,

prefab voorwandsystemen en leidingregisters. Hoogwaardige

producten voor de installatietechniek in woningen, gebouwen,

schepen en voor industriële toepassingen.
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TECE heeft het TECEflex kunststof leiding-

systeem voor drinkwater, vloerverwar-

ming en cv uitgebreid met de diameters

40, 50 en zelfs 63 mm. Dankzij deze uit-

breiding kan de gehele installatie worden

uitgerust met kunststof leidingen, dus ook

de hoofd-, steig- en transportleidingen.

En zowel in de woning- als in de utiliteits-

bouw. De serie TECEflex bestaat uit drie

buistypen. De buis die universeel toe-

pasbaar is, is de PE-Xc/AL/PE-buis. Deze

hoogwaardige buis is zowel voor drink-

water, cv als vloerverwarming inzetbaar.

Één type buis voor alle toepassingen

maakt het werken met dit ideale leiding-

systeem nog eenvoudiger!

Net als het leidingsysteem is ook het

perssysteem uniek en zonder o-ringen.

De verbindingen zijn zeer eenvoudig te

maken:

• Snijden.

•Optrompen.

•Opschuiven van de fitting.

• Persen van de drukhuls.

Dankzij deze beproefde techniek kan het

ontbramen, afschuinen en aftekenen

achterwege worden gelaten. Dit betekent

een besparing op de kostbare arbeids-

tijd. Voor de verbindingen levert TECE

een aantal hulpstukken, die geschikt zijn

voor alle gangbare persmachines.

Veiliger door ontbreken 

van o-ringen

Onze fittingen hebben geen o-ringen.

Risico’s van onjuiste verbindingen wor-

den daardoor uitgesloten. De verbindin-

gen zijn gegarandeerd dicht. Door het

optrompen van de buis blijft voor de

binnenzijde een grotere doorsnede be-

houden. Er treden geen extra drukver-

liezen op en de stroomsnelheid wordt

door de verbinding niet beïnvloed.

Één fittingassortiment 

voor alle toepassingen, 

ook voor GAS

Onze fittingen zijn voor alle TECEflex

leidingsystemen toepasbaar. Voor zowel

drinkwater, cv, vloerverwarming als, niet

te vergeten, voor het nieuwe leidingsys-

teem voor gasinstallaties TECEflex-gas.

Dat is ideaal want dan heeft u slechts

één fittingassortiment nodig. U grijpt

dus nooit mis en werkt altijd met veilige

en juiste materialen.

nieuwsflitsnieuwsflits
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www.tece-nederland.nl 100% up to date

Onlangs is de website van TECE Neder-

land weer volledig bijgewerkt. De pro-

ductgroep TECEflex is uitgebreid met

TECEflex-gas en aangepast i.v.m. de

nieuwe diameters 40, 50 en 63 mm. De

moduulserie TECEprofiline is opgenomen

in de serie TECEprofil voorwandsystemen.

Nieuw is de productgroep WC-bedienings-

platen. Dit zijn de standaard bedienings-

platen TECEambia, de design bedienings-

platen en de speciale antibacteriële be-

dieningsplaten TECEantibac. Bovendien

zijn alle bestekteksten vernieuwd, is een

algemene handleiding opgenomen onder

de productgroep TECEfloor (vloer- en

wandverwarming) en zijn nieuwe weer-

standsverliesdiagrammen geplaatst in

de hulpnavigator bij de serie TECEflex.

Neem gerust eens een kijkje op onze site

en ervaar de vele voordelen van TECE.

Innovatie  

Uitbreiding TECEflex naar 63 mm

Nieuwsf
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2BA, staat voor BestandsBeheer Artikelen. Zoals de

naam al zegt, houdt 2BA zich bezig met het onder-

houden, beheren en exploiteren van de uniforme

artikelbestanden voor de installatiebranche. 2BA

treedt daarmee in de plaats van GABI, de voormalige

beheerder van het artikelbestand. 2BA bedient alle

sectoren (elektro, ICT, klimaat en sanitair) van de

installatiebranche. De organisatie streeft naar een

artikelbestand voor alle installatieartikelen in de

totale branche. Het uitgangspunt bij de activiteiten

zijn de uniforme classificatie- en com municatie struc -

turen die ETIM Nederland ontwikkelt en onderhoudt.

Wanneer u abonnee van 2BA wordt, heeft u direct

de beschikking over artikelen in een omvangrijk en

uniform bestand. U kunt dit bestand online raad -

plegen en via downloads in uw softwarepakket

opnemen. Met het artikelbestand van 2BA beschikt

u tevens over een zeer uitgebreid zoeksysteem. 

Zo kunt u zoeken op een (deel van een) artikel-

naam, een (deel van een) typenummer, leverancier,

bestelnummer, GTIN of de eigen code van de pro-

ducent. Het volledige Biral assortiment is in 2BA

opgenomen. Dat zorgt voor veel gemak en voor-

komt misverstanden.

Philip van Lieshout

 vervangt Henk Visser

Na vele jaren van loyale

dienst is Henk Visser

met pensioen gegaan

en gaat hij van een ver-

diende rust genieten.

Voor degenen die Henk

onlangs niet ge spro ken

hebben zegt Henk: “Ik

dank u allen voor de

plezierige samenwer-

king en ben blij en trots om bij een gerenommeerde

pompfabrikant als Biral gewerkt te hebben. Het water

stond mij wel eens aan de lippen, maar met onze

pompen zijn alle problemen snel op te lossen. Het

blijkt dat de kwaliteit het op de lange termijn altijd

wint van de prijs. Daar moet je vaak voor knokken,

maar dat maakte het interessant! Ik wens mijn ver-

vanger Philip van Lieshout heel veel succes.”

Philip van Lieshout (44) is al 15 jaar in diverse func-

ties werkzaam in de installatiebranche. Sinds augus -

tus vorig jaar is hij in dienst bij Biral als de nieuwe

accountmanager voor het rayon Zuid-Nederland.

Dit is het gebied onder de Waal. Philip van Lieshout

woont op de rand van zijn rayon in Groesbeek.

Biral Pompen B.V.
Tel.: (033) 455 94 44

Printerweg 13
Fax: (033) 455 96 10

3821 AP  Amersfoort
E-mail: info@biral.nl

Postbus 2650
www.biral.nl

3800 GE  Amersfoort

De Boreel wordt een multifunctioneel centrum voor

winkelen, werken, wonen en ontspanning. Het pro-

ject ligt in het centrum van Deventer en zal een

gezichtbepalende factor gaan worden. De totale

Boreel bestaat uit meerdere onderdelen: naast de

monumentale Boreelkazerne zijn dat twee nieuwe

vrijstaande gebouwen met een omvangrijke onder-

liggende parkeergarage. In de nieuwe gebouwen

zijn, op advies van de Schreuder Groep in Gronin -

gen en in overleg met de opdrachtgever, door de

Bosman Bedrijven Biral pompen geïnstalleerd. Dit

omdat het duurzame merk Biral past in de visie van

de Schreuder Groep die gebaseerd is op: creativiteit,

flexibiliteit en kwaliteit!

Spraakmakend

De Boreel was een onderdeel van de Deventer ves-

tingwerken. De Boreelkazerne vormde het hart van

De Boreel. Het voormalige terrein is volledig heront-

wikkeld. De kazerne wordt gerenoveerd en aan de

noord- en oostkant van de Boreelkazerne verrijzen

twee nieuwe gebouwen. Deze gebouwen bevatten

o.a. fraaie appartementen, een enorme parkeer -

kelder die straks ruimte biedt aan ruim 660 auto’s,

locaties voor talloze bekende winkelketens, een

riant aantal horecagelegenheden, een groot sport-

complex, een bowlingbaan, een casino en een bios-

coopcomplex, dat wordt ‘opgehangen’ aan een

staalconstructie van ruim 600.000 kilo.

35% energiebesparing

De Bosman Bedrijven b.v. vestiging Raalte heeft 

de hooggekwalificeerde Biral pompen geïnstalleerd.

Voor de cv, de koelmachines en het gekoeld water

circuit zijn een aantal buitenopgestelde fundatie-

pompen geleverd, die in het kader van energiebe-

sparing allen voorzien zijn van een toerenregeling.

Dit zorgt ervoor dat de pompcapaciteit optimaal aan

de vraag wordt aangepast en bespaart gemiddeld

35% op energiekosten. De energie besparing redu-

ceert de EPC-waarde met 0,1 en  verlaagt de CO2-

uitstoot, dus ook het klimaat heeft er baat bij. Naast

deze pompen zijn de keteltransportpompen door

Biral geleverd.

Ook dit toonaangevende project getuigt van veel

kwaliteit. Kwaliteit die het merk Biral een uitstekende

reputatie heeft gegeven.

De Boreel: spraakmakend project met Biral

Beurskalender

Installatievakbeurs Hardenberg

11 – 13 september 2007

Hardenberg

VSK
11- 15 februari 2008

Utrecht

Profiel

Biral Pompen B.V. is de Nederlandse dochteronderneming van

de gerenommeerde pompfabrikant Biral AG uit Zwitser land.

Dankzij de uitstekende reputatie als duurzaam merk, hoge

kwaliteit en lange levensduur zijn de Biral pompen zeer geliefd.
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Biral gegevens inzichtelijk via 2BA en ETIM

Henk draagt Biral-huisvoor-

raad over aan Philip

techno
logisch M A G A Z I N E
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Met de BMR Tool kunt

u zelf kleine en middel-

grote installaties engi-

neeren. De vele keuze-

menu’s maken het u

heel makkelijk. U kunt

zelf macro’s aanmaken

of bestaande macro’s

opnieuw gebruiken. Als

u gereed bent stuurt u

met één klik de macro

via een datakabel naar

de BMR-regelaar. De

volgende stap is para-

metreren, daarna kunt

u vanuit de grafische

installatieschema’s alle

parameters bekijken

en instellen. De BMR-

regelaar kunt u ook via

Internet Explorer bena-

deren.

Volledig gedocu-

menteerd

Aansluitschema’s, gra-

fische beeldplaatjes,

stuklijsten en regel-

technische omschrij-

vingen worden auto-

matisch als PDF- en

Word-bestand aange-

maakt. 

U ziet het, naast unieke

regeltechnische moge-

lijkheden biedt Kieback

&Peter u de meest

complete Tools, die het

u makkelijk maken en

veel tijd besparen!

Energiebesparing was

één van de belangrijke

uitgangspunten van

het ontwerp van de kli-

maatinstallaties. Door

gebruik te maken van

warmtepompen, kruis-

stroomwisselaars en

warmtewielen kan de

energie uit de warme

ovenlucht hergebruikt

worden. De buiten-

lucht wordt gebruikt

voor koeling, zonder de

inzet van koelmachines.

Voor de regeling zijn

twee regelpanelen

ontwikkeld, een extra

LRP4-regelaar is inge-

zet voor de afstand -

bediening. Paneel 1 

is voorzien van twee

éénknopsregelaars, de

HRP23 en de LRP4. De

HRP23 zorgt voor de 4-

traps aansturing van

de warmtepomp, die

bij warmte/koelvraag

van de LBK wordt aan-

gestuurd. De LRP4

regelt de luchtbehan-

delinginstallatie van 

de productieruimten en

de inpakafdeling. Deze

installatie bestaat o.a.

uit een LBK met een

mengluchtsectie,

warmtewiel en aan-

zuigfilter met drukver-

schilopnemer. Daar -

naast uit een warmte-

pomp, toevoerventila-

tor en afzuigventilator.

In het tweede paneel

is gebruik gemaakt van

twee LRP4-regelaars.

Eén LRP4 zorgt voor de

besturing van de lucht-

behandeling van de

ovenruimte. Deze LBK

is opgebouwd uit een

mengluchtsectie, toe-

voerventilator en

afzuigventilator. De

andere LRP4 zorgt

voor de regeling van

de klimaatinstallatie

van de opslagruimte.

Energie-efficiëncy

wordt bereikt door een

LBK met kruisstroom-

wisselaar, warmte-

pomp, toevoerventila-

tor en diverse kleppen.

Opnieuw is Kieback

&Peter er in geslaagd

een klimaatinstallatie

te ontwikkelen met

duurzame en innova-

tieve componenten.

Installaties die zorgen

voor een energiezuinig

en betrouwbaar klimaat

en de lekkerste banket -

specialiteiten. Lekker

tot de laatste kruimel!

In nog geen 5 minuten 

installatieschema’s maken

mentniveau:

atiseringsniveau:

Stuurt u mij vrijblijvend:

• Productcatalogus

Productbrochure m.b.t. het managementniveau:

• Neutrino-GLT gebouwbeheersysteem

Productbrochures m.b.t. het automatiseringsniveau:

• DDC4000 regelsystemen

• DDC3000 regelsystemen

• HRP/LRP individuele éénknopsregelaars

• BMR universele éénknopsregelaars

Productbrochures m.b.t. het veldniveau:

• TechnoLon® ruimteautomatisering

• FBR-naregelingen

• TechnoLink draadloze opnemers en regelafsluiters

• MD intelligente aandrijvingen

Technologie voor Gebouwautomatisering

Kieback&Peter Nederland B.V.  Tel.: (0341) 27 80 20     info@kieback-peter.nl     www.kieback-peter.nl

Antwoordfax: (0341) 27 03 74

Firma:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Naam:

Tel. nr.:

Kieback&Peter zet de trend met software waarmee u op een-

voudige wijze met grafische beelden in nog geen 5 minuten

volledige verwarmings- en ventilatieregelingen kunt engi-

neeren. Deze software is speciaal ontwikkeld als Tool voor

de succesvolle BusModuulRegelaar (BMR). De BMR is een

universele regelaar met intuïtieve éénknopsbediening voor

de regeling, besturing, bewaking en optimalisering van ver-

warmings-, ventilatie- en airconditioninginstallaties. Met 

de BMR (software) Tool heeft u een perfecte Tool in handen,

welke u veel tijd bespaart en veel extra mogelijkheden biedt.

Een duurzaam binnenklimaat voor

banketbakkers met ambitie
aflopend printen TVVL

aflopend printen Intech, V&V

def. snijlijn alle bladen (oranje)

def snijlijn beide bladen

aflopend printen TVVL

aflopend printen Intech, V&V

def. snijlijn alle bladen (oranje)

def snijlijn alle bladen (oranje)

aflopend printen alle bladen

def snijlijn alle bladen (oranje)

aflopend printen alle bladen

Van Dijk Banket B.V. is één van de toonaangevende banket-

bakkerijen in Nederland. In 75 jaar tijd is het bedrijf gegroeid

van een plaatselijke bakker tot een industriële bakkerij.

Traditionele bakprocedés, een hoge en constante kwaliteit

en een breed assortiment zijn de ingrediënten voor dit suc-

ces. Van Dijk Banket is ook een synoniem voor ambitie en

innovatie. Vandaar dat het bedrijf ook voor de renovatie en

uitbreiding heeft gekozen voor Heluto Installatietechniek,

een toeleverancier met een rijke traditie, innovatie en een

jarenlange ervaring. Bovendien heeft Heluto luchtbehande-

ling tot maatwerk verheven!

Het assortiment vetafscheiders be -

staat uit meerdere series voor zowel

een vrijstaande opstelling als voor

inbouw in de bodem. Van de kleinste

(370 liter) met een vetopslag van 80

liter tot zelfs 10.400 liter met een

vetopslag van 1.050 liter. Qua confi-

guratie zijn de mogelijkheden onbe-

grensd. TECE levert eenvoudige basis -

uitvoeringen bestaande uit ovale en

ronde vetafscheiders met een geïnte-

greerde of losse vuilvanger. Tevens

zeer uitgebreide en geavanceerde

 vetafscheiders met roermotor, afvoer-

pomp en handbestuurde of program-

magestuurde volautomatische afvoer.

Deze afscheiders zijn er in zowel

enkele als tweedelige opstellingen.

Daarnaast levert TECE diverse rvs

vetafscheiders voor mobiele toepas -

singen, sedimentafscheiders en vele

accessoires.

De vele voordelen 

van PE-HD
De kunststof vetafscheiders hebben

vele praktische voordelen. Het PE-HD

is corrosiebestendig en heeft een hoge

temperatuurbestendigheid. Bovendien

is het goed bestand tegen agressieve

vetzuren, vetresten hechten ook niet

aan. De mechanische eigenschappen

van het materiaal wijzigen zich niet in

de loop der tijd, hetgeen resulteert in

een lange technische levensduur.

Dankzij het gunstige gewicht en de

modulaire opbouw zijn de kunststof

series eenvoudig te plaatsen, meestal

is geen kraan noodzakelijk. 

Direct bij de fabrikant

Vetafscheiding is een specifieke tech-

niek. Kennis van de toepassing is

essentieel en elke toepassing is

uniek. Vandaar dat TECE u graag wil

adviseren en samen met u de juiste

systeemoplossing wil engineren.

Naast de levering kunt u voor het

installeren en de after sales service

ook bij TECE terecht. Direct bij de

fabrikant zonder tussenkomst van

derden, ideaal!

Colofon

Dit is een exclusieve uitgave van TECE Nederland GmbH,

Postbus 19, 9422 ZG Smilde.

Tel.: (0592) 415074 • Fax: (0592) 414628

info@tece-nederland.nl • www.tece-nederland.nl

P R O F I E L

TECE Nederland GmbH vertegenwoordigt de Duitse fabri -

kant TECE GmbH uit Emsdetten. TECE is een systeem -

aanbieder en levert onder het motto “intelligente instal-

latietechniek” vele hooggekwalificeerde systemen. O.a.

flexibele en starre kunststof buis- en leidingsystemen

voor betonkernactivering, cv, vloer- en wandverwarming,

drinkwater, grijswater, koelwater en perslucht; flexibele

kunststof leidingsystemen voor gasinstallaties; complete

vloerverwarmingsystemen; een omvangrijk assortiment

voorwandsystemen met diverse modules; inbouwmodules

met spoelkasten in velerlei soorten; prefab badombouwen;

prefab voorwandsystemen en prefab leidingregisters.

Daarnaast levert TECE een design serie douchegoten,

meerdere series wc-bedieningsplaten en designarmatu-

ren voor toiletten en urinoirs en een groot assortiment

vetafscheiders met kunststof reservoirs.

Hoogwaardige en eenvoudig te installeren systemen voor

de installatietechniek in woningen, utiliteitsgebouwen,

schepen en voor industriële toepassingen. De goede

reputatie heeft TECE te danken aan de hoge kwaliteit 

en flexibiliteit in denken en doen.

nieuwsflits
www.tece-nederland.nl
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Vetafscheiders
in velerlei uitvoeringen

Primeur

In 2005 is de Duitse afwateringspecialist Basika uit Wuppertal, onderdeel van

de internationaal opererende TECE–groep geworden. Dit heeft als gevolg

dat TECE Nederland het exclusieve TECEbasika assortiment gaat voeren.

Te beginnen met de introductie van een breed en uniek assortiment vetaf-

scheiders TECEdrain. Uniek omdat kunststof (PE-HD) de meeste voordelen

heeft. Bijzonder: omdat TECE een bijna onbegrensd assortiment levert dus

voor iedere applicatie de juiste oplossing!

Hal 3, stand B108
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Diverse nieuwsbrieven
Biral, Kieback&Peter, TECE Nederland  

verschijningsfrequentie: eenmaal per kwartaal.

verspreiding: onder klanten en prospects van deze 
bedrijven. Ook vaak verspreid op beurzen en in 
vakwinkels.

opdrachtgevers: Merlijn Media b.v. en Innovatech

werkzaamheden: vormgeving & opmaak.  
De formaten variëren tussen A2 en A4.



Actief in lucht

Uitnodiging VSK 2008
Aldes Benelux B.V.

(0316) 243 222

info@aldesbenelux.com 

www.aldesbenelux.com

BEZOEK ALDES EN MAAK 
ELKE DAG KANS OP EEN
FANTASTISCHE
MOUNTAINBIKE

Vul uw gegevens in en lever deze strook in op de stand 

bij Aldes Benelux. Elke dag wordt tussen 17:00 en 

18:00 uur een mountainbike verloot!

Firma:

Naam:

Adres:

Postcode/plaats:

Tel.:

Aldes, actief in lucht: hal 12, stand C088.

air&people

actief

in lucht

a i r & p e o p l e
Aldes Benelux B.V.

(0316) 243 222

info@aldesbenelux.com

www.aldesbenelux.com

Aldes Benelux vertegenwoordigt de Franse multinational Aldes.

Aldes is marktleider in een aantal Europese landen en toon-

aangevend op het gebied van duurzame ventilatietechniek,

brandbeveiliging, akoestiek en luchtdistributie. Bij Aldes staat

bovendien de kwaliteit van lucht in de woon- en werkomgeving

hoog in het vaandel. Innovatie, kennis en kwaliteit in denken en

doen zijn onze kernuitgangspunten. Deze visie wordt gedragen

door het meest essentiële aspect van onze onderneming:

onze HUMAN FORCE. Daar zit de kracht, de inspiratie, de

kennis: het onderscheidende vermogen van Aldes!

Daarnaast biedt Aldes Benelux u alle componenten voor venti-

latiesystemen en luchtbehandelinginstallaties. 

Ons uitgebreide voorraadprogramma vindt u op onze website

www.aldesbenelux.com. Wij leveren “just in tim
e” of uit voor-

raad. Voor 12.00 h besteld, de volgende dag in huis. In combi -

natie met onze testfaciliteiten en onze unieke instelservice heeft

u aan Aldes Benelux een actieve en ideale partner in lucht.
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Mooi, functioneel, strak, minimaal, maar vanzelfsprekend ROND en in de

kleur aluminium, waren de specifieke eisen van Conix architecten voor de

renovatie van het markante Atomium te Brussel. Een creatieve uitdaging

voor installateur Amec Spie uit Brussel en ALDES Euroregister.

Geïnspireerd door de ronde vormgeving ontwikkelde zij samen slimme en

doeltreffende luchttechnische oplossingen die perfect binnen het budget

paste.

Innovatie, kennis en kwaliteit in denken en doen is het onderscheidende

vermogen van ALDES Euroregister. Het Atomium is wederom het bewijs!

ALDES EUROREGISTER

NEDERLAND B.V.

Veem 3
6909 DZ  Babberich

Tel.: (0316) 24 32 22

Fax: (0316) 24 32 23

E-mail: verkoop@euroregister.nl

I-net: www.aldes.com

ALDES EUROREGISTER BELGIË

Vilvoordsesteenweg 68

1120 Neder-Over-Hembeek

Tel.: 0032-27251380

Fax: 0032-27251753

E-mail: info@aldesbelux.be

I-net: www.aldes.com

geïnspireerd
door

ronde vormen

copyrights van Conix architecten

adv. 09-2005  9/
27/05  2:11 PM  
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De automatische regelmodules van de serie MR zorgen onder alle omstandigheden

voor de juiste luchthoeveelheid per rooster.

De MR stabiliseert het debiet tot de waarde die vooraf is bepaald. Er zijn geen

elektrische of pneumatische aansluitingen nodig. Ideaal want luchtzijdig inregelen 

is met de MR ook niet meer nodig. De installatie functioneert beter, zal automatisch

zuiniger omgaan met energie en u bespaart tijd en geld in het belang van uw

opdrachtgever.
Dankzij de unieke constructie compenseert de MR de drukverschillen die ontstaan

ten gevolge van vervuiling van filters en kanalen. Het prestatievermogen van het

ventilatiesysteem blijft dus in tact. Zo worden klachten en geluidshinder voorkomen.

Geen gereken, nooit meer inregelen en

winst voor alle partijen op de koop toe!

Voorkomtijdrovendinregelen en bespaartijd en geld!

Aldes Euroregister Nederland B.V.

Veem 36909 DZ  Babberich
Tel.: 0316 24 32 22

Fax: 0316 24 32 23
I-net: www.euroregister.nl

E-mail: verkoop@euroregister.nl

Voorkomtijdrovendinregelen en bespaartijd en geld!

adv. Euroregister 05-2004  07-05-2004  15:21  Pagina 1

Uitnodiging Aldes
Aldes Benelux is een business-to-business firma,  
specialisatie luchtbehandeling.

verstuurd naar: alle klanten en prospects van  
Aldes Benelux ter gelegenheid van de VSK-
beurs.

opdrachtgever: Innovatech

werkzaamheden: vormgeving & opmaak uitno-
diging, met focus op verloting MountainBike.

opmerking: onder de uitnodiging reguliere  
advertenties voor Aldes Benelux.



Met de design wc-armaturen van TECE onderscheidt u zich op alle

fronten. Niet alleen met de stijlvolle wc-armaturen die prachtig zijn

afgestemd op de luxe badkameraccessoires van Dornbracht, EMCO,

Jado, Hansa, Ideal Standard en Oras. Maar ook met onze unieke

inbouwspoelkast, die dankzij de vele voordelen aan de top van de

markt staat. Kiest u voor de norm of onderscheidt u zich op alle fron-

ten en kiest u voor kwaliteit, luxe, stijl en veel installatiegemak?

TECE Nederland, Smilde

Telefoon: (0592) 415074

E-mail:
info@tece-nederland.nl

www:
tece-nederland.nl

Voor projecten bieden 

wij een standaard 

assortiment en unieke 

antibacteriële 

bedieningsplaten.

Het toilet bedienen met gevoel voor DESIGN en STIJL

Jado - Glance

Hansa - Designo

Jado - Lighthouse

Jado - IQ

Dornbracht-MEM

Jado - New Haven

Jado - Retro

EMCO-Liaison
EMCO - Eposa

Oras - II Bagno Alessi by Oras

Hansa - Murano

advertentie def 03-2005  04-04-2005  13:16  Pagina 1

Kan het nog strakker?

Absoluut, want met de zes unieke roosters creëert u fantasie-

rijke en strakke badkamers. Met meer bewegingsvrijheid, een

vlakke dus veilige vloer en een perfecte afvoer. Voor liefhebbers

is er bovendien het exclusieve model “plate”. Hierin kunnen de

tegels worden gelijmd, zodat de vloer één fraai geheel wordt.

Naast al dit moois is ook ons assortiment bijzonder. Wij leveren

zowel rechte als hoekmodellen in verschillende standaard maten

en maatwerk op aanvraag. Onze unieke afdichtingflens garan-

deert een waterdichte vloer. Join the winning team, join TECE!

TECE Nederland, Smilde

Tel.: (0
592) 415074

info@tece-nederland.nl

www.tece-nederland.nl

TECEdrainline®

Douchegoten met 6 unieke roosters, rvs gepolijst of geborsteld
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TECE Nederland, Smilde
Tel.: (0592) 415074

info@tece-nederland.nl
www.tece-nederland.nl
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Inbedrijfstelling

Vloerverwarming Wandverwarming          Betonkernactivering

02-2008 TECE adv_235x335mm:TECE  11-02-2008  11:08  Pagina 1

Advertentie  
TECE Nederland
Dit bedrijf is werkzaam 
in de installatiebranche, o.a. 
sanitair en vloerverwarming. 

publicatie in de media: 
In de reguliere vakbladen  
gericht op de installatiebran-
che zoals TVVL Magazine en 
Verwarming Ventilatie Plus.

opdrachtgever: Innovatech

werkzaamheden: Stockfoto 
(3D-hand) bewerken tot 7 
vingers, collage en vorm-
geving.



Mildenburgallee 96

3207 ZC  Spijkenisse

+31 (0)181-641508

06-12267522
Charly_van_Keulen@lycos.nl

www.charlycomputerservice.tk
Charly van Keulen

briefpapier  25-05-2005  12:52  Pagina 1

Mildenburgallee 96

3207 ZC  Spijkenisse

tel: +31 (0)181-641508

fax: +31 (0)181-641508

mail: Charly_van_Keulen@lycos.nl

net: www.charlycomputerservice.tk

Postbank nr. 89.57. 415

KvK Rotterdam nr. 24369420

BTW nr. NL 178747427B01

Postbus 1281, 1300 BG  Almere
Palmpolstraat 62II, 1327 CH  Almere

T +31 (0)36 531 83 80
F +31 (0)36 531 83 73

info@innovatech.nl
www.innovatech.nl

K.v.K Rotterdam: 24304582
BTW-nr.: NL808831689B01

huisstijl Innovatech  22-12-2005  18:42  Pagina 1

Postbus 1281, 1300 BG  Almere
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PAUL HOGENBIRK

C O M M U N I C E R E N OV E R T E C H N I E KC O M M U N I C E R E N OV E R T E C H N I E K

huisstijl Innovatech  22-12-2005  18:44  Pagina 1

Huisstijl Innovatech
Innovatech is een reclame- 
bureau voor de sanitair-, 
installatie- en bouwbranche.

opdrachtgever: Innovatech

werkzaamheden: ontwikkeling 
logo, vormgeving briefpapier, 
enveloppen en visitekaarten.
Het logo is na 5 jaar gewijzigd.

opmerking: ook andere ge-
printe uitingen zoals CD-labels 
behoorden tot de opdrachten.



Standposter
Een innovatief product van Kieback&Peter werd 
tijdens de VSK-beurs breed gepromoot. Voor de 
beursstand is deze collage-poster door mij gemaakt.

opdrachtgever: innovatech

afmetingen: 3 meter bij 6 meter



De DDC®Suite bestaat uit een automatiserings-
en visualiseringsbibliotheek. In de automatiserings-
bibliotheek vindt de gebruiker de Nederlands-
talige, grafische applicatiebouwstenen voor het
regelsysteem. De visualiseringsbibliotheek is
gebaseerd op het door Saia-Burgess gebruikte
ViSiPlus. Bij beide bibliotheken levert Saia-Burgess
complete installatiemacro’s mee, zoals voor
ketelregelingen, radiatorgroepen en luchtbehan-
deling. Hiermee kan de benodigde engineerings-
tijd nog verder worden ingekort.

Met navigatiepagina’s van de DDC-Suite kan
de gebruiker efficiënt alle installatiedelen struc-
tureren en overzichtelijk samenvoegen. Met een
paar muisklikken kan hij over alle voor hem
relevante informatie beschikken.

Efficiënt en eenvoudig
De automatiseringsbibliotheek is opgebouwd

uit ‘families’ van afzonderlijke HVAC-functiebouw-
stenen. Elke bouwsteen kan een ‘automatiserings-
component’ bevatten. Dit kan bijvoorbeeld een
motorsturing met bedrijfsurenteller, bevochti-
ging of warmteterugwinning zijn. De indeling 
in families is gebaseerd op de functies van 
de objecten, bijvoorbeeld, storingen
en sturingen. 

De bouwstenen uit
de DDC-Suite kunnnen
worden gecombineerd
met de bestaande biblio-
theken van de Controls
Suite PG5 van Saia-
Burgess. Dit stelt de
gebruiker in staat om
de regelsystemen in
elke willekeurig toe-
passing in te zetten.
Bijvoorbeeld:

bij gebruik van diverse netwerken (RS485
Saia Sbus, Modbus, M-Bus, Belimo MP-bus,
Ethernet TCP/IP, BACnet);
met of zonder gebruik van webtechnologie;
HVAC, verlichting, energiemanagement.

Drastische verlaging van engineeringskosten 

Gebouwautomatisering met DDC®Suite

Saia-Burgess introduceert de DDC®Suite. Het betreft een bibliotheek van grafische applicatiebouwstenen,
speciaal bestemd voor de gebouwenautomatisering. Hiermee kan de HVAC-engineer de kwaliteit van zijn
softwareapplicatie verbeteren en de benodigde engineeringstijd drastisch terugbrengen. Door de zeer
gunstige kwaliteit/prijs-verhouding van de regelaars en de moderne, efficiënte engineering zijn de produc-
ten van Saia-Burgess zeer concurrerend. Een korte vaktechnische opleiding is voldoende om de software
succesvol voor eigen projecten in te zetten.

Saia-Burgess Benelux B.V.

Saia-Burgess is een internationale onderneming
met vestigingen voor de Benelux in Gouda
(Nederland) en Vilvoorde (België).
Saia-Burgess Controls ontwikkelt, produceert en
levert besturings- en regeltechniek voor OEM-
ers in de seriematige machine- en apparaten-
bouw en voor systeemintegratoren die projecten
realiseren in de infrastructuur (gebouwen,
transport, productie, water, energie en gastrans-
port).
Temidden van enkele grote automatiseringsaan-
bieders weet Saia-Burgess zich al 25 jaar als
gespecialiseerde aanbieder te profileren. Saia-
Burgess stelt zich op als flexibele, innovatieve
specialist op het gebied van de besturings- en
regeltechniek, die zijn klanten een hoge mate
van persoonlijke aandacht, differentiatie en toe-
gevoegde waarde biedt.

Nieuwsfeitjes

BACnet

De Saia®PCD3 serie

biedt mogelijkheden

als ‘BACnet Building

Controller’ (B-BC).

Samen met het volle-

dig transparante multi-

protocolbedrijf op Ether-

net en de RS485-veld-

bus is het communi-

catieplatform daar-

mee nog attractiever.

Interventiemodulen

De PCD3 regelaar

biedt 1.024 lokale I/0,s.

Dit aantal kan met

remote I/O-modulen

tot elke gewenste

omvang nog verder

worden uitgebreid.

Met de interventie-

modulen is het een-

voudiger de installatie

in bedrijf te stellen en

is handmatig ingrijpen

mogelijk bij storingen.

Webserver

De volledige product-

familie PCD1 t/m PCD4

is standaard uitgerust

met een webserver.

Hierdoor beschikt de

gebruiker zonder

meerkosten over alle

webmogelijkheden.

Met deze web-editor

kunt u dynamische

webpagina’s realise-

ren zonder dat u over

programmeerkennis

beschikt. Zo kunnen

met elke webbrowser

vanaf elke werkplek

verlichting, verwar-

ming, ramen, etc.

worden bediend.

De bouwsteen voor de instelling en regeling

van een radiatorgroep geeft de uitgebreide moge-

lijkheden van een grafische applicatiebouwsteen

weer. Hierin zijn alle benodigde instellingen en

functies opgenomen. Voor een complete radiator-

groep zijn bijvoorbeeld slechts vier bouwstenen

nodig, t.w. klok, stooklijn, regeling en afsluiter-

keuze.

De gebruiker kan door het parametreren van

veel voorkomende toepassingen de software een-

voudig aanpassen. Op enkele uitzonderingen na

kan hij alle functies, instelwaarden en parameters

on-line op een zeer overzichtelijke wijze instellen;

óók als een visualisering ontbreekt. Hierdoor be-

schikt hij bij de inbedrijfstelling over een hoge

mate van flexibiliteit, zonder dat hij zijn program-

mering hoeft aan te passen. 

Visualisering door een muisklik

Het gebruik van de automatiseringsbibliotheek

en bijbehorende installatiemacro’s leidt tot een

ongekende reductie van de engineeringswerk-

zaamheden. In de meegeleverde visualiserings-

software ViSiPlus vindt de gebruiker de corres-

ponderende visualiseringsobjecten.

Voor elke bouwsteen en installatiemacro zijn

er een krachtige visualiseringsobjecten en bedie-

ningspagina’s. Zodra de regeling in de regelaar
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Visualisering door een muisklik

Het gebruik van de automatiseringsbibliotheek

en bijbehorende installatiemacro’s leidt tot een

ongekende reductie van de engineeringswerk-

zaamheden. In de meegeleverde visualiserings-

software ViSiPlus vindt de gebruiker de corres-

ponderende visualiseringsobjecten.

Voor elke bouwsteen en installatiemacro zijn

er een krachtige visualiseringsobjecten en bedie-

ningspagina’s. Zodra de regeling in de regelaar

is geprogrammeerd staat de visualisering terbeschikking. Een muisklik activeert de aanwezigeobjecten. Dit garandeert de consistentie van dedata, zowel in het regelsysteem als de aanwezigevisualisering.
De grafische applicatiebouwstenen makeneen onderscheid naar het gewenste gebruik. Zozijn de alarmpagina’s voor het definieren van dealarmen, prioriteiten en parameters voor inbe-drijfstelling beschikbaar voor degene die deinbedrijfstelling verzorgt. De gebruiker van deinstallatie kan op zijn beurt over de voor hemrelevante informatie beschikken.

De modernste inzichten
Vroegere regelsystemen werden zonder soft-warepakket geprogrammeerd. Een klein hand-programmeerapparaat was voldoende. Nu gebeurtdit meestal met de PC. Een ander verschil met hetverleden is het sterk toegenomen aantal eisen.De komst van internet en de verdere standaardi-sering van netwerken hebben bovendien voor

een grote diversiteit in software-oplossingengezorgd. 
Vandaag de dag stellen we hoge eisen aan hetsoftwaregereedschap. Zo is er vraag naar meerefficiëntie bij de ontwikkeling van applicatiesoft-ware, moet hardware multifunctioneel inzetbaarzijn voor de verschillende toepassinggebieden ingebouwen en is een reductie van de life-cyclekosten gewenst.

Saia-Burgess maakt met de DDC-Suite en haarsoftwaretools gebruik van wereldwijde standaardsvoor het programmeren van regelaars. Dit steltmensen met verschillende achtergronden envaardigheden in staat om de programmatuur tij-dens de verschillende stadia van een project tegebruiken (variërend van specificatie, ontwerpen implementatie tot en met testen, inbedrijfs-telling en onderhoud).
Daardoor komt de DDC-Suite tegemoet aande eisen die een kwalitatieve, kostengunstigeprojectrealisatie stelt.

Maatwerk software

Ervaren engineers zijn met de softwaretools van Saia-Burgess in staat ook zelf regelbouwstenen te ont-
wikkelen op basis van eigen specificaties. Hiervoor levert Saia-Burgess speciale programmeertools. Ook
is het mogelijk applicaties te ontwikkelen voor de meest uiteenlopende systeemeisen. Voorbeelden hier-
van zijn: stand alone oplossingen met afstandscommunicatie (modems, internet), lokale, intranet- en
internettoepassingen met ethernet- en webapplicaties, maar ook communicatiedrivers, web- en andere
IT-functies. 
De software kan naast alle bestaande mogelijkheden worden gebruikt. De nieuwste marktontwikkelingen,
zoals BACnet en het gebruik van webserverapplicaties die opgeslagen zijn in de besturing, kunnen op
eenvoudige wijze met de DDC®Suite samengaan.

Nieuwsfeitjes

Flash-geheugens

Met een flash geheuge-
moduul kan het geheu-
gen van de PCD3 met
4 Mbyte worden uit-
gebreid. In het file-
systeem kunnen web-
pagina’s, data of be-
standen (bijv. logdata,
programma-backup,
documentatie, etc.)
worden opgeslagen.
Met standaard tools
(bijv. Internet Explorer)
heeft u toegang tot deze
gegevens met de geïn-
tegeerde FTP-server.

Communicatie

SaiaPCD-systemen
staan bekend om hun
uitgebreide communi-
catiemogelijkheden met
o.a. Saia S-Net, TCP/
IP, BACnet, LON, MP-
Bus, M-Bus, EIB, etc.
Verlichtingsoplossing
en kunnen vanaf nu
ook worden aangebo-
den op basis van de
Dali-communicatie-
standaard.

Bedienterminals

Door de aanwezigheid
van grafisch functies
is het gebruik van de
nieuwe tekstterminals
nog aantrekkelijker.
De gebruiker kan
eigen symbolen en
trendweergaven defi-
niëren.

Een serie touchpanels
van 5,4” tot 15” TFT-
displays verhoogt het
bedieningscomfort
aanzienlijk. Alle ter-
minals maken gebruik
van de in de regelaars
aanwezige webserver.

DDC-Suite opleiding

Samen met de partner
Building Technology
B.V. verzorgt Saia-
Burgess regelmatig
opleidingen. Inmiddels
hebben engineers van
een aantal bedrijven
het certificaat ‘Certified
Engineer Saia®DDC-
Suite’ ontvangen. De
contactgegevens vindt
u op ddc-plus.nl
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De kwaliteit en de mogelijkheden van het

Saia ®PCD-netwerk van systeempartners bepalen

in hoge mate de marktreputatie en daarmee het

succes van de onderneming. Een groot deel van

deze samenwerkende bedrijven beschikt over

specifieke competenties voor het realiseren van

gebouwautomatiseringsprojecten.

Een gecertificeerde Saia ®PCD-Systeeminte-

grator heeft zich bewezen bij meer dan een 

incidenteel project. Zijn certificaat wordt regel-

matig vernieuwd op basis van gerealiseerde 

projecten. Saia-Burgess vermeldt welke inte-

gratoren zijn opgeleid in het gebruik van de

DDC®Suite.

DDC ®Plus partnerconcept

Als middelgroot, internationaal bedrijf richt Saia-Burgess zich op haar kerncompetenties: het ontwikkelen,

produceren en leveren van besturings- en regelsystemen. Per jaar produceert Saia-Burgess meer dan

30.000 CPU’s met meer dan 1,5 miljoen in- en uitgangen. Belangrijk is de levering van standaardproducten

aan systeemintegratoren. 

Saia-Burgess Benelux B.V.
Postbus 675 | 2800 AR Gouda

T +31 (0182) 543154 | F +31 (0182) 543151

www.saia-burgess.nl | officenl@saia-burgess.com
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Nieuwsbrief Saia-burgess
Saia-burgess levert besturings- en regeltechniek 
voor de machine- en apparatenbouw. 

opdrachtgever: Innovatech

werkzaamheden: vormgeving & opmaak

opmerking: Saia-burgess had reeds een goede 
huisstijl en modern logo. De implementatie van een 
nieuwsbrief binnen deze bestaande huisstijl is dan 
relatief eenvoudig en dankbaar werk.



Bediening Toilet in luxe en stijl

Mini-advertentie 
TECE Nederland
Dit bedrijf is werkzaam in de 
installatiebranche, o.a. sani-
tair en vloerverwarming. 

publicatie in de media: 
in de reguliere vakbladen 
van de installatiebranche 
zoals TVVL Magazine en  
Verwarming Ventilatie Plus.

opdrachtgever: Innovatech

werkzaamheden: maken van 
collage watergolf en badka-
mer. De getoonde produkten 
zitten in het topsegment qua 
prijs, design en uitstraling.
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2BA, staat voor BestandsBeheer Artikelen. Zoals de

naam al zegt, houdt 2BA zich bezig met het onder-

houden, beheren en exploiteren van de uniforme

artikelbestanden voor de installatiebranche. 2BA

treedt daarmee in de plaats van GABI, de voormalige

beheerder van het artikelbestand. 2BA bedient alle

sectoren (elektro, ICT, klimaat en sanitair) van de

installatiebranche. De organisatie streeft naar een

artikelbestand voor alle installatieartikelen in de

totale branche. Het uitgangspunt bij de activiteiten

zijn de uniforme classificatie- en com municatie struc -

turen die ETIM Nederland ontwikkelt en onderhoudt.

Wanneer u abonnee van 2BA wordt, heeft u direct

de beschikking over artikelen in een omvangrijk en

uniform bestand. U kunt dit bestand online raad -

plegen en via downloads in uw softwarepakket

opnemen. Met het artikelbestand van 2BA beschikt

u tevens over een zeer uitgebreid zoeksysteem. 

Zo kunt u zoeken op een (deel van een) artikel-

naam, een (deel van een) typenummer, leverancier,

bestelnummer, GTIN of de eigen code van de pro-

ducent. Het volledige Biral assortiment is in 2BA

opgenomen. Dat zorgt voor veel gemak en voor-

komt misverstanden.

Philip van Lieshout

 vervangt Henk VisserNa vele jaren van loyale

dienst is Henk Visser

met pensioen gegaan

en gaat hij van een ver-

diende rust genieten.

Voor degenen die Henk

onlangs niet ge spro ken

hebben zegt Henk: “Ik

dank u allen voor de

plezierige samenwer-

king en ben blij en trots om bij een gerenommeerde

pompfabrikant als Biral gewerkt te hebben. Het water

stond mij wel eens aan de lippen, maar met onze

pompen zijn alle problemen snel op te lossen. Het

blijkt dat de kwaliteit het op de lange termijn altijd

wint van de prijs. Daar moet je vaak voor knokken,

maar dat maakte het interessant! Ik wens mijn ver-

vanger Philip van Lieshout heel veel succes.”

Philip van Lieshout (44) is al 15 jaar in diverse func-

ties werkzaam in de installatiebranche. Sinds augus -

tus vorig jaar is hij in dienst bij Biral als de nieuwe

accountmanager voor het rayon Zuid-Nederland.

Dit is het gebied onder de Waal. Philip van Lieshout

woont op de rand van zijn rayon in Groesbeek.

Biral Pompen B.V.

Tel.: (033) 455 94 44

Printerweg 13

Fax: (033) 455 96 10

3821 AP  Amersfoort

E-mail: info@biral.nl

Postbus 2650

www.biral.nl

3800 GE  Amersfoort

De Boreel wordt een multifunctioneel centrum voor

winkelen, werken, wonen en ontspanning. Het pro-

ject ligt in het centrum van Deventer en zal een

gezichtbepalende factor gaan worden. De totale

Boreel bestaat uit meerdere onderdelen: naast de

monumentale Boreelkazerne zijn dat twee nieuwe

vrijstaande gebouwen met een omvangrijke onder-

liggende parkeergarage. In de nieuwe gebouwen

zijn, op advies van de Schreuder Groep in Gronin -

gen en in overleg met de opdrachtgever, door de

Bosman Bedrijven Biral pompen geïnstalleerd. Dit

omdat het duurzame merk Biral past in de visie van

de Schreuder Groep die gebaseerd is op: creativiteit,

flexibiliteit en kwaliteit!
Spraakmakend

De Boreel was een onderdeel van de Deventer ves-

tingwerken. De Boreelkazerne vormde het hart van

De Boreel. Het voormalige terrein is volledig heront-

wikkeld. De kazerne wordt gerenoveerd en aan de

noord- en oostkant van de Boreelkazerne verrijzen

twee nieuwe gebouwen. Deze gebouwen bevatten

o.a. fraaie appartementen, een enorme parkeer -

kelder die straks ruimte biedt aan ruim 660 auto’s,

locaties voor talloze bekende winkelketens, een

riant aantal horecagelegenheden, een groot sport-

complex, een bowlingbaan, een casino en een bios-

coopcomplex, dat wordt ‘opgehangen’ aan een

staalconstructie van ruim 600.000 kilo.

35% energiebesparing

De Bosman Bedrijven b.v. vestiging Raalte heeft 

de hooggekwalificeerde Biral pompen geïnstalleerd.

Voor de cv, de koelmachines en het gekoeld water

circuit zijn een aantal buitenopgestelde fundatie-

pompen geleverd, die in het kader van energiebe-

sparing allen voorzien zijn van een toerenregeling.

Dit zorgt ervoor dat de pompcapaciteit optimaal aan

de vraag wordt aangepast en bespaart gemiddeld

35% op energiekosten. De energie besparing redu-

ceert de EPC-waarde met 0,1 en  verlaagt de CO
2-

uitstoot, dus ook het klimaat heeft er baat bij. Naast

deze pompen zijn de keteltransportpompen door

Biral geleverd.
Ook dit toonaangevende project getuigt van veel

kwaliteit. Kwaliteit die het merk Biral een uitstekende

reputatie heeft gegeven.

De Boreel: spraakmakend project met Biral

Beurskalender
Installatievakbeurs Hardenberg

11 – 13 september 2007

HardenbergVSK
11- 15 februari 2008

Utrecht

ProfielBiral Pompen B.V. is de Nederlandse dochteronderneming van

de gerenommeerde pompfabrikant Biral AG uit Zwitser land.

Dankzij de uitstekende reputatie als duurzaam merk, hoge

kwaliteit en lange levensduur zijn de Biral pompen zeer geliefd.

NAJAAR 2007
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Biral gegevens inzichtelijk via 2BA en ETIM

Henk draagt Biral-huisvoor-

raad over aan Philip

Biral Pompen B.V.

T: 033 455 94 44

info@biral.nl

www.biral.nl

Kies het duurzame pad, kies kwaliteit, k
ies Biral

De voordelen:

• Hoog comfort

• Laag geluidsniveau

• Energiebesparingen van 30 – 60%

• Energieklasse A

• Lagere exploitatiekosten

• Verlagen de CO2-u
itstoot

• Hoogste kwaliteit

• Lange levensduur

Biral introduceert

zuinige A-pompen

met energieklasse A
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De documentatie:
Overzichtelijk 
en betrouwbaar

De beschikbaarheid:
Direct en overal

De service:
Vakbekwaam, 
betrouwbaar, 
snel en 24 uur 
per dag

De verantwoor-
delijkheid:
Begaan met 
mens en milieu

Tel.: (033) 455 94 44
E-mail: biral@biral.nl

kies kwaliteit, kies

advertentie 12-2005 rechts  20-12-2005  18:57  Pagina 1

Standposter
Biral gebruikte deze visual om de beursstand aan 
te kleden. Dezelfde visual is gebruikt als adverten-
tie in vakbladen.

opdrachtgever: Merlijn Media bv



Website kunstenares Corinne László
Kunstenares Corinne László verzocht voor haar 
nieuwe website om een rustige uitstraling. De site 
is in zwart-wit opgezet met enkel de schilderijen 
in full color. Introscherm en details van schilderijen 
zijn geanimeerd m.b.v. Flash en SWF ‘n Slide.

werkzaamheden: vormgeving in PhotoShop.  
Bouw website in DreamWeaver. 

opmerking: de site is te bezichtigen via: 
www.laszlo.eu

http://www.laszlo.eu


Bishop versus Knight
 the newest insights on a hot topic

name chessbook publischer:  middlegame series • nr.  12

Author Name

DVD & exercise
s in

cluded

Visuals schaakboeken
Deze twee visuals zijn voorbeelden van een recent 
en eigen project. Drijfveer is om uitgevers van 
schaakboeken te benaderen voor vernieuwend 
coverdesign. 

opmerking: de visuals zijn in PhotoShop samenge-
steld door samenvoeging van eigen fotomateriaal 
en 3D-achtergronden. Een motivatie is ook de ver-
dieping van PhotoShop-technieken voor de lessen 
PhotoShop bij MK24.
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Zeven versterkers voor zelfbouw o.a.:
211 single ended triode versterker

Gebalanceerde voorversterker

KR300B buizen stereo eindversterker

1 Watt gitaarversterker voor huiskamer

Zeven luidsprekers voor zelfbouw o.a.:
d’Appolito luidspreker

Valkuilen scheidingsfilters luidsprekers

Actieve tweeweg luidspreker

Micro monitor met pit

Audio_special_5:covers  15-11-2010  13:26  Pagina 1

Audio Special
Speciale editie van Elektor, een 
internationaal maandblad voor 
elektronica. 

verschijningsfrequentie: jaarlijks

oplage: 3000

opdrachtgever: Elektor Internati-
onal Media b.v.

werkzaamheden: vormgeving 
& opmaak van deze jaarlijkse 
special.



BIG-screen
Visual voor BIG-screen van 
114 m2 op Rembrandtplein te 
Amsterdam.

opdrachtgever: MK24

werkzaamheden: uitwerking 
van schets door derde. Kerst-
actie in 2011 ter werving van 
cursisten voor stichting MK24.
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Gesprek met Elena 

25 jaar Eijgenbroodtoernooi

Het drijvende vierkant

Groeten uit Praag: “Caissa is your treasure!”

De hoed van Euwe

De man achter ChessVibes

Het verhaal van de bittere strijd  
tussen Witte Daan en Zwarte Daan

Ode aan Wim Nijenhuis

van de redactie • wie is die schaker • in den vreemde • hoofdzaken en bijzaken 
• cartoontime • het ongerijmde • uitgelezen • feuilleton • van de interne • 
schaakproblemen • toernooien • externe competitie • een foto van een mooie 
dag • het team intiem • studies • en verder • caissanen • terzijde • jeugd • 
partij van de maand • van de voorzitter • worldwideweb • van de redactie • 
wie is die schaker • in den vreemde • hoofdzaken en bijzaken • cartoontime • 
het ongerijmde • uitgelezen • feuilleton • van de interne • schaakproblemen • 
toernooien • externe competitie • een foto van een mooie dag • het team intiem 
• studies • en verder • caissanen • terzijde • jeugd • partij van de maand • van 
de voorzitter • worldwideweb • van de redactie • wie is die schaker • in den 
vreemde • hoofdzaken en bijzaken • cartoontime • het ongerijmde • uitgelezen 
• feuilleton • van de interne • schaakproblemen • toernooien • externe 
competitie • een foto van een mooie dag • het team intiem • studies • en 
verder • caissanen • terzijde • jeugd • partij van de maand • van de voorzitter 
• worldwideweb • van de redactie • wie is die schaker • in den vreemde • 
hoofdzaken en bijzaken • cartoontime • het ongerijmde • uitgelezen • feuilleton 
• van de interne • schaakproblemen • toernooien • externe competitie • een 
foto van een mooie dag • het team intiem • studies • en verder • caissanen • 
terzijde • jeugd • partij van de maand • van de voorzitter • worldwideweb •
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door Eric Coppoolse

Als je het hebt over ChessVibes, dan heb je het 

over Peter Doggers. P
eter loopt gewoon vrij rond 

bij Caissa, is zeer benaderbaar, dus een interview 

met hem zou een fluitje van een cent moeten zijn... 

Behalve natuurlijk als net zijn vernieuwde website 

wordt gelanceerd. Of als hij halsoverkop naar België 

moet voor een toespraak van Kasparov. ‘Het nieuws 

houdt nooit op’. 

H
et is h

alf acht ’s avonds, 

eind september. De 

hemel gloeit nog na 

van een prachtige nazomer-

dag. Huize Lydia vult zich 

langzaam met schaakliefheb-

bers: het is de clubavond van 

schaakvereniging Caissa. In 

een nisje in de bovenzaal zit 

een lange, slanke man met 

een scherp gesneden, jongens-

achtig gezicht. Hij werpt een 

afwezige blik uit het raam, 

wendt zich dan weer tot de 

interviewer die tegenover hem 

zit. H
elemaal ontspannen is 

hij niet. Want hij is ondertus-

sen al geinterviewd door on-

der andere De Volkskrant, het 

Haarlems Dagblad en Karl 

Schachmagazin, maar nog 

niet door CaissaNieuws! Ge-

lukkig hoeft hij niet meer te 

wachten, het interview begint.

ChessVibes is ee
n wereldberoemde 

schaaksite die ik zelf reg
elmatig 

bezoek. Voor diegenen die 

ChessVibes nog niet kennen: 

wat is het voor een site?

Dat is m
eteen een gewetens-

vraag. Wat wil de website 

zijn? Ik heb daar veel over 

nagedacht, zeker nu de web-

site net is vernieuwd. In de 

eerste plaats is h
et een nieuws-

site die zich richt op inter- 

nationaal topschaak. Essentieel 

is daarbij de kwaliteit: goede 

artikelen, mooie foto’s en, zo 

mogelijk, exclusiviteit door 

on-site verslaggeving. 

Maar ik wil dat de site veel 

meer biedt dan alleen nieuws. 

Daarom zijn er bijvoorbeeld 

ook films, cartoons van José 

Diaz, eindspelstudies van IM 

Yochanan Afek, columns, 

boekverslagen. Ook hebben 

we twee digitale schaakmaga-

zines, ChessVibes Openings en 

ChessVibes Training, gericht 

op verbetering van je schaak-

niveau - inclusief een column 

van Anish Giri! M
et de 

recente vernieuwing van de 

website zijn daar nu nog een 

dagelijkse schaakpuzzel en 

blogs van diverse schaakgroot-

meesters bijgekomen, waaron-

der Michael Adams en Maxime 

Vachier-Lagrave. 

Dat klinkt indrukwekkend. 

Het lijkt me dat je al een eind 

in de goede richting zit?

Ja, maar ik wil nog een 

heleboel en probeer regelma-

tig nieuwe dingen uit. Soms 

loopt dat ook minder goed af. 

Ik had bijvoorbeeld veel ver-

wacht van het geven van live 

commentaar tijdens schaak-

www.ChessVibes.com
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Lucas van Leyden: ‘De schaakspelers’
door Angelo Spiler 

Een schilderij met een schaakbord er op, altijd goed. Maar dit kleine olieverfschilderij op een houten paneel van 27 x 35 cm van Lucas van Leyden (1494-1533) is anders dan anders en heet  ‘De schaakspelers’ (1508). Wat opvalt is het ontbreken van enig perspectivisch inzicht,  de gelaten gezichten, een vrouw als speler en dan natuurlijk dat rare schaakbord! Niet 8 x 8 maar 12 x 8 velden. En de stukken zien er ook gek uit. 
Verleidings- 
elementen

We mogen Lucas niet al te 
zwaar bekritiseren over zijn 
weergave van de personages 
en bord, want perspectivisch 
tekenen was toen nog nauwe- 
lijks bekend en hij was bij 

zijn creatie pas 14 jaar! In de 
wetenschappelijke literatuur 
wordt uitgeweid over de 
mogelijke verleidingselemen- 
ten en de strijd der seksen 
die aan bod komen in dit 
schilderij, maar persoonlijk 
heb ik mijn twijfels over 

dergelijke arty beweringen. 
Zien we hier op symbolische 
wijze dat de man te laat de 
verleidingen dan wel de slim- 
heid van de vrouw onder-
kent? En krabt de mannelijke 
speler zich achter het oor 
vanwege de naderende 
nederlaag? Ik moet toegeven 
dat het mogelijk is, temeer 
omdat de witte koning diep 
en eenzaam in het vijandige, 
vrouwelijke kamp is beland. 
Maar hoe zit het dan met die 
vreemde stukken? Was Lucas 
soms een geestverwant van 
Jheronimus Bosch die zijn 
fantasie eens losliet op een 
schaakbord en schaakstukken? 

14

I N T E R N E  C O M P E T I T I E

Z o tegen het eind van 

het vorige schaak-

seizoen werden de 

berichten over hoe het in het 

nieuwe seizoen nu verder 

zou moeten met de indeling 

steeds alarmerender. De vaste 

indelers van vorig jaar, Cas 

Zwaneveld, Nils de Rijk en 

Rob Ritzema, hadden allen 

laten weten er mee te willen 

ophouden. Begrijpelijk, ze 

hadden het jarenlang gedaan, 

altijd paraat, geen wanklank, 

misschien de ranglijst etc. 

een beetje laat op de web-

site, maar verder alles vlek-

keloos, zonder fouten of 

paniekerige improvisaties op 

de speelavond. Hoe anders 

zou dat nog gaan worden, 

maar daarover later meer. 
Schrikbeeld

Toen de ongerustheid over 

hoe nu verder steeds luider 

begon te klinken en ook 

Hugo mij daar in de wandel-

gangen deelgenoot van 

maakte nam ik de beslissing 

die ik, wellicht net als een 

aantal clubgenoten, nog wel 

eens zou gaan betreuren. Ik 

bood aan om een deel van het 

werk te gaan doen, verwer-

king van de uitslagen en 

rapportage op de website. 

Het werd in dank aanvaard. 

Na de zomer op de jaarverga-

dering brak het uur der 

waarheid aan. Geen vage 

toezeggingen meer, maar vaste 

afspraken waren nodig en 

duidelijkheid over wie er 

wanneer wat zou gaan doen. 

Het steekt allemaal nauw, 

zoveel begrepen we wel. Een 

avond niet tijdig twee indelers 

aan tafel en een bijgewerkte 

computer op tafel en er valt 

geen interne competitie te 

spelen. Een waar schrikbeeld. 

Maar goed, nadat tijdens de 

jaarvergadering lange stiltes 

waren gevallen volgend op de 

vraag wie er wilde gaan 

indelen, meldden zich 

uiteindelijk wel zo’n stuk of 

zeven leden, die wel iets 

wilden doen, maar zeker niet 

elke dinsdagavond. Zoveel 

kandidaat-indelers en nog 

zoveel onduidelijkheid vraagt 

natuurlijk om enige coördina-

tie. Na weer een lange stilte 

heb ik daar toen ook maar 

mijn vinger voor opgestoken, 

samen met Robert Kikkert.

Stokoude Heks

De eerste ronde van de 

interne werd met hulp van 

Nils de Rijk handmatig 

Wankele schreden 

op een glibberig pad

een verslag en een vooruitzicht 
door Ed Leuw

‘Geen vage toezeggingen meer …’

Vlnr Karol Lesman, Mirjam Klijnkramer, Eddy Leuw; 

jan Timmerman en andré Timmer hadden deze avond geen dienst

CaissaNieuws
Cluborgaan van schaakvereniging Caissa  
te Amsterdam.

verschijningsfrequentie: driemaal per jaar

opdrachtgever: schaakvereniging Caissa Amsterdam

werkzaamheden: vormgeving & opmaak

Opmerking: clubblad van mijn vereniging waarin 
ik al mijn vormgevingsideeën de vrije loop mag  
laten zonder gebonden te zijn aan bestaande huis-
stijlen, klantwensen e.d. 



AngeloSpiler
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