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Colofon
Elpec-info digitaal is een uitgave van de Elektronica-
Persclub. Deze publicatie wordt verspreid aan de leden 
van deze vereniging. Henk Mijnarends voert de redactie 
en is de auteur van de artikelen, tenzij anders vermeld.
Bijdragen kunt u rechtstreeks aan hem sturen: Leeuwe-
rikplantsoen 25, 2636 ET Schipluiden, bij voorkeur in 
MS Word. Als u foto’s of illustraties met een beperkte 
omvang gebruikt, kunt u ook e-mailen en de tekst/
figuren als attachment bijvoegen. Het e-mailadres is: 
h.mijnarends@hetnet.nl.

Bezoek ook onze website:
www.elpec.info

Van de voorzitter
Hè, hè, weer een Elpec Info. Gebeurt en zo weinig 
in elektronicaland dat er niets te melden valt? Nou, 
dat zou ik bepaald niet willen stellen. De oorzaak 
is te vinden in de randvoorwaarden die nu eenmaal 
gelden als je een blad uitbrengt. Zo is de gezond-
heidstoestand van onze onvolprezen redacteur Henk 
Mijnarends ook niet meer zo goed als voorheen, en 
dat leidt tot een sterk afgenomen mobiliteit. Even 
naar een presentatie van een interessante ontwikke-
ling of een beursbezoek zit er haast niet meer in.
Zelf heb ik de afgelopen tijd een vreemde ervaring 
opgedaan met de aankoop van wat elektronica. Voor 
wie wil weten waar het over gaat, kan dat lezen op 
pagina 25.
Tenslotte hoop ik dat er veel leden aanwezig zijn op 
ons eindejaarsbijeenkomst in Schiedam. Een niet 
alledaagse kennismaking met een bedrijf waar on-
zichtbaar voor de eindgebruiker de elektronica onge-
twijfeld een rol zal spelen. Tot 6 december!
Frans Witkamp
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Beurzen en seminars een keuze

Jaarbeurs  (www.jaarbeurs.nl)
MicroNanoConference 2019, 10-11 dec
VSK 2020, 4-7 feb 2020
Technishow, 17-20 mrt 2020
ESEF maakindustrie, 17-30 mrt 2020

Brabanthallen Den Bosch (www.brabanthallen.nl)
LED + Elektro 2019, 13-14 nov

FHI  (www.fhi.nl, www.wots.nl)
WOTS, Utrecht 29 sep - 2 okt 2020

Mikrocentrum  (www.mikrocentrum.nl)
Precisiebeurs, 13-14 nov (Veldhoven)
RapidPro, 4-5 mrt 2020 (Veldhoven)
Vision, Robotics & Motion 2020, 10-11 jun 
(Veldhoven)

Mesago  (www.mesago.de) 
SPS, Neurenberg 26-28 nov
EMV seminars, Feldbach 3-5 dec
SIAF-SPS, Guangzhou (China) 26-28 feb 2020
EMV, Keulen 17-19 mrt 2020
PCIM, Neurenberg 5-7 mei 2020
SMTconnect, Neurenberg 5-7 mei 2020

KIVI (www.kivi.net (vh kiviniria) TUD (www.tud.nl), 
TUE (www.tue.nl), UT (www.utwente.nl) 

Evenementenhal Gorinchem/Hardenberg/ Venray 
(www.evenementenhal.nl)
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Redacteur Henk Mijnarends: 80 jaar oud en 58 jaar ir

In de afgelopen pakweg zes decennia is heel veel gebeurd zowel in techniek, in opleidingen als in industrie. 
Zulke grote veranderingen werden aanvankelijk niet verwacht. In de komende periode zullen waarschijnlijk 
minstens zo veel veranderingen plaatsvinden. Daar hebben wij ook maar vage ideeën over.
In 1961 was Nederland/Europa nog aan het herstellen van de tweede wereldoorlog. Het koloniale tijdperk 
was ten einde.

Elektriciteitsvoorziening/opwekking
In 1958 was ik volontair op de hypermoderne centrale Hemweg (Amsterdam) met vier units van 52,5 MWe 
met elk twee ketels. Nederland kreeg nog twee units van 52,5 MWe op de centrale Velsen en Dordrecht, 
overigens met een ketel per unit. Kolen stoken was regel, olie stoken kon ook. Het rendement was 32%, 
een hele verbetering tov de oude centrale Noord met units van 30 MWe en 22% rendement. De rookgas-
reiniging was destijds in onze huidige ogen primitief.
De hoofdleverancier was Stork Hengelo, die de turbines bouwde in licentie van MetroVick (Metropolitan 
Vickers). Duitse toeleveranciers waren niet populair. De overheid deed zijn best om belangrijke onder-
delen in Nederland te laten bouwen. Nu vinden wij het een aanbeveling als een vitaal product in Europa 
gebouwd wordt.
De Hemweg 8 is de laatste van een serie 600 MWe-centrales, alle kolen gestookt met een rendement van 
39%. De rookgasreiniging is nog steeds “perfect”.
In ca 2015 zijn de laatste drie kolengestookte centrales in bedrijf gegaan ter grootte van 1600 MWe (Maas-
vakte en Eemshaven) en 800 MWe (Maasvlakte) met een rendement van 46% dankzij Staal 24 voor de 
ketelbouw. De rookgassen zouden even schoon zijn als van Hemweg 8.
In 1978 werd het 300 kWe warmtekracht (wk)-project Schipluiden in bedrijf gesteld., een Otto-gasmotor 
van 300 kWe met een totaalrendement van 90%. De grootste Ottomotor wk heden is ca 3 MWe. Ongeveer 
15% van de Nederlandse elektriciteitsbehoefte wordt met Ottogasmotoren opgewekt.
Daarnaast zijn gasturbine-wk’s ontwikkeld en STEG-wk’s (SToom En Gasturbine). Denk aan Roca-
Rotterdam. De laatste versie is de 450 MWe-STEG-unit van Siemens met een elektrisch rendement van 
60%, waarvan acht stuks in Nederland zijn geplaatst. 25% van het Nederlands gebruik kan met gasturbines/
STEG worden opgewekt.
Het is mijns inziens niet verstandig kolen- en gascentrales uit bedrijf te nemen. Nu is het aantal vollast-
bedrijfsuren ca 8000/jaar; dat moet verminderen naar bij voorkeur 1000/jaar.
De eerste windmolen die ik tegenkwam, was 60 kWe in ‘s-Gravenzande. De 6 MWe-windmolen op zee 
geldt als uitgerijpt. 8 MWe-windmolens worden nu in productie genomen voor oa de nieuwe Nederlandse 
windparken van in totaal ca 11.000 MWe. Bij hevige stormen (meer dan 18 m/s) worden de molens in de 
vaanstand gezet. Windenergie op zee is wel vaak, maar niet altijd beschikbaar. Zonne-energie wordt heel 
decentraal opgesteld en is ‘s nachts niet beschikbaar. Ook daar wordt iets van 10.000 MWe verwacht.

Elektriciteitsvoorziening, -transport en -distributie
Rond 1960 was het 150 kV-net als koppelnet min of meer voltooid. De verbindingen waren uitgvoerd met 
bovengrondse masten; de schakelstations zijn van een genoemde open uitvoering voorzien van druklucht-
schakelaars. Noord-Oost Nederland paste 110 kV toe.
Rond 1970 werd het 380 kV-net gebouwd, in Noord-Oost Nederland 220 kV, alles in open uitvoering.
Met de Randstadring (Maasvlakte-Zoetermeer-Velsen-Diemen) zijn belangrijke stukken in XLPE-kabel 
uitgevoerd. Bovendien zijn steeds twee masten gebruikt met de fasen boven elkaar. 380 kV-schakelaars 
wordt nu meestal SF6 toegepast. De zogenoemde AEG-Freistrahlschalter voldeed ook goed, maar vergde 
veel ruimte. In het distributienet zijn de zogeheten open schakelinstallaties grotendeels verdrongen door 
gesloten schakelinstallaties met gietharsisolatie en vaak met vacuümschakelaars. Ze zijn veel kleiner en 
betrouwbaarder dan de open installaties.
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UHV-netten zijn grotendeels aangewezen 
op open verbindingen. Oliedrukkabel werd 
sporadisch gebruikt. De 380 kV-Randstadring 
Maasvlakte-Velsen-Diemen maakt voor ca 50 
km gebruik van XLPE-kabel, ook in de zinker 
onder de Nieuwe Waterweg. Het houdt zich tot 
nu toe goed; zware belastingen en kortsluitingen 
zijn weinig voorgekomen. Duitsland wil van de 
Noord- en Oostzee ruim 10.000 MWe vervoeren 
naar Zuid-Duitsland. Het is nog niet duidelijk 
welk transportmedium gekozen zal worden.
Windparken op zee worden als regel via 300 kV 
DC (+150 kV DC-kabel) en -150 kV DC-kabel) 
met het vaste land verbonden.
Nu ethernet (zoals Profinet) beschikbar is, 
wordt voor gesloten ringnetten en HVDC-kabel 
differentieelbeveiliging gebruikt, waarbij de 
stromen via ethernet vergeleken worden.
Distributienetten werden vroeger als 10 kV-net gebouwd. Aangezien 20 kV materiaal even goedkoop is, 
is dat nu de standaard. Een aantal 20 kV-netten worden nog met 10 kV bedreven.

Aandrijftechniek/Vermogenselektronica
De meest gebruikte motor was de asynchronekooianker motor, die met een vast toerental draaide. Toe-
renregeling vond plaats met commutatormotoren bij voorkeur DC. Veel verbreid waren tractiemotoren; 
treinstellen meestl 250 pk, de 6-assige NS-lok 1200 was 3000 pk. Beiden werden veel gebruikt, hadden 
in huidige ogen veel onderhoud nodig. Een levensduur van 30 jaar of langer was regel.
Heel knap, maar heel specialistisch waren wals regelingen (6000 pk/motor) gevoed als roterende Ward-
Leonhard; ongeveer vergelijkbaar voor lften in mijnen. Voor kranen en liften werd de schakeling ook 

gebruikt, maar met vermogens tot 200 pk.
Voeding van tractienetten (NS, MBS, tram) vond 
plaats met kwikdamp-gelijkrichters met een brand-
spanning van ca 25V. Dat betekende sterpunts-
schakelingen. Al vroeg vond een overgang naar 
Si-diodes plaats. Een 4 kA 3 kV tractievoeding 
kan nu met zes dioden. Toen met drie (matched) 
dioden in serie en vier parallel-takken per fase. De 
brugschakeling met veel voordelen tov sterpunts-
schakeling kon worden gebruikt.
Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland ontwikkel-
den vierassige loks met 1 MWe-motoren, die nu 
nog op beperkte schaal gebruikt worden; denk aan 
DB 110, OBB 1042, SBB Re4/4 III.

Een overgang was de Oostenrijkse 1044 van ca 5 MWe, uitgerust mer Wellenstrom-motoren (DC-motoren 
gevoed uit een gestuurde 1-fasengelijkrichter.
Dat was de overgang naar 6 MWe-motoren op vier assen, aanvankelijk uitgerust mer GTO’s met grote 
aanstuurblokken de doofcircuits. De oudste zijn nu ongeveer 20 jaar oud. De halfgeleiders zijn aan ver-
vanging toe. De IGBT (vroeger 630 A/6500 V; nu 750 A 6500 V) worden met lichtpulsen aangestuurd, 
hebben waterkoeling en moeten tenminste 20 °C warm zijn. Door het kleinere volume zijn viersysteemloks 
mogelijk (25 kV 50 Hz, 15 kV 16,7Hz en 3 kV DC 6 MWe en 1500 V DC 4 MWe; aanzettrekkracht 30 
ton, maximale snelheid 200 km/h). Het zijn zogeheten spanningsinvertors. De meest gebouwde zijn de 

Moderne hoogspanningsverbinding, hier bij het hoog-
spanningsstation Bleiswijk. Op de achtergrond is de HSL-
verbinding Rotterdam - Schiphol - Amsterdam zichtbaar.

Een kwikdampgelijkrichter uit vervlogen dagen.



4 Elpec Info digitaal - nr. 29- november 2019

Traxx3 locomotieven van Bombardier en de Vectron van Siemens.
Deze loks zijn bijna vol automatisch. De machinist geeft het treingewicht op en de gewenste snelheid. Na 
het commando optrekken wordt automatisch de gewenste snelheid bereikt en gehandhaafd. Slipcorrectie 
is aangebracht en werkt als regel heel goed. Bij ETCS L1 past het seinsysteem de snelheid automatisch 
aan. Tussentijdse stops bij een vrij baanvak is beperkt handelen van de machinist nodig. Bij ETCS L2 
gebeurt dit ook. De overgang naar automatisch rijden is klein.
Frankrijk heeft een serie stroominvertors met synchrone machines gebouwd, oa de Sybic (synchroon-
bicourant). Het askoppel is :: Inet. Dat wil zeggen bij optrekken een hoge netstroom bij een hoog askoppel. 
Voor deze versie worden synchrone motoren gebruikt met thyristor-invertors. Ze zijn wel betrouwbaar, 

denk aan onze Thalys.
Vroeger werden veel asynchrone kooiankermoto-
ren gebruikt direct aan het 50 Hz-net gekoppeld 
met als trucs pool-omschakelbaar, hoogweer-
standsrotor en dergelijke. Deze worden verdron-
gen door een asynchrone motor, of synchrone 
motor met Neodym-rotor.
Eupec had destijds als enige product vermo-
genshalfgeleiders met als topontwikkeling de 
IGBT. De IGBT met name is enorm verbeterd 
door toepassing van “vleugjes” SiC. Sommigen 
spreken van de 7e generatie IGBT. SiC wordt ook 
gebruikt bij de voering van verbrandinsgkamers bij 
gasturbines. Ook van GaN wordt veel verwacht.
Eupec is onderdeel van Infineon geworden, dat 
ook veel aandacht schenkt aan halfgeleiders tbv 

kunstmatige intelligentie. Bij vermogenshalfgeleiders vinden op dit moment kleine ontwikkelingen plaats. 
Bij vervanging van een vermogenshalfgeleider komt het voor, dat de te vervangen halfgeleider in die vorm 
niet meer te koop en de gehele invertor vervangen moet worden.
Tbv windenergie op zee worden omvormers gebruikt van 220 kV 3 fase AC naar 300 kV DC. Daarvoor 
werden gebruikt ca 300 dubbele IGBT’s 750 A 6500 V. Dat aantal is inmiddels gedaald richting 200. ABB 
heeft een aantal jaren geleden een nieuwe halfgeleider gebouwd, waardoor voor deze omvormer veel 
minder halfgeleiders nodig zouden zijn. Hij is niet op de markt gebracht.
De oude regeling met elektromotoren maakte veel gebruik van nokkenschakelaars. Je kunt denken aan 
de ouderwetse tram. Locomotieven die rijden op 15 kV 16,7 Hz maakten gebruik van een loktrafo met 
aftakkingen; de allernieuwste locomotieven van twee thyristoren anti-parallel geschakeld.

Monitoring en automatisering
Ik heb nog veeladerige signaalkabels meegemaakt. Later, na inburgering van de transistor, kwamen de 
grote fabrikanten met twee of vieraderige bundels met AM of  FM. Dat werkte wel, maar verschillende 
fabrikaten waren niet koppelbaar. De Amerikanen kwamen toen met Fieldbus, speciaal bedoeld olieraf-
finaderijen. Europa kwam daarop met Profibus met enige moeite koppelbaar met Fieldbus. Ook meetin-
strumenten konden op beide systemen worden aangesloten.
Rond 1990 kwamen systemen met ethernet, bekend onder Profinet, Beckhof, Phoenix. Beckhof heeft 
naam gemaakt bij ethernetmonitoring voor windparken op zee. Het gaat om monitoring in de wijdste zin 
des woords. Afstandssignalering, meting en bediening. Ook IGBT-invertors worden er mee aangestuurd. 
Denk ook aan de 6 MWe-loks. Overdrachtsmedium is bij voorkeur glasvezelkabel, maar andere soorten 
signaalkabel werken ook, zij het wat langzamer. Ook via de lucht kunnen signalen worden overgebracht.
De regeltechniek was al gauw een systeem met voorwaarden. Denk aan een ketelregeling met een of 
twee branders. Werden die voorwaarden uitgebreid, dan sprak men over Fuzzy Logic. Nog geavanceerder 
spreekt met van KI (kunstmatige intelligentie)

De IGBT FD500R65KE3-K van Infinion. Geschikt 
voor een nominale stroom van 500 A.
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Bij een metro was het gauw na het signaal vertrekken: automatisch optrekken naar de gewenste snelheid, 
vermogen bij of afregelen bij hellingen, automatisch zandstrooien en slipdetectie met correctie. De stap 
naar kijken of alle passagiers zijn uigestapt, of ingestapt met deurbediening is klein.
Parijs reed als eerste met geautomatiseerde metro (fabrikaat Siemens) De meeste nieuwe metroprojecten rijden 
met automatische of semi-automatische metro’s. De ertstreinen op de Betuweroute zijn semi-automatisch. 
Over volautomatisch wordt nagedacht. Het laden en lossen van containers in havenbedrijven gebeurt als 
regel automatisch, dat wil zeggen van en naar schip, naar goederentrein of vrachtauto. Ongelukken met 
personen zijn heel zelden. Automatisch railvervoer, ook met personentreinen, is te verwachten.
Een andere vorm van monitoring is deprocesindustrie incl centrales. Het werkt tot nu allemaal goed met 
als resultaat zuiniger grondstofgebruik en betere producten (Denk aan de grote varieteit aan smeerolien).
Ik vind, dat als eerste een normalisatie-commissie moet komen, die richtlijnen vaststelt en later een controle 
orgaan. Denk aan de controle van auto’s. Daar wordt serieus over nagedacht. Ik zou dat willen aanvullen 
met een minister en staatssecretaris met uiteindelijk een eigen ministrie en een aparte kamercommissie.
Ons vak verandert, wordt gecompliceerder en heeft veel maatschappelijke consequenties. Daar moeten 
we verstandig op inspelen.
Rijkswaterstaat zorgt ervoor, dat alle typen specialisten, die Nederland nodig heeft hier ook opgeleid 
worden. Ik vind,dat dat voor alle vakgebieden zou moeten gelden. Voor zover bekend, zijn wij in geen 
enkel vakgebied volledig afhankelijk van het buitenland. Zoiets zou ook moeten gelden voor de producten, 
die wij gebruiken. Tenslotte vind ik, dat wij per opleiding niet meer dan 30% buitenlandse studenten en 
promovendi moeten hebben.

Verstandige introductie van nieuwe energie-technieken
Ik heb aan de wieg gestaan van warmtekrachtkoppeling en windenergie. Daarvoor zijn heel wat proeven 
gedaan voordat een bruikbaar concept gevonden was. Op dit moment wordt uitgebreid gesproken over 
nieuwe concepten, waarvan sommige heel degelijk onderzocht worden en waarvan bij andere de dege-
lijkheid in mijn ogen ontbreekt. Ook het gebruik van waterstof als energiebron staat in de belangstelling. 
Mercedes heeft ongeveer 20 minibusjes (ca 20 personen) gebouwd. Amsterdam heeft drie stuks beproefd. 
Met de nodige zorg bevielen ze wel.
Duitsland gebruikt nu enkele tweewagen-spoorweg-
stellen van ca 500 pk. Ze vervangen diesel-elektrische 
stellen. Ze functioneren goed en zijn ca een jaar in 
bedrijf. Wij zouden ook een aantal dieseltreinen door 
brandstofceltreinen kunnen vervangen.
In de USA worden een aantal brandstofcel-vracht-
auto’s van Toyota gebruikt. Dat zouden wij ook 
kunnen doen.
Waterstof voor ruimteverwarming wordt ook bespro-
ken. Ook hier zouden proevenzinvol zijn.
Ook op het gebied van smart-grids /MV-LS 
wordt gewerkt. Dr Coster (promovendus van 
wijlen prof. Kling) van Eneco-R’dam heeft een 
wijk van 5 MWe gebouwd en breidt dat nu uit 
naar 20 MWe. A’dam heeft ook zo’n wijk. Vanuit 150 kV wordt een 20 kV-net gevoed met open ringen. 
De netstations MV/LV (20 kV/400V) zijn voorzien op afstand bedienbare vacuümschakelaars.
Het project is voorzien van ethernet-monitoring. In mijn ogen zullen te zijner tijd alle MV/LV-netten smart 
grids moeten worden. We horen er weinig van.

Warmtepompen voor ruimteverwarming
In Limburg wil Nederland het aardgasnet niet meer gaan gebruiken, terwijl het naast liggende NWR juist 
een groot gasnet wil aanleggen.

De waterstoftrein van Alstom.
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Vanuit mijn ervaring van het warmteproject-Pijnacker (bekroond project) weet ik, dat de bron- en wenstem-
peratuur dicht bij elkaar moeten liggen.
Een voorbeeld. De warmtepomp moet het water op de bodem van het riviertje de Gaag in Schipluiden (ca. 
10 °C) omhoog brengen naar de wenstemperatuur 40 °C in woningen. Dan zou de COP ca 3 zijn. Een CV-
ketel van 15 kWw (heel gangbaar voor woningen) kan dan vervangen worden door een warmtepomp van 
5 kWe. Het verwarmend oppervlak moet dan verdubbelen tov de nu gebruikelijke verwarmend oppervlak 
bij ca 90 °C. Het elektriciteitsverbruik van een woning ligt nu op ca 2 kWe. De eerste proeven kunnen het 
best gedaan worden in een te bouwen nieuwbouwwijk, waarbij tevens geëxperimenteerd kan worden met 
woningisolatie en vloerverwarming. Mijns inziens zijn niet alle gedachten over naisolatie van woningen 
uitvoerbaar. De plannen van enkele steden voor het aardgasvrij maken van grote stadswijken zijn naar 
mijn idee niet uitvoerbaar en wijken sterk af van het buitenland.

Principes en toepassingen opto-elektronische systemen

Op basis van de algemeen bekende theoretische achtergronden van het natuurlijke licht, bespreekt de 
auteur van het studieboek “Optical Electronics” de grondbeginselen, de onderdelen/apparatuur en de 
beschikbare systemen van de opto-elektronica. Door de heldere en systematische opzet van behandeling 
van alle bijbehorende items in het vakgebied van de opto-elektronica, is het eerste gedeelte van dit boek 
geschikt voor gebruik in de eerste jaren van elektronica- en informatica-opleidingen en door de gedetail-
leerdheid van de inleidende leerstof ook voor vervolgopleidingen in het hoger- en universitaironderwijs. 
Het kan tevens ingezet worden als informatie- en referentiebron in maatgerichte cursussen en bedrijfs-
opleidingen en is uitermate geschikt als raadpleegbron voor ingenieurs en technici die werkzaam zijn in 

de praktijk van het vakgebied. De auteur is als professor verbonden aan het 
Beijing Instituut voor Technologie in de stad Beijing. Hij bespreekt de bij het 
onderwerp behorende onderdelen in acht op elkaar aansluitende hoofdstukken. 
In het 1e hoofdstuk bespreekt de auteur de ontwikkelingen van onze kennis 
over de verschijningsvormen en eigenschappen van het natuurlijke licht. 
Van alle beschikbare energiebronnen is licht het belangrijkste verschijnsel 
waarmee de mens informatie kan opdoen. Onderzoekers zochten uit dat van 
alle informatie die de mens opdoet er 90% toegeschreven moet worden aan 
de straling van licht met de bijbehorende reflectie en de verstrooiing. De 
auteur geeft aan dat de wetenschappelijke studies rondom het natuurfeno-
meen van licht op grote schaal aanvingen in het midden van de 17e eeuw. Er 
waren toen twee geaccepteerde vertrekpunten voor verdere studie bekend. 
Eén was het standpunt van Newton, die aangaf dat licht een verschijnsel is 

van een verzameling deeltjes, en één die door Huygens werd genoemd als een golfverschijnsel. Twee 
eeuwen later was het wetenschapper James Clerk Maxwell die de theorie van het elektromagnetische 
spectrum beschreef. Dit leidde tot de theorie van de dualiteit van golven en deeltjes. Het boek geeft nog 
een overzicht van de belangrijkste aspecten uit beide benaderingen van licht, bespreekt de theorie van 
het elektromagnetische spectrum en meerdere details uit de kwantumtheorie. In hoofdstukken 2, 5, 6 en 
7 zijn besproken de onderwerpen optische straling en stralingsbronnen, optische transmissie en transmis-
siemedia, optische detectie en detectoren en optische beeldtechnieken en -systemen. In hoofdstukken 3 
en 4 staan de theorie en praktijk van de groep solid-state lasers centraal. Niet-lineaire optische effecten 
ontstaan door interacties tussen licht en materie. Ze zijn behandeld in hoofdstuk 8. Het studieboek sluit 
af met een literatuuroverzicht en een trefwoordenregister.
ISBN 978-3-11-050049-3, “Optical Electronics”, Jixiang Yan, Walter de Gruyter Verlag, 2019, 392 
pagina’s, € 49,95.
Jan M. Broeders

+

+
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De opkomst van tractiebouwer CAF in Nederland

De algemene mening was, dat tractiematerieel alleen lonend te maken was door zeer grote bedrijven. CAF 
(Spanje) en Stadler (Zwitserland en Berlijn) bewijzen met zeer goed materiaal het tegengestelde.
Ruim 10 jaar geleden heeft CAF twee-wagenmetrostellen voor het GVB (A’dam) geleverd met een elek-
trische aandrijving van Smit Slikkerveer. Het is degelijk, relatief zwaar materiaal, dat nog steeds goed 
bevalt. Het was tevens de laatste order van het GVB voor tweedelig metromateriaal.
Driedelig materiaal heeft net als tweedelig materiaal ook twee besturingscabines en de aandrijving is 
weinig duurder dan tweedelig materiaal.
De RET (R’dam) koopt al geruime tijd driedelig materiaal van Bombardier, als laatste voor de lijn Schie-
dam-Hoek van Holland, die inmiddels in bedrijf is gesteld.
Het GVB heeft voor de Noord-Zuid-metro-lijn zesdelige metrostellen van Alstom (gefabriceerd in Polen) 
gekocht, die ook op de ringlijn rijden. De laatste bestelling zijn driedelige stellen van CAF tbv uitbreiding 
en deels ter vervanging van de tweedelige BN-stellen.
De NS heeft recent grote bestellingen geplaatst voor stoptrein-materieel met als argument vervanging plan 
V en vergroting van de capaciteit.
Gezien de levertermijn is besteld bij Stadler en CAF. Stadler had in heel Europa geleverd en CAF in 
Spanje (breedspoor) en Italië.
Stadler is vrijwel uitgeleverd en CAF is halverwege. Het materieel van beide leveranciers bevalt goed.
De nieuwste levering van CAF zijn zogenoemde volledige lagevloersstadstrams (Urbos) in Amsterdam 

en Utrecht. Een lage vloertram heeft 
een in staphoogte van ca 30 cm en 
zoveel mogelijk vloerhoogte van 
30 cm. Gewone draaistellen zijn 
niet mogelijk. Bij een goede baan 
is 70 km/h mogelijk, verantwoord 
en redelijk geriefelijk.
Het meest geleverd worden vijfde-
lige trams. 2 motorwagens aan het 
eind, een motorloze middenwagen 
met daartussen koppelstukken. Het 
vermogen is dan ca 400 kWe.
Amsterdam heeft de Combino die 
inmiddels goed bevalt. ca 1 jaar na 
de levering traden vermoeidheids-
scheuren op, die nu verholpen zijn.
Meersteden maken met vrucht 
gebruik van de Combino, ook daar 
zijn de vermoeidheidsproblemen 
opgelost.
Alstom maakt de Citadis, die oa de 
RET in gebruik heeft. Bocht- en 
groefverwijding bleken zeer belang-
rijk. De Citadis wordt veel verkocht.
Bombardier heeft grote series ge-
leverd aan Brussel (normaalspoor), 
Gent en Antwerpen (meterspoor).
De nieuwste leverancier is CAF, 
waarvan A’dam en Utrecht een grote 
serie hebben gekocht. Geëxperimen-

Een Amsterdamse tram (boven) en een tram op de nieuwe lijn in 
Utrecht (onder), beide van CAF.
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teerd wordt met zevendelige trams met twee ongemotoriseerde middenwagens of met een gemotoriseerde 
en een ongemotoriseerde middenwagen.
In Utrecht zijn de trams geleverd voor de Uithoflijn en aanvulling op de Nieuwe-Geinlijn. Op beide 
trajecten wordt al maanden proefgereden. Zo langdurig proefrijden lijkt mij wat lang. Ook van de CAF-
lagevloertram zullen wij veel pleizier hebben.
De eerste CAF lagevloertram voor Amsterdam is afgeleverd.
Met enige weemoed denk ik terug aan de tijd, dat Nederland rollend trein- en trammaterieel leverde. CAF 
van nu is ongeveer even groot als Werkspoor (Utrecht) destijds. Nederland zal plezier hebben van het 
degelijke CAF-materieel.

Knap Vectron-lok-ontwerp van Siemens

Eisenbahn Oesterreich 6/2019 bericht over een nieuwe dual mode Vectron, geschikt 15 kV 16,7 Hz en 
dieselmotor (MTU) met een vermogen 2400 kW en een elektrisch asvermogen van 2000 kWe, een aanzet-

Leica-attractiepark Wetzlar maakt alle zintuigen actief

Onze penningmeester Jan Broeders, zoals bek-
end ook de uitgever van het tijdschrift Optische 
Fenomenen, bezocht onlangs het hypermoderne 
Leica-attractiepark in de Duitse stad Wetzlar.Op de 
karakteristieke manier: snel en effectief. In een uniek 
rond gebouw zijn diverse aantrekkelijke onderdelen 
van deze beleveniswereld gevestigd en voor publiek 
bezoekbaar. De firma laat overzichtelijk haar zake-
lijke geschiedenis zien en presenteert een schat aan 
camera’s uit de boeiende historie van analoge naar 
digitale camera’s. Ook kan een blik in de diverse 
productie-afdelingen worden geworpen en zijn 
er een Leica winkel en een Leica café aanwezig. 
Natuurlijk maakt een ruim opgezette fotogalerie 

alles compleet. De ontwikkeling van 

de optische industrie is nauw verbon-
den met de historie van de Duitse 

optica- en Goethe-stad Wetzlar. Bij 
het verloop van deze boeiende ge-
schiedenis speelt de familie Ernst 
Leitz een belangrijke rol. De stad 

Wetzlar aan de Lahn is ook bekend ge-
worden door het verblijf van Johann 
Wolfgang von Goethe (1749-1832). 

Zowel de stad als de omgeving gaven Goethe inspiratie voor een aantal bekende werken van hem. De 
sfeer van toen is op diverse locaties in de stad zichtbaar. De basis voor de optische industrie in de stad 
is gelegd door Carl Kellner in 1849. De instrumentmaker Ernst Leitz trad in 1864 in dienst bij de firma 
van de toen al overleden Carl Kellner. In 1869 nam hij de onderneming over en voerde de activiteiten 
uit onder de naam “Ernst Leitz” en later onder de merknaam Leica binnen de “Leica Groep” met 
zelfstandige firma’s. Leica Camera AG, Am Leitz-Park 5, D-35578 Wetzlar, www.leica-camera.com.
Jan M. Broeders

Deel van het gebouwencomplex op het Leitz-Park 
in Wetzlar met rechts de World of Leica Experience.

Leica M10 Edition camera (links) en Leica Sofort camera (rechts).  

+

+
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trekkracht 30 ton en elektrisch remvermogen van 15 ton. De asindeling is B0B0, het gewicht 90 ton, de 
maximale snelheid 160 km/h. De elektrisch Vectron-serie is een groot succes. Er zijn veel locomotieven 
verkocht en ze doen het goed. De pure diesel-Vectron heeft een vermogen van 2 of 2,5 MWe. Het is een 
vervolg op de OBB ER20. Hij doet het goed, maar er zijn er weinig verkocht. Alstom levert ook zo’n lok, 
gebruikmakend van Siemens patenten.
Bombardier levert met dezelfde MTU-motor ook zo’n lok, die het goed doet. Ze leveren ook een lok met 
4 Caterpillermotoren van 550 kWe. De dieselhydraulische lok 218/225 wordt nog veel gebruikt.
De nieuwe dual mode Vectron moet nog wat testen ondergaan. Niet-geëlektrificeerde lijnen zijn niet altijd 
geschikt voor een asdruk van 22,5 ton.
De dual mode Vectron is een heel knap ontwerp. Ik ben nieuwsgierig hoe hij verkocht wordt.

De opbouw van de Vectron Dual Mode.

Introductie van technologie lasers en lasertoepassingen

Van het uitgebreide en zeer veel gebruikte studie- en referentieboek “Understanding Lasers” verscheen 
onlangs een vierde editie. De inhoud is voorzien van aanvullende informatie over de nieuwste ontwikke-
lingen op het gebied van de fabricage van lasers en de veelzijdige toepassingen in nagenoeg alle gebieden 
van techniek, wetenschap, geneeskunde en onderzoek. In het hoger technisch en universitair onderwijs 
is de publicatie al vele jaren met succes in gebruik bij studenten en docenten. Maar door de wijze van 
behandeling van de diverse onderwerpen rondom de lasers is dit boek tevens een informatieve gids en 
een uitstekende kennisbron voor alle personen werkzaam in het vakgebied van de optica en fotonica en in 
alle andere gebieden waarin er toepassingen zijn van de laser en lasertechnologie. De auteur Jeff Hecht is 
al vele jaren vast verbonden aan het tijdschrift Laser Focus World en werkt op freelance basis voor onder 
andere tijdschriften als IEEE Spectrum, New Scientist en andere publicaties. Hij ontwikkelde zich in de 
loop der jaren als een expert op de gebieden van optica en fotonica en de moderne toepassingen van la-
sers en glas- vezeltechnieken. In het voorwoord van de vierde druk geeft hij aan tijdens zijn studie van het 
bestaan van de laser op de hoogte kwam en dat hij vanaf 1974 is gaan schrijven over lasertechnologie. De 

laser is minder dan drie jaar jonger dan de eerste lancering van het ruimtevaartuig Spoetnik I op 4 oktober 
1957. Enkele dagen daarna waren het de Amerikanen Charles Townes en Gordon Gould die tijdens hun 
verblijf op de Columbia Universiteit een discussie hadden over de mogelijkheden om een laser te ontwik-
kelen. Gescheiden begonnen zij de race om de eerste werkende laser te presenteren. Het was echter de 
onderzoeker Theodore Maiman, die op 16 mei 1960 de eerste werkende laser presenteerde bij het bedrijf 
Hughes Research Laboratories in Californië. Daarna is het snel gegaan met de ontwikkeling van de laser 
en kwamen er steeds meer lasertoepassingen in beeld. In het eerste hoofdstuk presenteert de auteur de 
basisprincipes van de laser, de werking en de eigenschappen ervan en een compact historisch overzicht 

+
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over het ontstaan van de geweldige bron van licht en energie. Ook de natuurkundige achtergronden zijn 
uitgebreid behandeld. Daartoe maakt de auteur gebruik van speciale kaders voor het accentueren van de 
meest belangrijkste aspecten van het onderwerp. Het praktisch georiënteerde studieboek is opgebouwd 
uit 14 samenhangende hoofdstukken in heldere en begrijpbare teksten. In het eerste hoofdstuk maken 
gebruikers van het studieboek ook kennis met de verschillende soorten lasers en hun specifieke eigenschap-
pen. Bijzonder is het overzicht van alle toepassingsgebieden van de laser. Het eerste hoofdstuk, en tevens 
de andere hoofdstukken, sluit af met een samenvatting van de besproken en behandelde lesstof, met een 

toelichting wat in het volgende hoofdstuk wordt behandeld en een serie vraagstukken met meerkeuzevra-
gen. Alle antwoorden op de verdiepende vragen zijn achterin het boek weergegeven. De natuurkundige 
achtergronden van de lasers zijn gedetailleerd besproken in het tweede hoofdstuk. Daarbij is er natuurlijk 
aandacht voor de theorie van Huygens en Newton en andere wetenschappers, die het elektromagnetische 
spectrum onderzocht en verklaard hebben. Alle eigenschappen van licht en andere vormen van straling 
zijn verklaard. Voor een verdere behandeling van de glasvezeltechniek is een basis gelegd in dit tweede 

hoofdstuk. Hoe lasers principieel zijn opgebouwd en welke specifieke onderdelen en karakteristieke 
kenmerken ervoor zorgen dat ze functioneren zijn de belangrijkste onderdelen van de hoofdstukken 3 en 
4. De auteur neemt de student telkens mee in zijn toelichtingen op de behandelde leerstof en de leerstof 
in het eerstvolgende hoofdstuk. Daarmee is er telkens een terugblik en een verwachting voor het volgende 

onderdeel gegeven. Hoofdstuk 5 bespreekt onderdelen uit de klassieke optica met de onderdelen als de 
lenzen, telescopen, de optische aberraties, spiegels, polarisatie, optische materialen, filters en coatings en 
andere optische begrippen uit onder andere de niet-lineaire optica. Het geheel sluit af met de leerstof uit 

de wereld van optische meettechniek. In de eerste hoofdstukken werd 
al aangegeven dat er vele typen lasers beschikbaar zijn. De auteur be-
spreekt deze typen in de hoofdstukken 6 tot en met 8, waarbij telkens 

aandacht is besteed aan personen, die aan het ontstaan van specifieke 
typen hebben bijgedragen. Lasers en bijbehorende versterkers in ge-
bruik in de glasvezeltechniek zijn behandeld in hoofdstuk 9. Ook de 
techniek en de speciale lasers zelf zijn besproken en in beeld gebracht. 
Voor de diode- en andere halfgeleiderlasers geeft hoofdstuk 10 alle 

benodigde informatie en details over deze bijzondere groep lasers. 
Met hoofdstuk 11 brengt het studieboek leerstof over andere lasers 
en laserachtige lichtbronnen en over de bijbehorende bijzonderhe-
den, eigenschappen en praktisch gebruik. Het goed georganiseerde 

Op de titelzijde van Lasers & Applications van mei 1985 is een hologram aangebracht waarop de con-
structie van de eerste laser is afgebeeld. Ook de titelzijde van Praxis der Naturwissenschaften Physik 
van 15 januari 1986 bevat op haar speciale editie Holographie een hologram.

Voorbeelden van postzegels waar-
op het gebruik van het licht van de 
laser is weergegeven.
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studieboek bespreekt in hoofdstuk 12 lasers met kleine vermogens voor toepassing in CD-, DVD- en 
Blu-Rayspelers en in een aantal andere apparaten en systemen in de markt voor consumentenelektro-
nica. De auteur heeft de grens voor “laag” en “hoog” vermogen voor zijn leerstof gedefinieerd. In dit 
hoofdstuk is er zelfs aandacht voor de bekende laserlichtshows en voor militaire toepassingen. Het 
hoofdstuk sluit af met het gebruik van lasers in de holografie. Hoofdstukken 13 en 14 gaan over toepas-
singen van hoogvermogen lasers en lasers voor wetenschap en onderzoek. ISBN 978-1-119-31064-8,
“Understanding Lasers”, Jeff Hecht, John Wiley & Sons Publishing, 4e druk, 2019, 586 pagina’s, € 97,90.
Jan M. Broeders

Tractieaandrijvingen met waterstof

Enige jaren geleden heeft Mercedes ca 20 brandstofcel-minbussen (ca 20 passagiers) gebouwd, die in 
verschillende steden beproefd, onder andere bij de GVB Amsterdam. Er was een KiVi-excursie georga-
niseerd. Waterstof werd in de bus in tanks opgeslagen met een druk van 150 bar.
Alstom Salzgitter, voorheen LHB) heeft voor de omgeving van Oldenburg ca 20 tweewagentreinstellen 
geleverd met een vermogen van ca 500 kWe en een brandstofvoorraad van 1 dag bedrijf. Voor de omgeving 
van Frankfurt zijn er nu 50 stuks besteld. De brandstofcel is van het type Ballard.
Ik vind deze treinstellen een goed voorbeeld van het gebruik van waterstof.

Noordzee-windmolenpark Borkum Riffgrund draait

Het windmolenpark is 450 MWe groot en voorzien van 8 MWe-molens. Met de 6 MWe-molens is ruim-
schoots goede ervaring opgedaan. Door de tandwielkast te laten vervallen, de motor hoogpolig uit te voe-
ren met knappe vermogenselektronica is de 8 MWe-molen ontstaan. Nu de proeven goed zijn verlopen, 
is Borkum Riffgrund hiermee uitgerust en op 4 juni 2019 in bedrijf gegaan. Ook de vier windparken in 
aanbouw voor de Zeeuwse kust worden van 8 MWe-molens voorzien. De spanningsbron HVDC-invertors 
maken gebruik van dubbel-IGBT’s met 6500 V sperspanning. Aanvankelijk werd de 630 A 6500 V IGBT 
gebruikt. Toen volgde de 750 A 6500 V IGBT.
Onlangs is de 900 A 6500 V IGBT van Mitsubishi geïntroduceerd. Of Infineon en ABB/Hitachi hem ook 
maken, is mij onbekend. Voor een windpark van 450 MWe is hij wel nodig. Aanvankelijk waren per fase 
100 stuks dubbel-IGBT’s nodig. Door slimme pulsvorming kan dat aantal wat lager.

+

+

+
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IBC 2019

In september – kort na de IFA in Berlijn – was het in Amsterdam weer vol aan de bak; 
de IBC had alle registers opengetrokken en beurs + bijkomende activiteiten trokken 
natuurlijk wederom tienduizenden bezoekers. Kijk bijvoorbeeld op: http://ibc.gallery.
video/ibctv.
Hieronder volgen een paar algemene indrukken en een beschrijving van een paar krenten 
of krentjes uit de pap.

Eerst maar even waar ik het niet over wil hebben
Niet de almaar hoger wordende resoluties van tv en video. Inmiddels zijn HD en 4 k al ‘mainstream’, 
terwijl 8 k/UHD en meer kwaliteitsverhogende technieken, zoals hogere frame rates (60 tot 120 fps), die 
allemaal veel snelheid, geheugen en processorkracht vragen, aan de productiekant om de voorrang strijden. 
Er is al sprake van 16 bit per pixel! Evenmin behoeft de opmars van (IP-)software en systeemconverters 
nader betoog. Dat geluid ook steeds vaker in meer kanalen wordt opgedeeld, wisten wij inmiddels ook al.
Dat 5G een vooraanstaande plaats krijgt toegewezen bij de bandbreedte-veelvraten ligt voor de hand. 
De tijd van degelijke kabelverbindingen is zeker niet voorbij, maar ‘wireless’ rukt op, zowel aan de pro-
ductiekant als aan de ontvangers- (lees: consumenten-)kant. Nu we het er toch over hebben: 5G zou ook 
ingezet kunnen worden voor DTT; Digital Terrestrial Television zou dan DVBT (Digital Video Broadcast 
Terrestrial) moeten of kunnen opvolgen. Maar tegen die tijd zullen ze vast al wel weer nieuwe afkortingen 
hebben bedacht.
Evenmin behoeft vermeld te worden dat bijna alle belichtingsbronnen nu LEDs zijn, een enkele lumi-
nescentiebuis daargelaten; de enorme hittebronnen van meer traditionele lampen zijn echt verleden tijd. 
Lasers zijn er ook nog wel, maar daar werd nauwelijks aandacht aan geschonken. LEDs zijn ook steeds 
meer regelbaar; dimmen is al jaren mogelijk, maar nu ook continu regelbare kleurtemperatuur en diffusie/
stralingshoek. Dat is ook al mogelijk met software en apps en natuurlijk ook via DMX en Bluetooth.
Een opvallende, maar wel te verwachten tendens is: de rol van de smartphone en Android, die – al dan 
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niet m.b.v. externe hardware – steeds serieuzer worden. En ook ‘augmented reality’ rukt gestaag op. Dus: 
aan de werkelijkheid toegevoegde virtuele beelden en/of andere gewaarwordingen. ‘Interactief’ hoort er 
altijd bij.
Ook wordt vaker een beroep gedaan op AI (kunstmatige intelligentie) en op geraffineerde beeldbewer-
kingssoftware. Het ‘aloude’ chroma key is bovendien nog altijd springlevend.
Recording media, voor geluid zowel als voor beeld, zijn vrijwel alleen nog maar ‘hard disk’ en ‘solid state’. 
De giga- en terabytes vliegen je om de oren. En dan is er altijd nog ‘the Cloud’ als alomtegenwoordig 
archief, of zouden we toch maar weer ‘storage’ zeggen en schrijven?
En natuurlijk de vele tientallen grote (tot zeer grote) beeldschermen, die je overal toestralen en meer en 
meer de rol van projectiesystemen overnemen.
OTT is al enige jaren een veelgehoorde kreet. Nee, niet in de grammatica – daar al veel eerder – maar in het 
verschijnsel dat digitale (video- en audio)stromen en services via internet aangeboden en (vaak op abon-
nementsbasis en ‘on demand’: VOD) weergegeven kunnen worden, zowel gestreamd als via download. 
OTT is (uiteraard) via IP en staat voor Over The Top; nou, dan hoef ik de Elpec-collega’s niets meer te 
vertellen. Ik zou trouwens niet weten waarom men deze ‘over’dreven benaming gekozen heeft. Dus een 
duidelijke concurrent voor de meer traditionele ‘zendgemachtigden’, die zich overigens ook steeds meer 
op internet vertonen. ‘Netneutraliteit’ is in dit verband een primaire voorwaarde. VoIP, videoconferencing 
en Apple TV zijn voorbeelden. Soms is er een decoderkastje bij nodig of een ‘smart’ TV. De O heeft zijn 
grammaticale betekenis van Onvoltooid ook hier zeker in zich.
Maar als je dan een gigantische reportagewagen ziet staan met levensgrote letters NEP, begin je wel een 
beetje te twijfelen aan het betrouwbaarheidsgehalte van hun NEP-nieuws, al doen ze het meest aan sport- 
en entertainment-producties. In Nederland is deze multinational gevestigd op het Mediapark in Hilversum, 
waar ze voorheen (tot 1 januari 2016) vooral bekend waren onder de naam Dutchview en daarvóór NOB. 
Oud nieuws dus.
Buiten, op het Europaplein, werd gedurende de IBC heel vriendelijk gedemonstreerd en gecollecteerd 
voor Hong Kong.

Een paar dingen die mij opvielen:
- een dunne kabel (MIKI) met heel kleine aansluitkastjes voor gemengd gebruik van allerlei signalen, be-
stuurd door software. Van een Nederlandse ontwikkelaar en fabrikant, gevestigd in Maastricht, genaamd: 
Technica Del Arte bv. www.technicadelarte.com;
- heliumballonnen van NTT Docomo, die als video-drone en projectiemedium ingezet kunnen worden, 
heerlijk stil, want geen rotors! Uit Japan. www.nttdocomo.co.jp/english/info/;
- een dienstverlener, SUITE•ST die in één sessie internet-, audio- en videosignalen kan testen op ‘alle’ 
eindgebruikersapparatuur; handig voor leveranciers of ontwikkelaars die dat zelf niet willen of kunnen 
doen. Gevestigd in Praag. www.suite.st;
- een Brits bedrijf met een Japanse naam (Hitomi) dat hard- en software heeft ontwikkeld om (lip)synchroni-
satie van beeld en geluid van veel bronnen tegelijkertijd te verzorgen: MatchBox. www.hitomi-broadcast.tv.

MIKI
Het aantal mobiele apparaten en toepassingen is nog steeds 
groeiende. Daarbij komt ook ‘integratie’ van de hardware: 
smartphones worden voor 1001 toepassingen gebruikt, om maar 
iets te noemen. Er zijn tientallen veelgebruikte aansluitingen 
voor het verbinden van hardware, van voeding tot signaal 
(analoog en digitaal). Er is vaak sprake van een kabelwirwar, 
adapters, verlooppluggen enz.
Hiervoor heeft Joost Bloemen van de Maastrichtse ontwik-
kelaar Technica del Arte de MIKI-reeks op de markt gebracht, 
een aantal combinatiekabels met een klein kastje voor ge-
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luidsignaaldoorgifte bij smartphone-gebruik: iPhone (Apple) en Android (de meeste andere). Zo zijn er 
modellen met de volgende aansluitmogelijkheden: stereo-jack 3,5 mm (hoofdtelefoon), XLR (gangbaar 
bij professionele microfoons), PC (USB, ook USB-C). De signalen kunnen naar behoeven versterkt of 
verzwakt worden en in sommige modellen wordt het signaal digitaal verwerkt: DSP. In de mediawereld 
is veel vraag naar dit soort oplossingen. De folder vermeldt niets over fantoomvoeding van de microfoon-
aansluiting, maar spreekt op de website over dynamische of batterijgevoede microfoons, dat laatste zal 
dan vaak neerkomen op electret-mikes.
Daarnaast heeft Technica del Arte het product LUCI, een software-abonnement voor reizende reporters. 
De software is geschikt voor veel streaming- en compressienormen, bit rates en samplingfrequenties. De 
platforms waarop LUCI kan draaien, zijn: Android, Windows, Linux, MacOS en iOS.
Het bedrijf heeft voorts in eigen beheer een hoogwaardige codec ontwikkeld: ULCC.
Zie: www.miki-cable.com, www.luci.eu en www.technicadelarte.com.

Ballon als alternatief voor drone
Veel groter dan het Maastrichtse bedrijf is NTT, de Japanse KPN (78 miljoen abonnees). De afdeling die 
zich bezighoudt met innovaties en ontwikkeling, 
heet Docomo.
Daar heeft men een ballon van ongeveer 1 m 
diameter gemaakt, die uitgerust kan worden met 
een camera en op dezelfde wijze bestuurbaar is 
als een drone. Alleen de voortstuwing is heel 
anders. Op de ‘evenaar’ van de ballon zitten 
kleine motor-units geplakt, die volgens een 
piëzo-mechanisch principe werken. Door een 
hoge frequentie (boven de 20 kHz) brengen de 
kristallen membraantjes in beweging die kleine 
pufjes lucht uitstoten en zo de beweging regelen. 
De motortjes hebben ook een uitlaat naar boven en naar beneden, zodat ze de ballon ook kunnen laten 
stijgen of dalen. De bereikte snelheden zijn niet groot, maar voor een rustige positionering van de camera 
uitstekend geschikt. Het energieverbruik is gering – want de helium houdt de ballon in de lucht – en de 
contraptie kan dus zeker een uur blijven vliegen. De zwakke motortjes beperken de inzet van de ballon 
tot gebruik binnen afgesloten ruimten, maar dat kunnen ook zalen en studio’s zijn, als daar maar geen 
stevige bries staat.
Een ander verschijnsel dat de ontwikkelaars enige zorgen baart, is dat honden van het ‘geluid’ van de 
ultrasone motortjes overstuur kunnen raken. Een bijkomende toepassing is dat men de ballon als ‘projec-
tiescherm’ kan gebruiken om de feestvreugde tot grotere hoogten op te stuwen.
Daarnaast toonde NTT Docomo een echte drone met rotors in een frame, waaromheen een beugel met 
LEDs razendsnel ronddraait. Door die hoge snelheid kan men afbeeldingen of teksten op de bol laten 
verschijnen, die aan alle kanten te zien zijn. De bereikte resolutie is 760 bij 320 pixels. In de RAI had men 
deze drone niet vliegend maar wel werkend opgesteld. Anders dan de ballon maakt deze drone wel flink 
wat geraas en de vliegduur is ook veel beperkter.
Filmpjes van beide apparaten zijn te zien op YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=88UpCRaAJQ0, compleet met Japanse beschrijving en muziek.
https://www.youtube.com/watch?v=RJaBJ_J5jfQ, let op: mèt achtergrondprojectie.

Geautomatiseerde videotest voor gebruikersplatforms
Producenten van apparatuur en ‘content’ moeten rekening houden met een veelheid aan gebruikersomge-
vingen: van smart-tv tot smartphone, van X-Box tot PlayStation en van Chrome tot Firefox, plus vele set-
top-boxen. En denk ook aan de ontelbare infrarood-afstandsbedieningen. Deze hard- en software-platforms 
leiden al gauw tot honderden combinaties. Dat kunnen producenten en ontwikkelaars zelf doen door vele 
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apparatuur en nog meer software in huis te halen en 
handmatig aan het testen te slaan. Dit kost tijd en geld 
om maar niet te spreken over de noodzaak voortdurend 
bij te moeten blijven bij updates in de software en 
modificaties/modelspecificaties in de hardware. Het 
gehele testgebeuren kan worden uitbesteed. SUITE●ST 
heeft daarvoor alle faciliteiten om gelijktijdig geauto-
matiseerde tests uit te voeren, waarvan de rapportage 
(vaak binnen enkele minuten) tot in details bijv. met 
screenshots en gesignaleerde bugs aan de opdrachtge-
ver beschikbaar gesteld wordt. Omdat het meestal zo 
veel verschillende betrokkenen en configuraties raakt, 
bevordert SUITE●ST gezamenlijke testaanvragen en 
samenwerkings-scenario’s.
Zie: https://suite.st/

Synchroniseer beeld en geluid voor TV en internet
Digitalisering brengt veel voordelen met zich mee. Er zijn door deze techniek dingen mogelijk, waaraan 
wij (als voormalige analoge vakbroeders) niet hadden kunnen denken. Maar het lipsynchroon afleveren 
van beeld- met geluidssignalen loopt nog wel eens verkeerd. De oorzaken zijn niet altijd makkelijk op 
te lossen, maar de (digitale) techniek kan wel synchronisatie herstellen. Een complicatie kan echter zijn 
dat de vele kanalen die gebruikt worden evenzovele gelijkloopverschillen opleveren. De signalen van de 
reporter op locatie (ook als deze gebruikmaakt van een smartphone of Skype) en van de studiopresentatie 
zullen heel vaak niet dezelfde synchronisatieverschillen vertonen. Snel overschakelen van diverse beeld- 
en geluidsbronnen en transmissiemedia vormt dan – zoals we dat noemen – een ‘uitdaging’.
De MatchBox soft- en hardware kan nauwkeurig vertragingen van beeld- en geluidssignalen van vier bron-

nen tegelijk detecteren en de gevonden 
waarden (in onderdelen van seconden) 
weergeven. Dus ook voor analyses is 
het een uitstekend hulpmiddel.
Voor het afgeven van testsignalen is 
de hardware-box uitgerust met beeld-
patroongeneratoren met beeldscherpte 
tot 4K en maximaal 16 videokanalen, 
audio-testsignalen en teksttoevoe-
gingen. In de analyse-circuits kan de 
sychronisatie in milliseconden hersteld 
worden.
Uiteraard is er veel meer te vertellen, 
zoals de nieuwste serie uiterst kleine, 
maar hoogwaardige microfoons en 
headsets van DPA (dat wij uit onze 
jonge jaren nog kennen als Brüel & 
Kjær). En de als altijd snel en keurig 
verzorgde IBC-publicaties: IBC Insight 
en The IBC Daily, puur vakwerk in 
een tijd waarin papier meer en meer 
terrein verliest aan beeldscherm en 
luidspreker.
Kees van der Vlies
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Philips reclame-affiches zijn lithografische kunstwerken 

Het in 1891 in Eindhoven opgerichte bedrijf Philips & Co startte in 1892 met de productie van kool-
draadlampen voor uitsluitend professioneel gebruik. In 1908 is er de goedkopere metaaldraadlamp voor 
de consumentenmarkt en begint Philips met een opzet van reclamecampagnes in onder meer de vorm 
van affiches en reclamebriefkaarten. Ingehuurde tekenaars ontwerpen de eerste Philips litho’s. In 1925 

Philips Miniwatt radiobuis type AK 2, ontworpen door Kees 
van der Laan, 1935.

start Philips een eigen reclamestudio en de klederdrachten van 
boeren, boerinnen en vissers bepalen de beeldtaal in de reclame 
voor metaaldraadlampen, halfwattlampen en argalampen. In de 
expositie Uitgelicht! toonde het Steendrukmuseum affichekunst 
in de Philips reclame tussen 1900-1950. Met een reeks aan frisse ontwerpen kreeg het assortiment aan 
productaffiches hoge waardering van het publiek en de handel. In de begeleidende brochure bespreken 
de auteurs het verloop van het reclamebeleid in de eerste helft van de 20e eeuw. Nederlands Steendruk-
museum, Oranje Nassaustraat 8 c, NL-5554 AG Valkenswaard, www.steendrukmuseum.nl.
Jan M. Broeders

Super-Duplolux, ontworpen door Carl 
Probst, 1934.

Nationaal energieplan 2019

In 1973 werd de olietoevoer vanuit het midden-Oosten verstoord, wat resulteerde in een autoloze zonda-
gen. Dat resulteerde in mijn buurt te Schipluiden in woningisolatie zoals het schuimen van de spouw, later 
ook in dubbelglas en nog later in HR-CV-ketels. Rond 1970 was het gasverbruik gemiddeld rond 3000 
m3/jaar, nu rond 1450 m3/jaar. Met de huidige bouwvoorschriften valt het verbruik nog iets zuiniger uit.
In de jaren zeventig startte in Schipluiden meteen een warmtekracht (wk)-project (onder leiding van een 
TotalEnergy-commissie), resulterend in een studiedag op de TU Delft in 1978. Bij wk wordt elektriciteit 
opgewekt in een proces met een totaal rendement van 90%. Cogen Nederland gaf aan, dat uiteindelijk 
40% van de elektriciteisopwekking in Nederland met wk gebeurde.
Ook de eerste windmolens werden gebouwd met een elektrisch vermogen van ca 60 kW.
Wereldwijd werd over brandstofbesparing nagedacht. Dat resulteerde in het verdrag van Kyoto, waarin werd 
gesteld, dat het wereldbrandstofgebruik moest zakken naar 20% van 1990. In die tijd steeg het brandstof-
gebruik jaarlijks bijna 10%. In 2012 was het brandstofgebruik minstens het dubbele van 1990. De EU deed 
mee en elk land moest een plan maken. Bij ons het nationaal energieplan van Wiebe Draaijer, toen voorzit-
ter SER, nu directeur van de Rabobank. Op verschillende bijeenkomsten werd gesteld: het plan voldoet 

+
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aan de eisen, het is haalbaar en betaalbaar. In 2015 werd Kyoto bevestigd door de akkoorden van Parijs.
De gebrukte brandstof werd verdeeld in:
- 15-20% elektriciteitsopwekking,
- 10% verkeer en vervoer (incl zeevaart),
- 70% verwarming (ruimteverwarming ca 35%, procesverwarming (raffinaderijen en voedingsmiddelen) 
ook ca 35%).
Duurzame energie: zon tot 10 000 MWe, wind op land tot 6000 MWe, wind op zee tot 11 000 MWe).
Aardwarmte mogelijk 40% (onderzoek door staatstoezicht op de mijnen gaande, uitkomst kan minder zijn). 
Wij zouden nu ongeveer 60% van 1990 gebruiken. Dat leek in 1990 nauwelijks haalbaar. Meer bezuinigen 
van het huidige verbruik wordt steeds moeilijker. De huidige kabinetsplannen wijken niet zoveel af van 
de plannen van Wiebe Draaier. Warmtepompen voor ruimteverwarming wordt in onze buurlanden niet 
zinvol geacht. Op grond van mijn ervaring van het project te Pijnacker, zou een proef met brontemperatuur 
van 10 °C (bijv bodem riviertje Gaag) en een radiatortemperatuur van 40 °C zinvol zijn. De COP zou dan 
circa 3 zijn, dat wil zeggen bij een 15 kWth-ketel zou een 5 kWe-warmtepomp voldoen. Het elektriciteitsnet 
wordt dan dubbel zo zwaar belast. Proefprojecten zijn essentieel.
Windparken op zee worden bij zware storm in de vaanstand gezet. Ik zou daarom de kolencentrales behou-
den. Het huidig aantal vollastdraaiuren is ca 8000 h/jaar. Dat moet teruggebracht kunnen worden tot 2000 h.
Samengevat: het gebruik van fossiele brandstof is al sterk afgenomen en dat wordt nog veel meer.

Toekomstige ontwikkelingen
De uitkomst van research is altijd moeilijk te voorspellen. Pas ontwikkelde zaken gedragen zich vaak 
anders dan oorspronkelijk gedacht Toen de min of meer eerste windmolen van 60 kWe in ‘s-Gravenzande 
na 6 weken stuk waaide, had ik niet verwacht, dat de huidige 6 MWe-molen nu als uiterst betrouwbaar te 
boek zou staan. Ik stel daarom voor de volgende zaken te ondernemen.
1.De elektrische auto. Aanvankelijk werd gedacht, dat de accu slechts een levensduur van zes jaar had. 
Aan de hand van ervaring van 6 MWe-loks werd tevens gedacht, dat koelwater tenminste 20 °C warm 
zou moeten zijn.
Als nu elke gemeente en elk taxibedrijf 10% van hun wagenpark zo spoedig mogelijk als elektrisch 
voertuig uitvoeren, krijgen we een schat van bedrijfservaring, waar wij ons voordeel mee kunnen doen.
2.Gebruik van de Ballard-brandstofcel. Nabij Osnabruck rijden inmiddels enkele twee-wagentreinstellen 
met een vermogen van ca 500 kWe. Ze doen het heel goed. Er zijn ca 50 stuks bijbesteld. Behalve met de 
brandstofcel doen we ook ervaring op met H2-productie middels zonnecellen.
Nederland moet met deze proef meedoen. Mogelijk is het ook iets voor zware vrachtwagens.
3. Enkele fabrikanten van CV-ketels zeggen, dat ze CV-ketel met waterstof als brandstof gebouwd hebben. 
Ze waren goed. We moeten ze installeren in een nieuwbouwwijk. Dat geldt ook voor warmtepompen.
Nieuwe  producten zonder uitgebreide proeven in bedrijf nemen is niet verstandig.

Stadler 6-assige locomotieven
Stadler heeft in het Spaanse Valencia enkele jaren geleden een fabriek van Vossloh overgenomen en is 
men begonnen met een proefserie van zesassige loks (C0C0; asdruk 21 ton) in twee versies:
- Een all-electric 9 MWe-lok met aanzettrekkracht van 50 ton geschikt voor 15 kV 16,7 Hz en 25 kV 50 
Hz. Hij zou op bijv de Brennerbahn veel goederentreinen kunnen trekken, die nu door twee Vectrons (of 
vergelijkbare locomotieven) worden getrokken [zie Rail Magazine juni 2019].
- Een dual mode locomotief 3 MW-diesel en 6 MWe elektrische locomotief met 15 kV 16,7 Hz voeding 
of 25 kV 50 Hz voeding [Zie EK journal juni 2019].
Van beide soorten zou er tenminste een exemplaar gebouwd zijn, die uitgebreid zal worden beproefd in 
oa Velim. Bij geslaagde proeven worden meteen 100 stuks geleverd.

+

+
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Waar worden nu vermogenshalfgeleiders gemaakt?

Eupec in NWR was eens een samenwerking tussen Siemens en AEG en werd ondersteund door het BMFT 
(Bundesministerium fur Forschung und Techniek, nu samengevoegd met Wirtschaft) VDE en VDI. Daar 
is de (vermogens-)IGBT ondekt en als eerste geproduceerd. AEG had financiële problemen en deed haar 
aandelen over Siemens. Siemens bracht Eupec onder bij Infineon dat is geprivatiseerd. De key-business 
van Infineon bestaat heden niet uit vermogenshalfgeleiders.
ABB had ook een fabriek met researchcentrum in Zwitserland, dat nauw samenwerkte met Eupec en in 
belangrijke mate hetzelfde leverde. ABB heeft bekend gemaakt, dat haar sterkstroomactiviteiten over zullen 
gaan naar Hitachi. De CEO van ABB is afgetreden en het is onduidelijk, hoe die overdracht gaat verlopen.
Mitsubishi maakt inmiddels ook vermogenshalfgeleiders oa de IGBT 900 A 6500 V, die behalve in loks 
ook gebruikt wordt voor omvormers 220 kV AC (3f) naar 300 kV DC (+150 kV kabel en –150 kV kabel).
De vierassige 80 tons 6 MWe lok 101 en 120 is inmiddels 20 jaar oud. Af en toe sneuvelt een GTO. Dat 
type GTO is niet meer te koop. De gang van zaken is nu: een locomotief ontdoen van alle oude halfgelei-
ders die dan voorzover nog goed gebruikt worden bij GTO-uitval bij de rest van de serie.
De fraaiste manier om de lok ontdaan van haar GTO’s is uitvoeren als een 4-systeemlok met 3 kVDc tus-
senrail. Dat betekent overwikkelen van trafo en motoren. Bij de loks met commutator was overwikkelen 
van trafo en motoren gebruikelijk. Op grote schaal is dat nog niet gedaan.
Een defecte GTO even vervangen is er niet bij. Ook een IGBT kan niet zomaar vervangen worden. Op 
zijn minst is een nieuw aanstuurblok nodig. De voorkeur is dan alle IGBT’s van een lok te vervangen.
De overblijvende IGBT’s kunnen wel in een oude lok geplaatst worden.
Ook bij vervanging van vermogenshalfgeleiders voor “land”-aandrijvingen doen zich dergelijke proble-
men voor.

Hologrammen realiseren en projecteren met bouwdozen

De Amerikaanse organisatie Litiholo is een onderdeel van de firma Liti Holographics, het bedrijf dat 
dagelijks werkt aan het ontwerpen, produceren en verkopen van hologrammen en holografische pro-
ducten. Het bedrijf is opgericht in het jaar 2000 vanuit de activiteiten en initiatieven binnen de MIT 
Lab’s Spatial Imaging Group. Deze groep binnen het MIT stond voor de holografie toen onder de 
leiding van Stephen A. Benton (1941-2003). Liti verlegde continu de grenzen en mogelijkheden van 
en voor holografische produkten en toepassingen. Zij ontwikkelden tevens drukmachines voor snelle 
producties van hologrammen en ontwerpen en leveren inrichtingen en apparaten voor laboratoria, 
onderzoekscentra en productiefaciliteiten. Het bed-
rijf staat onder leiding van Paul Christie, eveneens 
een pionier op het vlak van de holografie. Als di-
visie binnen Liti heeft Litiholo zich gespecialiseerd 
om holografie voor een groot publiek geschikt te 
maken en beschikbaar te laten zijn om zelf holo-
grammen te maken. Extra aandacht is er voor de 
introducties op scholen en voor opleidingen door 
de producties van experimenteersets en bouwdozen 
met optica-systemen, laserlichtbronnen, lichtge-
voelige en ontwikkelmateriaal. Recent presenteerde Litiholo een complete productieset om zelf 

een filmhologram te realiseren. Bij het kijken naar de fascinerend heldere promotiefilm wordt 
de productie realiteit. De set is te bestellen bij Litiholo. Kijk voor gegevens op www.litiholo.com. 
Jan M. Broeders

+

+
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Bovenleidingspanningen voor elektrische tractie

Bij bergtrajecten en tunnels was stoomtractie niet zo handig (te weinig vermogen en rook in tunnels). Rond 
1880 is in Hongarije, Italië en Zwitserland gebruik gemaakt van elektrische tractie bij 3 kV (3 f), 40 tot 
50 Hz. Als aandrijfmotor werd de driefasige asynchrone poolomschakelbare sleepringmotor gebruikt met 
waterweerstanden op de lok met bijv drie pooltallen met synchrone snelheden van bijv 30, 50 en 70 km/h. 
Elektrisch remmen was goed mogelijk. Je had twee bovenleidingen/spoor. Tot ca 1960 is dit systeem in 
gebruik geweest.
Sinds ca 1900 werd met stadstrams elektrisch gereden. Als motor werd de DC-seriemotor gebruikt; als 
generator de DC-parallelmotor aangedreven door stoommachine of een 3-fase AC-sleepringmotor. Rond 
1924 werd de kwikdamp-gelijkricher mogelijk en gebruikt als 3 f of 6 f sterpuntsgelijkrichter. Het span-
ningsverlies per ventiel was ca 25 V.
Rond 1918 hebben Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Noorwegen en Zweden besloten over te gaan 
naar 15 kV 16,7 Hz. Als tractiemotor werd de enkelfasige AC-seriemotor gebruikt met uiteindelijk een 
vermogen van 1000 kWe/motor. Er rijden nog veel van die locomotieven.
Nederland, Frankrijk en Spanje kozen voor 1500 V DC (+20%, -30%). België, Italië, Polen en Rusland 
kozen voor 3000 V DC. Spanje bouwde na 1945 om naar 3000 V DC.
Duitsland nam vanaf ca 1930 proeven met 20 kV 50 Hz in het Zwarte Woud. Die techniek is verbeterd 
door Frankrijk en als eerste toegepast in NO-Frankrijk als 25 kV 50 Hz. Op de lok werden kwikdampge-
lijkrichters geplaatst.

LEGO bouwstenen brengen lasertoepassingen dichterbij

Binnen het middelbaar en hoger onderwijs, en zelfs binnen de specifieke bedrijfs- en universitaire oplei-
dingen, is telkens grote behoefte aan modern en innovatief leer-, demonstratie en instructiemateriaal voor 
studie- en vakgebieden Optica en Fotonica en bijbehorende kennisverrijkingen over optische instrumenten 
en optische meettechnieken. Dankzij een rijke ondersteuning van het Duitse Ministerie voor Vorming en 

Wetenschap (BMBF) heeft een team van medewerkers en studenten aan 
de Universiteit Osnabrück bouwdozen en instructies ontwikkeld voor het 

werken en experimenteren met technieken en systemen waarbij een laser wordt toegepast. In het eerste 
bouw- en instructieboek uit een serie van drie handleidingen bespreken de samenstellers stap voor stap het 
ontstaan, ontwerpen, bouwen, begrippen en het werken met een Michelson-interferometer. De benodigde 
software voor experimenteren en het uitvoeren van metingen is vrij beschikbaar via het open source principe.
Optica en fotonica is nu bereikbaar voor iedereen, die voor studie, wetenschap en onderzoek of werk moet beschik-
ken over betaalbare educatieve apparatuur. ISBN 978-3-946496-09-0, “Interferometer zum Selberbauen”, 
Stefan Klompmaker, Felix Lager, Björn Bourdon en Mirco Imlau, Bombini Verlag, 2019, 137 pagina’s, € 14,95.
Jan M. Broeders

+
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Inmiddels is vermogenselektronica ingeburgerd met de HP-IGBT op loks, nu 750 A 6500 V. Daarmee kan 
een viersysteemlok worden gebouwd met een vermogen van 6000 kWe bij 25 kV 50 Hz, 15 kV 16,7 Hz en 
3 kV DC en 4200 kW bij 1500 V DC met omschakelbare motoren (ster/driehoek) en 2500 kW alleen in 
sterschakeling. Aanzettrekkracht 30 ton. De fraaiste uitvoeringen vind ik Trax3 van Bombardier, Vectron 
van Siemens en de Zatopec van Skoda. Viersysteemtreinstellen bestaan ook bij de ICE3.
Nederland vindt 1500 V DC te krap worden qua voeding. De meest logische stap is 25 kV 50 Hz zoals 
geïnstalleerd op de HSL-Z en de Betuwelijn en Havenspoorlijn. Dat geeft wat problemen bij tunnels. Denk 
aan: Schiphol, ondergrondse station Delft, Rotterdam-, Velser- en de Hemtunnel.
Ik vind, dat uitgebreid proeven moeten worden gedaan door HS-labs voor bovenleidingspanningen van 
20 kV (25 kV -20%).
Overgang van 1500 V naar 3000 VDC is ook niet zo eenvoudig. De gelijkrichterstations moeten worden 
omgebouwd. We gebruiken viersysteemloks van Bombardier en Siemens.
De Flirts van Stadler worden ook voor 3 kV DC geleverd, idem de Sprinters van CAF. De dubbeldekkers 
VRIM moeten worden omgebouwd in hun trafowagen. Bij het overige materieel ICM, oude sprinters, de 
loks uit de serie 1600 en 1700 is ombouw omvangrijker en misschien niet lonend.
De ombouw van 1500 VDC naar 3000 V DC vereist een uitgebreid plan van aanpak qua techniek en qua 
kosten. Uiteindelijk wordt te zijner tijd in heel Europa 25 kV 50 Hz gebruikt.

Vraagbaak voor de fysica en aanverwante vakgebieden 

Met de recente uitgave van de 2e druk van het veel toegepaste vademecum door 
studenten en docenten fysica en door wetenschappers, onderzoekers en technici 
in de specifieke vakgebieden binnen de fysica, hebben de gebruikers van dit 
gewaardeerde raadpleegboek ook een uitleg over de nieuwste verklaringen van 
begrippen en gegevens over systemen en materialen uit toepassingsgebieden 
voor luminescentie, lichtgevende stoffen, lasers en lichtbronnen. Daarmee 
levert de inhoud van deze publicatie antwoorden en gegevens uit de vraag-
stellingen in samenhang met de vakgebieden van de fotonica. Deze moderne 
aandachts- en werkgebieden staan al geruime tijd hoog aangeschreven als 
pijlers van de hedendaagse technologische en de economische vooruitgang van 
de moderne wetenschap. Veel innovatieve vindingen,  technieken en systemen 
zijn effectief geworden door de combinaties van lasers en glasvezeltechnieken. 
Door de keuze voor het “Jaar van het Licht”-manifestatie is er extra aandacht 
voor het fenomeen licht en daaraan gekoppelde ontwikkelingen van verbazingwekkende toepassingen 
van optica en fotonica in vele dagelijkse situaties en in onze gezondheidszorg. In een alfabetische 
volgorde zijn alle begrippen, vaktermen en algemene termen uit genoemde werk- en interessegebie-
den uitgebreid of compact behandeld en verklaard. Als leerboek en lexicon onmisbaar voor de optica.
ISBN 978-3-662-55949-9, “Leuchtstoffe, Lichtquellen, Laser, Lumineszenz”, Thomas 
Jüstel en Sebastian Schwung, Springer Spektrum, 2019, 2e druk, 254 pagina’s, € 64,99.
Jan M. Broeders

+

Kunststoffenbeurs 2019 in Veldhoven in het teken van
duurzaamheid en recycling

Op 25 en 26 september werd door Mikrocentrum de 21e editie van de Kunststoffenbeurs georganiseerd 
in het NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven. 3000 bezoekers, 40 sprekers en 275 exposan-
ten met 950 specialisten, konden ook deze editie elkaar weer ontmoeten en de laatste ontwikkelingen 
en innovaties delen. 

+
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De Kunststoffenbeurs belichtte dit jaar 
wederom actuele thema’s zoals: circu-
laire economie, duurzaamheid, slim-
me grondstoffen, nieuwe materialen, 
kostprijsbesparing, innovatieve pro-
ductiemethodes, productontwikkeling 
en businesskansen. ‘’De Kunststof-
fenbeurs blijft uniek in zijn soort. De 
beurs is door de jaren heen voorzichtig 
veranderd. Voorheen had de beurs met 
name het hoofdthema spuitgieten. Nu 
is de Kunststoffenbeurs een vakbeurs 
met congres waar de gehele kunststof-
keten is vertegenwoordigd; van grond-

stof tot eindproduct’ aldus Els van de Ven, Manager Kunststoffenbeurs. 

Kunststof, te waardevol om weg te gooien!
Dankzij de zee aan mogelijkheden en toepassingsgebieden rollen er dagelijks wereldwijd miljoenen 
kunststof producten van de productieband. Kunststof heeft dan ook een grote waarde voor onze sa-
menleving. Bovendien volgen binnen de kunststofindustrie de initiatieven en oplossingen rondom 
hergebruik en recycling elkaar in rap tempo op. Niet voor niets was het thema van deze editie dan 
ook: Kunststof, te waardevol om weg te gooien! Dergelijke voorbeelden werden uitgelicht in het le-
zingenprogramma. Zo deelde CEO & Co-founder, Casper van der Meer, van Better Future Factory 
hoe innovatieve engineering met storytelling toegepast kan worden in een productontwerp gericht op 
een betere toekomst. Willemijn Peeters van Searious Business deelde tijdens haar keynote de meest 
recente en relevante ontwikkelingen in de circulaire economie. 

Duurzaam samenwerken
Mikrocentrum werkte voor deze editie wederom samen met de NRK, het Rethink Plastics programma, 
Plastics Europe en MVO Nederland om te laten zien welke waarde kunststof en rubber toevoegt aan 
zowel de samenleving als de industrie. Zo vertelde Erik de Ruijter van NRK hoe slim innoveren mak-
kelijker wordt met de NRK innovatiespin. Dit initiatief biedt een platform waarbij bedrijven hun inge-
zette recyclaat kunnen registreren om aan klanten te laten zien dat zij stappen maken in de circulaire 
economie. 
Theo Stijnen van Plastics Europe Nederland sprak tijdens zijn lezing over de opzet van het Operation 
Clean Sweep-programma. Het initiatief waardoor bedrijven meehelpen om de vervuiling van de we-
reldzeeën te stoppen.

De toekomst van het recyclen van kunststoffen
Deze editie kon men ervaren hoe actief de kunststoffenbranche is om zijn verantwoordelijkheid te 
nemen. Er worden prachtige producten gemaakt waarbij de branche tijdens de ontwikkeling ervan al 
nadenkt om genoeg recyclaat te gebruiken en zo min mogelijk energie te verbruiken tijdens de pro-
ductie. Een aantal van deze innovatieve producten waren terug te zien in het lezingenprogramma, bij 
de exposanten, op het demoplein en in de Hall of Fame. 

Kunststoffen 2020
Op 23 en 24 september 2020 vindt de volgende editie van de kunststoffenbeurs plaats. Hou de website 
www.kunststoffenbeurs.nl in de gaten voor meer informatie.
Bericht Mikrocentrum

+
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Eindejaarsfeest ELPEC 2018

Op vrijdag 7 december 2018 vierden zestien ELPEC- deelnemers met elkaar het einde van het jaar. 
Ditmaal speelden de festiviteiten zich af in het Rotterdamse Telecommuseum, in de Vlaggemanstraat 15. 
Een bijzonder adres, daar de in 1923 gebouwde telefooncentrale voor Rotterdam-Noord hier gevestigd 
is. Het gebouw is in de stijl van de Amsterdamse School gebouwd en biedt de mogelijkheid een duik 
in de historie van de telefonie te nemen. Aansluitend werd er gedineerd in het nabijgelegen restaurant 
Evin, waar we van heerlijk Turks eten genoten.

Het was typisch Hollands weer, namelijk regen, 
wind en grauw. Dit resulteerde in aanzienlijke files 
op Nederlandse snelwegen. Gelukkig slaagden ook 
onze Belgische deelnemers erin, weliswaar met een 
kleine vertraging, aan te schuiven. Het museum 
heeft een afsluitbaar binnenterrein, waardoor het 
parkeren van de auto’s zonder problemen verliep. 
Voordat de rondleiding begon, was er gelegenheid 
bij te praten met koffie en gebak. Helaas waren er 
dit jaar enige leden verhinderd. Hopelijk zijn ze er 

volgend jaar wel weer bij.
Het gezelschap werd na een inleiding van onze voorzitter Frans Witkamp 
door onze gastheren verwelkomd en vervolgens in twee groepen gesplitst 
voor een rondleiding. Dit resulteerde in een ideale groepsgrootte, waar-
door we optimaal konden genieten van de anekdotes van de zeer gastvrije 
vrijwilligers die het Telecommuseum draaiende houden. Deze vrijwilligers 
zijn gepensioneerde PTT- en KPN- medewerkers die onder andere graag de 
volgende generaties laten zien hoe men in het pre-smartphone tijdperk met 
elkaar communiceerde. Natuurlijk is het museum voor jong én iets ouder 
publiek een interessant uitstapje. We waren verbaasd dat er veel meer te 
zien en ervaren is dan je in eerste instantie bij bezoek aan alleen de website 
zou vermoeden.
De heer Hans Noordhoek vertelde hoe het museum is ontstaan. In de jaren 
70 van de vorige eeuw verzamelden enige toenmalige medewerkers van 
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het Staatsbedrijf PTT ‘stiekem’ oude onderde-
len, overigens met toestemming van hun directe 
chef de heer Eekhout. Hiervoor moesten zij een 
geschikte opslagplaats voor de langere termijn 
vinden. Een gedeelte van de telefooncentrale dat 
destijds geen gebruiksfunctie had, bleek hiervoor 
uiterst geschikt. Dit initiatief werd min of meer 
gelegaliseerd door toenmalig directeur van het 
telefoondistrict Rotterdam, de heer Houweling. 
De heer Eekhout spande zich samen met vele 
vrijwilligers in voor de totstandkoming van de 
huidige collectie. Door hen werden enkele door 

het Rotterdamse stadhuis en grotere bedrijven afgedankte telefooncentrales behoed voor sloop. Tot op 
de dag van vandaag is de heer Eekhout (inmiddels 92 jaar oud) actief betrokken bij het ontwikkelen 
van de collectie, dat zie je niet vaak meer!
Nog steeds is de telefooncentrale in gebruik, weliswaar op een andere manier dan voorheen. De mo-
derne telefooncentrale heeft vandaag de dag niet veel ruimte nodig en staat op de bovenste verdieping 
van het pand. Het museum toont de volledige geschiedenis van de Rotterdamse telefonie van 1880 tot 
heden. Het bijzondere aan de centrale in Rotterdam is dat er gebruik gemaakt werd van technologie van 
Ericsson, andere centrales in Nederland werden door Bell en Philips ingericht. Veel oude telefoons (met 
draaischijven en knoppen), telefooncellen, maar liefst 17 werkende telefooncentrales, telexen, faxen, 
radiodistributie, klokken, kabels en meetapparatuur voor kabelstoringen en mobiele telefonie staan ten-
toongesteld. Ook het indertijd door 
PTT-werknemers op straat opgezette 
werktentje is te bewonderen. Voor de 
PTT-ers betekende de afkorting PTT: 
Putje graven, Tentje zetten, Tukkie 
doen. Bij menig ELPEC-deelnemer 
wekte dit gevoelens van weleer op! 
Bijzonder is dat de collectie niet ach-
ter glas staat en alles nog functioneert 
of functionerend is gemaakt. Tijdens 
het vergapen aan de aanwezige ap-
paratuur vierde nostalgie hoogtij bij 
de ELPEC-deelnemers. Ook bij de 
aanwezige dames viel de rondleiding 
in goede aarde, er is ook zoveel te 
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zien! We genoten van de met talloze details doorspekte rondleiding die door de conservator van het 
museum, Wijnand Nouwels, werd verzorgd
Na de rondleiding verplaatsten de deelnemers zich te voet naar Turks restaurant Evin aan de Bergweg. 
Hier namen we plaats om te genieten van de Turkse keuken. Na een heerlijk voorgerecht dat op een 
draaischotel op tafel werd gezet, viel ook het hiernavolgende hoofdgerecht zeer in de smaak. Op enig 
moment nam onze penningmeester Jan Broeders het woord en verraste ons met een leuke geste van KPN. 
Alle deelnemers kregen van dit bedrijf een gratis toegangskaart voor een bezoek aan het Rijksmuseum 
in Amsterdam. Uiteraard werd dit door de aanwezigen bijzonder op prijs gesteld ! Jan werd gevraagd 
KPN te bedanken voor deze leuke verrassing! Rond 21.30 uur keerde iedereen terug naar de bij het 
museum geplaatste auto’s en zat onze bijzonder geslaagde middag en avond er weer op. Kortom, het 
was weer een geslaagd eindejaarsfeest, we zien nu al uit naar de bijeenkomst in 2019!
Op het internet staat een kort filmpje over het Houwelingen Telecom Museum: https://www.koffietijd.
nl/De_Stip_telecom_museum?fbclid=IwAR2367XXPSS3aKdoqd9JdiBUIfWnImd2jcogyk4U3-
9YsuZsp0OzoaimpHQ
De website van het museum: http://houwelingtelecommuseum.com.
Bos Vos
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Snel (?) kopen op internet

Ik herinner me het nog heel goed: het was zo’n echte zomerse dag, net over de top zo gezegd. 
Waarop je zo nu en dan noodgedwongen regelmatig moest “tanken” om uitdroging te voorko-
men. Er was werk aan de winkel. Gelukkig waren hiervoor geen krachtinspanningen vereist, want 
het ging om het aanschaffen van een NAS. U weet wel, een Network Attached Storage, zeg maar 
een kastje met een of meer harde schijven verbonden met je eigen locale netwerk. Even het web 
raadplegen welke het zal worden, want die keuze moet natuurlijk weloverwogen tot stand komen. 
Eureka: het moest een NAS van het fabrikaat X worden, laten we hem gemakshalve NAS noemen. 
Velen zullen ongetwijfeld weten dat als je een NAS koopt, het in de meeste gevallen om twee za-
ken gaat: de NAS zelf en de harde schijven die erin gaan. Om de fijnslijpers de wind uit de zeilen 
te nemen: het kunnen ook andere geheugendragers worden, maar daarvan is hier geen sprake.

Samengevat was ik op jacht naar een NAS en vier HD’s (harde schijven, maar met de meer-
vouds-s van hard disks). Meestal als ik computerachtige producten nodig heb, doe ik een be-
roep op een locale, overigens ook landelijk bekende leverancier, of op een webwinkel die je 
zou kunnen betitelen als dozenschuiver. Zo’n bedrijf heeft veelal veelvuldig gevraagde ar-
tikelen ofwel highrunners op voorraad en koopt de overige in bij toeleveranciers waarmee 
een overeenkomst is afgesloten. De levertijd neemt hierdoor wel wat toe. Maar dit terzijde.

Ik startte m’n zoektocht naar een leverancier met gunstige condities en een interessante prijs. Al 
snel bleek bij prijsvergelijking tussen beide vertrouwde leveranciers een fors verschil van zo’n 
25%. Maar eens even verder surfen en kijken wat anderen te bieden hebben. Inderdaad, de markt 
vertoont een grillig beeld. Een vluchtige blik bij onze oosterburen leverden een iets milder beeld: 
qua prijsniveau lagen de verschillen wat dichter bij elkaar en op hetzelfde niveau. Aangezien ik 
zowel HD’s als een NAS wil aanschaffen, kijk ik naar een leverancier met een gunstige totaal-
prijs. Ik kom terecht in Duitsland en plaats mijn bestelling. Zoals gebruikelijk bij webshops waar 
je nog geen vaste klant bent, moet je alles vooruit betalen. Deze shop is uiterst klantvriendelijk: 
dat hoeft hier niet. “Auf Rechnung” is een van de opties bij de bestelling. Daar kies ik voor. Ik 
krijg direct antwoord: “vielen Dank für Ihre Bestellung auf unserer Website, deren Eingang wir 
hiermit bestätigen möchten”. Prima geregeld, toch? Enkele dagen levertijd, oké, dat moet lukken.
De vreugde was van korte duur. Twee dagen later ontving ik een e-mail: “Leider müssen wir Ihnen 
mitteilen, dass die im Bestellvorgang vorläufig ausgewählte Zahlungsart „Rechnung“ nach Detail-
prüfung in diesem Fall bedauerlicherweise und wider Erwarten nicht zur Verfügung steht.” Sta ik op 
een zwarte lijst? Of uit het onbetrouwbare buitenland? Enigszins verongelijkt besluit ik dan maar 
tot directe betaling over te gaan. Deze club had voor zover ik kon nagaan een goede naam, dus...

Een dag later ontving ik een bevestiging van de leverancier: het bedrag was in goede orde ont-
vangen. Ik ging maar voorbij aan een fout in de btw-berekening, en accepteerde de gevraagde 
prijs. Ik wilde per slot van rekening wel m’n NAS, en die paar euro kan er nog wel vanaf. En-
kele dagen later weer een e-mail van de leverancier: het product blijkt verkeerd te zijn geprijsd 
en kan derhalve niet worden geleverd. Met alle verontschuldigingen. Ik reageerde nog met het 
argument dat bij kleine verschillen het bedrijf gehouden is tot levering, maar daar schijnt dit be-
drijf niet van op de hoogte te zijn. Uiteindelijk hebben die lieden wel mijn betaling ontvangen. 
Na wat aandringen vond uiteindelijk stornering plaats: we zijn een week verder, maar geen NAS. 
Wat wel met enige vertraging binnenkwam waren de bestelde HD’s. Hoera. Ik leg ze in de opslag.

Ik besluit naar m’n vertrouwde “dozenschuiver” over te stappen. Voor ongeveer dezelfde prijs, met alleen 
een wat lange levertijd van meer dan 10 dagen. Ik plaats m’n bestelling, krijg een bevestiging en wacht 
af. Op de verwachte leverdatum trek ik maar eens aan de bel. Wanneer krijg ik m’n NAS? Ik krijg al snel 
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antwoord: “Je bestelling is onderweg naar ons. Over twee dagen is hij binnen en wordt direct naar je 
verstuurd”. Twee dagen later check ik even naar de status van de bestelling. Staat er te lezen”Bedankt voor 
uw order. Helaas is het niet meer op voorraad bij onze huidige leverancier. Wij kunnen het product nog wel 
leveren vanuit een andere leverancier, maar dan moeten we de prijs met € 70,00 verhogen.” Nog een pikant 
detail stond erbij: “Je order is geannuleerd en de annulering is bevestigd”. Bevestigd? Ik weet van niets.
Ik uit mijn ongenoegen in een kort e-mailtje met de mededeling dat ik meen een leveringsovereenkomst 
te zijn aangegaan. En hij was toch onderweg? Nou, kennelijk niet. Een lijmpoging van de webwinkel 
volgde al snel: of we het prijsverschil konden delen. Gezien het eerdere verloop, de verkeerde voorstel-
ling van zaken en de inmiddels toch wel opgelopen lange levertijd vond ik dat geen goed idee. Ik hield 
voet bij stuk en er leek een impasse te ontstaan. Plotseling belde een hotemetoot van het bedrijf mij 
op. “Het is in de handel gebruikelijk dat na een verhoging van de grondstofprijzen en dergelijke een 
prijsverhoging gewoon kan worden uitgevoerd.”, was de mededeling. “Dat kan zijn”, zei ik, “Als dat 
binnen de ontbindingstermijn die in de leveringsvoorwaarden van het bedrijf staan vermeld, geschiedt, 
oké, maar daar zijn we inmiddels al aardig overheen.” Bovendien: hij was toch onderweg? Prijzen van 
ICT-producten zijn nogal beweeglijk, hield ik hem voor. Dat is een bekend verschijnsel. Kijk maar op 
tweakers. Heel grillige patronen waar geen peil op te trekken valt. Zo gaat dat met vraag en aanbod. 
Enfin, het dreigde een oeverloze discussie te worden tussen een leverancier met zijn probleem en ik 
die na enkele weken nog niets heb. Tot hij zich realiseerde dat er een eind aan deze discussie moest 
worden gemaakt. Hij bood aan zijn verlies te nemen, uit coulance, zo sprak hij. Denkend aan het 
waarschijnlijk niet te geringe uurloon van deze hotemetoot heeft hij het bedrijf in zijn totaliteit geen 
goede dienst bewezen, dacht ik toen ik de telefoon ophing. Nu dus dubbel verlies… Na vier weken 
gerekend van de eerste bestelling arriveert de koerier met m’n NAS. Hè, hè, kan ik de HD’s uit de 
mottenballen halen en de HD's monteren. Nu de nodige uurtjes uittrekken om het geheel in te richten.
Frans Witkamp
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