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Beurzen en seminars een keuze

Van de voorzitter
Er werd tijdens onze bijeenkomsten al eerder over
gesproken: het zou best interessant zijn voor onze
leden eens een bezoek te brengen aan de audio/video-faciliteiten die worden ingezet bij het Europees
Parlement. Om nader te preciseren: in Brussel. Ons
lid Wilfried Kumeling die hier al jaren een prominente rol speelt, had al eens laten doorschemeren dat
hij zich voor zo'n bezoek best wilde inzetten. Maar
zoals dat vaker gaat met gesprekken: het komt niet
altijd tot uitvoering. Dankzij de inzet van Bob Vos,
onze secretaris, is het gelukt een bijeenkomst in dit
walhalla op elektronicagebied te organiseren. Als het
goed is, heeft ieder Elpec-lid de uitnodiging ontvangen. In deze - vervroegde - uitgave van Elpec info
digitaal is hij overigens nogmaals te lezen. Vergeet
u zich vooral niet aan te melden, want de voorbereidingstijd is nu eenmaal lang. Een andere reden voor
deze vroege publicatie is dat wij u de nabeschouwing over onze decemberbijeenkomst niet langer
willen onthouden. Dat was een waar feestje, toch?
Frans Witkamp

Colofon

Jaarbeurs (www.jaarbeurs.nl)
Technishow, 17-20 mrt 2020
ESEF maakindustrie, 17-30 mrt 2020
Brabanthallen Den Bosch (www.brabanthallen.nl)
De Grote Bossche platenbeurs, 8 mrt en 11 okt 2020
Fire Safety & Security Beurs, 8-9 apr 2020
FHI (www.fhi.nl, www.wots.nl)
WOTS, Utrecht 29 sep - 2 okt 2020
Mikrocentrum (www.mikrocentrum.nl)
Vision, Robotics & Motion 2020, 10-11 jun
Business Software Event, 16 jun
Virtual (R)evolution, 18 jun
Technology for Automotive, 29 okt
Precisiebeurs, 18-19 nov
(genoemde evenementen in Veldhoven)

Elpec-info digitaal is een uitgave van de ElektronicaPersclub. 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: Leeuwerikplantsoen 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.

Mesago (www.mesago.de)
PCIM, Neurenberg, 5-7 mei
SMTconnect, Neurenberg, 5-7 mei
SPS, Parma (Italië), 26-28 mei
PCIM, Shanghai (China), 1-3 jul
SPS Automation, Dubai, 20-21 sep

Bezoek ook onze website:
www.elpec.info

Evenementenhal Gorinchem/Hardenberg/ Venray
(www.evenementenhal.nl)

KIVI (www.kivi.net (vh kiviniria) TUD (www.tud.nl),
TUE (www.tue.nl), UT (www.utwente.nl)
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Elektriciteitsnetten anno 2020
De planning van elektriciteitsnetten heeft heden veel onzekerheden:
- De netbelasting was in 2019 ruim 18.000 MWe.
We hebben lang gedacht, dat die de komende jaren
ongeveer gelijk zou blijven. Duitsland denkt ook
zo. De plannen van minister Wiebes (EZK) om als
enig Europees land aardgasverwarming te vervangen
door warmtepompen, zouden kunnen betekenen, dat
de belasting ca 5000 MWe toeneemt. Uitgebreide
proefprojecten bestaan nog niet. Op grond van het WPproject Pijnacker denk ik, dat bij een warmtebron van
ca 10 °C de belasting per huis toeneemt met 5 kWe.
- Nederland heeft inmiddels veel relatief oude kabels
(ouder dan 30 jaar). Sommige van die kabels geven
veel storingen. Drastisch kabels vervangen is duur,
maar een goede remedie. Ik stel voor in het MS-net in
plaats van een redundantie van n+1 een redundantie
van n+2 toe te passen.
Onze ervaring met UHV-kabels, speciaal 380 kV AC
en 300 kV DC, is niet zo groot. Regelmatig ontladingsmetingen toepassen is wijs.
De 400 kV-Randstad-ring (Maasvlakte, Velzen, Diemen) is bijna voltooid. Het is met zorg uitgevoerd. Het
project duurde tamelijk lang. Een 400 kV verbinding
Velzen -Den Helder-Eemshaven is nodig, maar zal inclusief voorbereiding ook lang duren. Volgens teletekst
ARD (4 januari jl) zou in Duitsland 46% van de elektriciteit duurzaam zijn (wind en zon).
Om de akkoorden van Parijs te behalen, zou het verstandig zijn:
- een planning van de 11 000 MWe-windparken op zee te maken. Nu is 2000 MWe in bouw (4x500 MWe
met 8 MWe-molens)
- een planning + routing te maken van de 400 kV-verbinding Velzen-Eemshaven.
- een planning te maken van onze MS/LS-netten, die nu maar beperkt geschikt zijn voor veel zonnepanelen.
Doelstellingen inclusief planning voor zonnepanelen per regio lijken mij nodig.
Het model Coster-Kling te Rotterdam lijkt mij een mooi voorbeeld voor een smart (MS-LS) grid.
Het lijkt erop, dat Nederland bij de elektriciteisnetten iets actiever moet worden om de akkoorden van
Parijs te behalen.

+

Herdefinities toegevoegd aan wereldstelsel van eenheden
Op 20 mei 1875 werd het internationale verdrag van de “Meterconventie” ondertekend door organisaties uit 17 staten. In 1960 leidde de activiteiten van de organisaties in de meterconventie tot een invoering op 11 oktober 1960 van het SI-stelsel. Het SI-stelsel staat voor het “Internationale Stelsel van
Eenheden”, dat een uitbreiding bevat van het al in 1799 afgekondigde Metrieke Stelsel. SI staat voor
Système international d’unités. In het SI-stelsel zijn 7 grondeenheden gedefinieerd voor 7 bijbehorende
basisgrootheden, 22 afgeleide eenheden, een aantal voorvoegsels voor het vormen van decimale veelvouden en delen van SI-eenheden. Het is een compleet stelsel voor het uitdrukken in eenheden van
fysische grootheden. De basiseenheden zijn kilogram, meter, seconde, ampère, kelvin, mol en candela.
In mei 2019 werd een herdefiniëring van het SI-stelsel van kracht. Dit zal een van de belangrijkste
2
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Onze eerste nieuwe zegels en een educatieve SIuitgave.
herdefinities van het SI-stelsel zijn na de vaststelling in 1960. Van de
oorspronkelijke definities zijn vier SI-eenheden opnieuw gedefinieerd,
namelijk voor massa (kilogram), elektrische stroom (ampère), thermodynamische temperatuur (kelvin) en hoeveelheid stof (mol). De
herdefinitie definieert alle maateenheden door middel van natuurlijke
constanten, die overal in het universum hetzelfde zijn, die een universele
toegang tot maateenheden overal ter wereld mogelijk maken. De speciaal
ontworpen postzegels vestigen aandacht op het belang van internationaal gecoördineerde metingen.
Om het functioneren van het internationale eenhedenstelsel extra onder de aandacht te brengen bij het
publiek lieten meerdere postadministraties frankeergeldige postzegels ontwerpen, die tevens zorgen
voor voorlichting. In onze themaverzamelingen heeft het SI-stelsel inmiddels een positie verkregen.
Jan M. Broeders

Kunnen we leren van vroeger?

+

Ik heb gestudeerd op TUD van 1956 tot 1961. Toen had de Europese Unie zich niet zo ontwikkeld als nu.
Master en bachelordiploma's waren niet in de gehele EU geldig. Er werd vooral gelet op wat Nederland
nodig had. Het docentenkorps was goed bekend met de behoeften van Nederland. Buitenlandse studenten
waren er weinig.
Waterstaat let nog steeds op de Nederlandse behoeften zowel in kennis en in aantallen. Helaas wordt nu
veel minder op Nederlandse behoeften gelet.
Nederland was heel trots op de Kema, die lange tijd kennis had van alle aspecten van de sterkstroom. Daar
kwam de klad in met warmtekracht, vermogenselektronica en EMC. Kema is nu overgenomen door Dekra.
Onafhankelijke keuringen vinden lang niet altijd plaats. Belangrijke voorschriften ontbreken. Het is mij
niet gelukt om voorschriften en keuringen voor het magneetmateriaal Neodym gerealiseerd te krijgen.
Op dit moment zijn ethernetmonitoring, automatisering en kunstmatige intelligentie toenemend belangrijk.
Keuringen en proefprojecten zijn essentieel.
Het landelijk dekkende communicatiesysteem voor de openbare veiligheid C2000 schijnt minder goed te
werken. Kleinschalige geslaagde proefprojecten zijn er nauwelijks geweest. De spoorbaan van Schiedam
naar Hoek van Holland is omgebouwd naar een metrolijn. Het nieuwe seinsysteem gaf een enorme vertraging (meer dan een jaar). De HSL Amsterdam-Antwerpen is voorzien van ETCS L2. Wekelijks zijn er
per richting circa drie noodstops. De HSL Neurenberg-Halle is ook voorzien van ETCS L2. Noodstops
komen naar zeggen daar niet voor.
Mijn conclusie is, dat universiteiten in Nederland primair gericht moeten zijn op de Nederlandse maatschappij en dat betekent dat het aantal buitenlandse studenten beperkt moet worden tot ca 30%.
Mijn tweede conclusie is, dat in de gehele techniek onafhankelijke voorschriften en keuringen moeten
komen komen. Mijn derde conclusie is, dat overal tenminste twee fabrikaten nodig zijn en zo mogelijk
twee landen.

+

Elpec Info digitaal - nr. 30 - maart 2020

3

Voor een betere wereld: Vervang Internet door CAN technologie!!!
Onlangs hebben zowel Vint Cerf, een van de bedenkers van het TCP/IP-protocol, als Tim Berners-Lee,
bedenker van het World Wide Web, gewaarschuwd voor gevaren met nieuwe ontwikkelingen van het
Internet. Internet of Things, Social Networks zijn zaken waar men tijdens de ontwikkeling geen rekening
mee had gehouden. De meeste “geleerden” spreken over aanpassingen die moeten komen in het Internet,
deze “niet-geleerde” stelt een volledig andere aanpak voor.
Het ontstaan van het Internet
TCP/IP is ontstaan eind jaren 60 uit de ontwikkeling van ARPANET. Bedacht vanuit het Amerikaanse
Ministerie van Defensie voor communicatie tussen de toen nog zeer dure computers. Gegevens vanuit het
ene systeem konden dan ook gebruikt worden op andere systemen. Opslag van data was namelijk een zeer
kostbare aangelegenheid in die tijd en als het maar op één plaats opgeslagen hoefde te worden, dan was
dat zeer kostenbesparend. Als we dit als uitgangspunt even onthouden, dan beseffen we meteen dat ons
huidig internetgebruik volledig andere doeleinden dient.
Het principe werd overgenomen door universiteiten, die natuurlijk in die tijd met hetzelfde probleem van
kosten voor dataopslag zaten. Protocol werd enigszins aangepast en kreeg de naam TCP/IP (Transmission
Control Protocol / INTERNET Protocol). Binnen de gebouwen werd Ethernet (ontwikkeling Xerox begin
jaren 70) als medium ingezet, terwijl langzame seriële verbindingen tussen verschillende gebouwen en
universiteiten als onderliggende laag dienden. Het werd meer open en dat was ook meteen de reden dat
het ministerie van defensie er verder van af zag. Arpanet stierf een stille dood eind jaren 70 en werd bij
defensie vervangen door MILNET.
In de wetenschappelijke wereld werd Ethernet TCP/IP vaak gekoppeld aan UNIX-systemen. De industriële wereld zocht naar andere communicatie standaarden. Digital Equipment was zeer succesvol met haar
DECNET. IBM zocht haar heil in het Tokenring netwerk. General Motors probeerde de hele wereld om
te turnen naar een MAP-protocol en Boeing wilde niet achterblijven en bedacht het TOP-protocol. Ook
ARCnet liet van zich spreken. Daarnaast kwamen er in de loop van de jaren 80 echte “industriële netwerken”, zoals bitbus, Interbus-S, Profibus, FIP, LON en CAN. De meeste hebben niet lang geleefd. Buiten
het Ethernet, dat nog steeds in allerlei varianten leeft, is alleen CAN in haar specifieke toepassingsgebied
“still alive and kicking”.
Internet treedt buiten haar oorspronkelijk terrein
Tim Berners-Lee was in 1990 werkzaam bij Cern, Genève, Zwitserland. Vandaaruit werd met vele onderzoekscentra en universiteiten gecommuniceerd via TCP/IP. Bestanden werden uitgewisseld met een applicatie genaamd FTP, remote login ging met TELNET en emails konden al verstuurd worden met SMTP.
De heer Berners-Lee vond deze applicaties allemaal nogal complex om mee te werken en bedacht het
HTTP (HyperText Transfer Protocol). Naast gewone tekst konden nu direct bijvoorbeeld plaatjes afgebeeld
worden. Ook kon de tekst beter geformatteerd worden, kortom een document werd eenvoudiger te lezen
en kwam ook direct online beschikbaar. De basis voor het World Wide Web was geboren.
Waar de industrie TCP/IP reeds lang aan de kant geschoven had, kwam het nu als onderliggende laag voor
onlinecommunicatie weer terug. Men besefte dat men op deze manier snel over de juiste informatie kon
beschikken en als men de verbindingen toch al had, was emailverkeer toch ook handig en goedkoop in
vergelijk tot de brievenpost.
Bedrijven begonnen hun eigen websites te maken. Er werden domeinen gecreëerd voor de verschillende
landen en toepassingsgebieden. Kortom het INTERNET zoals we het nu kennen was geboren.
Het internet in de jaren 90
Het internet werd door de bedrijven gebruikt voor promotie van hun producten en diensten. Interactieve
communicatie bleef in deze tijd beperkt tot het invullen van een formulier, dat als e-mail verzonden werd.
Ook de eerste discussieforums en gastenboeken deden voorzichtig hun intrede. Wilde men iets zoeken,
4
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dan had men een tool als Altavista of Yahoo. De eerste goede browser met grafische mogelijkheden was
Netscape. Deze werd zo massaal gebruikt, dat Microsoft de firma als bedreiging begon te zien en besloot
bij Windows 95 een gratis browser Internet Explorer en een gratis email client Outlook Express mee te
leveren. De meeste verbindingen waren nog traag. Modems konden tot zo’n 14k4 baud inmiddels en duurdere ISDN-verbindingen werden massaal ingezet. Downloadtijden waren dus inmiddels wel korter dan de
leestijden. MP3 muziek werd driftig gedeeld. Kortom de economie begon schoorvoetend te veranderen.
Het internet in de jaren 00
Google doet omstreeks de eeuwwisseling van zich spreken. Eindelijk een zoekmachine, die snel resultaat
geeft en waarin allerlei onderverdeling nog kan plaatsvinden. En het lijkt allemaal gratis te zijn. Maar al
snel wordt duidelijk dat Google haar geld verdient op een andere manier. SAAS (Software As A Service)
doet zijn intrede. Software is inderdaad gratis (anders werd hij toch maar illegaal gekopieerd), alleen wil
je er zelf geld mee verdienen, dan moet je wel voor de diensten (services) betalen. Google is het nieuwe
reclamebureau voor je bedrijf. Dit soort dienstverlening wordt snel door andere bedrijven overgenomen.
Websites veranderen van promotietool in gesponsorde vraagbaak. Ook webwinkels rijzen als paddestoelen
uit de grond. Het internet is interactief geworden. Het aanbod komt nog wel meestal van het bedrijfsleven
vandaan; de particulier is de klant. ADSL, kabel en zelfs al glasvezel zijn de nieuwe media.
Het internet in de jaren 10
Facebook wint de slag om de “social networks”. De internetwereld is nu in handen van enkele grote giganten: Google (Alphabet), Apple, Microsoft, Facebook, Amazon en AliBaba. Met uitzondering van de
laatste allemaal Amerikaanse bedrijven. Het internet is nog steeds in Amerikaanse handen, daar waar het
ook origineel begon. Het is inmiddels niet meer duidelijk wie aanbieder (server) is en wie klant (client).
En het zijn niet alleen personen, die deelnemer zijn, maar ook allerlei dingen (Internet of Things). In alle
grotere woonomgevingen wordt glasvezel de standaard. Het mobiele netwerk 4G is overal en 5G komt
eraan. Het netwerk naar buiten is inmiddels even snel als de lokale netwerken. Er zijn ook allerlei duistere
zaakjes op het internet: dark web, maar ook een heel groot “grijs” gebied. Niemand weet nog waar wat
vandaan komt. De internetcriminaliteit is inmiddels in omvang even groot als alle andere criminaliteit bij
elkaar. Kortom internet is naast gas, water en licht onontbeerlijk geworden, maar waar de eerste drie steeds
betrouwbaarder worden (met een verschuiving van gas naar licht), geldt dat internet steeds meer een chaos
wordt. Het wordt steeds duidelijker dat het netwerk niet voor de nieuwe toepassingen bedoeld was.
Wat zijn de bedreigingen van Internet?
Het grootste gevaar is de verandering van een “pull” naar een “push” strategie. Was het in het begin normaal, dat ik als client iets opvroeg bij een server en dan daar het antwoord op kreeg, nu is het zodanig,
dat anderen mij met informatie, diensten en producten bestoken waar ik helemaal niet om gevraagd heb.
Het filteren van informatie wordt steeds complexer. Niet alleen ik, die misschien nog simpel het kaf van
het koren kan scheiden, wordt met deze informatie bestookt, ook dingen, die niet kunnen nadenken (IoT,
weet u wel) krijgen op slinkse wijze foutieve informatie toegespeeld. De intelligente camera besluit na
een berichtje maar even te gaan slapen, als de inbrekers in de buurt zijn. Ook servers kunnen platgelegd
worden, door ze maar te bestoken met een DDOS aanval. Het is inmiddels dagelijks nieuws, dat er zaken
misgaan met criminele bendes, die actief zijn op het Internet. Dan spreken we nog niet over de zaken, die
niet te volgen zijn, omdat we niet weten vanuit waar en hoe ze werken. Verkiezingen worden verstoord en
het is wachten op het moment, dat ergens een fout knopje wordt ingedrukt door de chaos.
Waar gaat het technisch mis?
Het Internet is gebaseerd op een CSMA/CD (Carrier Sense, Multiple Access / Collision Detected) principe
van communiceren. Elke deelnemer kijkt naar de status van het netwerk en als er een gaatje is, maakt hij
daar gebruik van om zijn of haar boodschap te versturen. Hij zegt wie hij is en waar hij het bericht naar toe
wil sturen. Hij heeft echter ook de mogelijkheid om meerdere tegelijkertijd te benaderen. Er is in de basis
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geen enkele prioriteit ingesteld voor deelnemers en/of boodschappen. Een alarmboodschap kan simpelweg
vertraagd worden door allerlei spam waar we niet op zaten te wachten. Natuurlijk tracht men op applicatie
niveau wel het nodige hieraan te doen, echter op het laagste niveau is hier geen rekening mee gehouden
en dat betekent, dat men het nooit in “real-time” voor elkaar krijgt. Maar wie zat hiermee in 1969 toen de
basis voor TCP/IP gelegd werd. Die paar boodschapjes die per dag over de lijn gingen, vonden hun weg
wel. De heer Berners-Lee had beter moeten nadenken over welk principe hij voor zijn HTTP-protocol
zou gaan gebruiken, maar ja, hij was in die tijd al zo vertrouwd met TCP/IP. Nu wil hij het Internet gaan
onderverdelen in segmenten, maar het is de vraag of dat nog gaat lukken. In 1990 toen hij HTTP bedacht,
bestond CAN (1985) ook al. Misschien had hij die technologie toch ook even moeten bestuderen.
Wat doet CAN anders?
CAN werkt evenals het Internet met een CSMA-principe, alleen heet het in dit geval CSMA/CA, waarbij
CA staat voor Collision Avoidance. Dit betekent, dat als er twee of meerdere deelnemers tegelijk het netwerk
op willen gaan, ze niet in een willekeurige volgorde toegang krijgen, maar dat vooraf bepaald is wie de
hoogste prioriteit heeft. Dit gebeurt niet in software maar in hardware in elke controller. Met andere woorden
de prioriteitsinstelling kan niet eenvoudig omzeild worden door eenvoudig een paar bitjes om te gooien.
De prioriteit hangt daarbij niet alleen af van de deelnemer, maar ook van het soort bericht dat de deelnemer
op dat moment wil versturen. Met andere woorden een alarmbericht krijgt een hogere prioriteit dan een
gewoon statusbericht. Elke deelnemer heeft eigenlijk naast een hoofdadres, ook nog een aantal subadressen.
Deze zaken kunnen alleen op zeer laag niveau in de controller hardware aangepast worden.
Er is echter meer dat wezenlijk anders is. In principe zijn alle berichten die verzonden worden z.g. broadcast berichten. Dat wil zeggen, dat degene die ze verzendt, niet bepaalt voor wie het bestemd is. Het is
aan de ontvangers om te bepalen of het bericht voor hen interessant is of niet. Ook hiervoor kunnen in
de hardware weer bepaalde filters aangebracht worden om niet onnodige “spam” te ontvangen. Laat de
spammers maar sturen, want dat doen ze toch wel, ik bepaal wel wat voor mij interessant is. Ik abonneer
me op de relevante informatie en filter de niet-relevante informatie uit. Mijn systeem wordt daarmee ook
niet belast, want het gebeurt in de hardware.
Door het broadcast mechanisme wordt het netwerk ook veel minder zwaar belast. De zender stuurt niet
meer hetzelfde bericht aan alle mogelijke ontvangers, maar slechts eenmaal.
Ja maar, CAN kan die grote hoeveelheid data niet aan
Correct. CAN staat voor Controller Area Network. Vervangen we de C door een L of een W, dan krijgen
we het Local of Wide Area Network waar Internet gebruik van maakt. De snelheid en het aantal mogelijke
deelnemers staat in geen enkele verhouding. Maar ze hebben bij Bosch, de uitvinder van CAN, de afgelopen jaren niet stil gezeten. Er is voor de automobielindustrie een nieuwe variant gekomen, CAN-FD. Deze
biedt de mogelijkheid om op hogere snelheid meer data over het netwerk te versturen. Er wordt inmiddels
ook gewerkt aan CAN-XT, een versie waarbij vergelijkbare datapakketten gebruikt kunnen worden als
bij TCP/IP.
Natuurlijk zal ook de adressering aangepast moeten worden als we dit principe voor het Internet gaan
gebruiken. Maar technisch gezien moet een overstap naar de andere benadering mogelijk zijn.
Conclusie
Bij een overstap naar CAN-technologie voor het Internet bepaalt de gebruiker weer wat hij of zij wil hebben. Hij of zij zet het filter in het systeem en niet iemand die hem of haar verder wil beïnvloeden. Hardwarematige aanpak is volgens mij de enige manier om de huidige chaos de rug toe te keren. Prioriteiten in
de communicatie kunnen nu eenvoudig in het patroon aangebracht worden en de communicatie geschiedt
veel efficiënter door het broadcast mechanisme.
Kees Zagers
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Onmeetbare getal π blijft prikkelend en uitdagend
Het voor velen magische getal π wordt ook wel als pi geschreven en is een getal dat in wiskunde en
meetkunde gebruikt wordt. Maar Pi is ook een getal dat nooit lijkt te stoppen door de vele cijfers achter
de komma. Pi heeft ongeveer een waarde van 3,141592653589…, maar wordt vaak afgekort tot 3,14. Het
symbool π komt uit het Griekse alfabet en is de 16e letter. Op 14 maart a.s. wordt over de gehele wereld in
kringen van wiskundigen en andere geïnteresseerden in de achtergronden en het gebruik van π bijzonder
aandacht gegeven. Door de standaard Amerikaanse notering van 14 maart in de vorm van 3.14 is deze feestelijke dag ontstaan. Een toevalligheid met het samenvallen van de geboortedag
van Albert Einstein maakt deze dag extra aantrekkelijk voor de aanhangers van
het baanbrekende onderzoekswerk van deze wereldberoemde wetenschapper en
Nobelprijswinnaar, die op 14 maart 1879 in de Duitse stad Ulm werd geboren.
Het symbool en getal π staat voor een wiskundige constante, met een decimale
Voor de verzamelaars benadering van 3,14. In de praktijk geldt π als de verhouding tussen de omtrek en
van moderne postzegels de diameter van een cirkel. In de periode
de nieuwste uitgaven van de Griekse wetenschapper Archimevoor uw thematische des werd er al gerekend met een waarde
collectie “Wiskunde op voor pi. De specifieke waarde verkreeg
postzegels”, uitgegeven Archimedes door het gebruik van een
door OF.
ingewikkelde methode en een langdurige
berekening door de omtrek van een cirkel
te verdelen in veelhoeken. Door steeds meer hoeken te kiezen wordt
het resultaat steeds nauwkeuriger. De Duits-Nederlandse hoogleraar
Ludolp van Ceulen (1540-1610) voerde dit experiment uit aan de
universiteit van Leiden in de 16e eeuw. Het symbool voor Pi werd
zowel door de Engelse wiskundigen William Oughtred in 1647, als
door Isaac Barrow in 1664 al toegepast als een afkorting van het
Griekse woord periphereia. De wetenschappers Sir Isaac Newton
(1642-1726) en Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) vonden
afzonderlijk van elkaar in de 17e eeuw een nieuwe methode van
het berekenen van Pi als een oneindig getal. In een wiskundeboek
uit 1706 van William Jones (1675-1749), een Engelse wiskundige,
werd de Griekse letter π voor het eerst gebruikt als aanduiding voor
de verhouding tussen de omtrek en diameter van een cirkel. Deze
notatie werd door de aandacht die de Zwitserse wis- en natuurkundige
Leonard Euler (1707-1783) er in 1737 aan gaf, algemener bekend
en veelvuldiger gebruikt. Bij elke cirkel is namelijk de verhouding
tussen de omtrek en de diameter een constante factor, namelijk de
waarde van de wiskundige constante π. In de wiskunde noemen
we deze wiskundige constante een irrationaal getal. Een irrationaal
getal is gedefinieerd als een reëel getal dat niet kan worden verklaard
als een decimale breuk van twee gehele (natuurlijke) getallen. De
decimale breuk is namelijk niet-repeterend en is oneindig. In sommige situaties kiest men voor een veel gebruikte benadering van
Pi en wel voor de breuk 22/7. Bij een uitwerking van deze breuk
In het leerlingentijdschrift MatheWelt staat als basis de cirkel centraal. De leerling krijgt veel vragen en maakt kennis met cirkels als
symbool. Het tijdschrift geeft alle antwoorden op vragen. Door de
inhoud van het studieboekje Pi laat de auteur lezers kennismaken
met de interessante rol van π, met wetenswaardigheden en opgaven.
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kloppen de eerste drie cijfers achter de komma,
maar daarna constateren we een geheel ander willekeurig patroon aan cijfers. Tijdens onze schooltijd koos de meester wel eens voor een diameter
of een straal met een veelvoud van zeven en kon
de waarde van een omtrek van een cirkel feilloos
worden aangegeven. In de historie zijn meerdere
benaderingen van π vermeld en onderzocht. De
passer en liniaal van Archimedes zijn inmiddels
vervangen door moderne computerprogramma’s
en digitale rekenmethodes, maar π blijft!
Jan M. Broeders
Inspiratie: WikipediA

Treinen rijden op waterstof

De Vlaamse Vereniging Wiskunde Leraars pakt op
zaterdag 14 maart 2020 op een bijzondere wijze uit
tijdens de viering van Pi-dag. Het wordt een feestelijke
studiedag in het Planetarium Brussel en met speciale
aandacht voor het 100e geboortejaar van Armand
Pien, de weerman bij de publieke Belgische omroep.
Vandaar ook de Pi(en)-dag.

+

Treinen hebben in de loop van de jaren diverse bronnen toegepast voor de aandrijving. Toen op 20 september 1839 de opening plaatsvond van de eerste treinverbinding tussen Amsterdam en Haarlem was
het de combinatie steenkool/stoom die "De Arend" voortstuwde. Het zou tot 1908 duren voor de eerste
elektrische trein reed op de historische Hofpleinlijn, de spoorverbinding tussen Rotterdam en Den Haag/
Scheveningen. Voor minder vaak bereden trajecten kwam in 1934 een alternatieve oplossing: de dieseltrein. Stoom is inmiddels al weer meer dan zestig jaar geleden uit het beeld verdwenen en heden ten dage
zoekt men naar alternatieve wegen om efficiënt een trein te kunnen exploiteren. Inmiddels is men erin
geslaagd een vierde generatie brandstof voor treinen te ontwikkelen: waterstof. Niet door waterstof te
verbranden, maar door directe omzetting in elektrische energie. Door omzetting van waterstof en zuurstof
via in serie geschakelde brandstofcellen kan voldoende elektriciteit worden opgewekt voor de elektrische
aandrijving. Door inzet van een accu als buffer en voor terugwinning van energie bij remmen kan onder
de meest extreme omstandigheden een goede treinverbinding worden gerealiseerd.
Een van de pioniers op dit gebied is het bedrijf Alstom die met de introductie van de Coradia iLint heeft
aangetoond dat het lonend is deze techniek daadwerkelijk toe te passen. In 2018 wordt de treinverbinding
tussen Cuxhaven en Buxtehude, een afstand van ongeveerd 100 km, uitgevoerd met deze trein. Op het
dak van deze trein bevinden zich de tanks met waterstof en zuurstof, onder in de trein bevinden zich de
Ballard (Canadees) brandstofcel, lithium-ionaccu's en draaistroommotoren. Op een dag kan, afhankelijk
van de omstandigheden, tussen de 600 en
800 km worden afgelegd met één tanklading. Met dit tweewagentreinstel kan
met de maximale snelheid van 140 km/h
worden gereden. De trein zelf biedt een
capaciteit van 300 passagiers waarvan de
helft gebruik kan maken van zitplaatsen. Er
zijn er inmiddels zo'n vier stuks gebouwd.
Waar helaas in de berichtgeving niet over
wordt gerapporteerd is de totale efficiency.
Waterstof maken door bijvoorbeeld elektrolyse, elektriciteit maken met de brandstofcel, de (tijdelijke) opslag van elektrisch
energie in accu's en tenslotte de totale tractie
gaan nu eenmaal niet verliesvrij. Wellicht
8
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dat deze cijfers binnenkort ter beschikking komen. Want die cijfers zullen ongetwijfeld het succes van
deze moderne vorm van openbaar vervoer sterk beïnvloeden. Een ding is in ieder geval winst: er vindt
geen milieuverontreiniging plaats door de omzetting van elektriciteit naar waterstof en andersom.
De trein geniet veel belangstelling in diverse landen. Momenteel zijn er voor 60 stuks orders geplaatst.
Begin maart gaat de trein ook in ons land proefrijden, en wel op het traject Groningen-Leeuwarden.
Voor de productie van waterstof (H2) wordt momenteel bij de Eemshaven een windpark op zee gebouwd
met een capaciteit van 500 MW. Deze elektrische energie is bedoeld om waterstof te maken, eventueel
ook met bijmenging van aardgas. Een andere toepassing van waterstof is de cv-ketel voor de verwarming
van gebouwen. Het verdient overigens aanbeveling deze toepassing te realiseren met voldoende geschoold
personeel om de risico's op ongelukken te voorkomen.
Al met al een goede prestatie die navolging verdient.

+

Het delen van wetenschap en kennis zorgt voor begrip
Recent verscheen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Stichting
Biowetenschappen en Maatschappij het jubileumcahier “50 jaar BWM.
Wetenschap: veel meer dan een mening”. De afgelopen halve eeuw heeft
de stichting een vinger aan de pols gehad bij de ontwikkeling van de
levenswetenschappen. Alle belangrijke en grote biowetenschappelijke
ontdekkingen en hun impact op onze maatschappij zijn behandeld in
de cahiers, tentoonstellingen, online dossiers en discussiemomenten
en die gingen altijd over de inhoud, de feiten. Maar vandaag de dag
zijn er meerdere discussies over de waarde van de wetenschap en of
de wetenschap wel de waarheid is! Al vanaf het begin publiceerde
de stichting de bekende cahiers. Het zijn stuk voor stuk toegankelijk
door experts geschreven publicaties, die op heldere en soms op prikElpec Info digitaal - nr. 30 - maart 2020

9

Een kleurrijke compilatie van titelpagina+IBk-s van
cahiers, waarvan het grootste deel in druk en als digitaal
bestand nog beschikbaar zijn. Kijk op de website naar
beschikbare informatieve cahiers.
kelende wijze de lezers informeren en aan het denken
brengen over de gekozen actuele onderwerpen uit de
samenleving. Wij beoordelen de inhoud van de cahiers
als absoluut waardevol voor mens en maatschappij. In het
dubbeldikke jubileumcahier 3/4-2019 bespreken wetenschappers ontwikkelingen in levenswetenschappen van
de afgelopen 50 jaar, binnen een selectie uit de belangrijkste thema’s waar de stichting Biowetenschappen en
Maatschappij over heeft gepubliceerd. Dat zijn voeding,
preventie, genetica, infectieziekten, natuurbeheer, personalised medicine, hersenwetenschappen en natuurlijk over
het klimaat. Wat is er gebeurd in 50 jaar en welke
inzichten en verrassingen brachten de wetenschappers en andere deskundigen uit de biowetenschappen
ons? Hoe ga je daar als wetenschapper nu mee om?
Het ontstaan van de stichting met haar bijbehorende
doelstellingen en denkbeelden hangt nauw samen
met het geformuleerde antwoord op de uitgebreide
vraag: “Laten wij de macht over aan wetenschappers
of bestuurders of nemen wij, geheel in lijn met de Ook postzegels dragen bij aan verspreiding van inschuivende machtsverhoudingen, als verantwoorde- formatie en kennis over innovatieve ontwikkelingen.
lijke en zelfbewuste burgers een plaats op de bok,
in het bijzonder als het gaat om maakbaarheid van mens, dier of plant?” Een volmondig ja was vijftig jaar
geleden dat antwoord en dat geldt nog steeds! Wie de 50-jarige oogst van de cahiers over uiteenlopende
onderwerpen beschouwt, zal zich ongetwijfeld realiseren dat de ontwikkelingen op biomedisch gebied
breed van aard zijn. Ze raken heel direct het voortbestaan van mensen, dieren en planten en het klimaat
waarbinnen alles leeft. De cahiers gaan discussies niet uit de weg en initiëren door de wijze van informeren
interne en externe reacties. Aanvankelijk waren leerlingen en docenten uit de bovenbouw van havo/vwo
doelgroepen. Aan de toen verschenen cahiers werden lesbrieven en lesprogramma’s gekoppeld. Door een
steeds groter wordend verspreidingsgebied, abonnees en losse verkoop en de vele gerichte verzendingen
naar instellingen, huisartsen, apothekers, docenten en kenniscentra kwam de belangstelling voor elke
nieuwe uitgave op gang. In 9 hoofdstukken beschrijven toonaangevende auteurs 50 jaar ontwikkeling in
de maatschappij en geven een beeld uit de glazenbol over toekomstverwachtingen.
ISBN 978-90-73196-96-4, “50 jaar Wetenschap: veel meer dan een mening”, Jannes van Everdingen, e.a.,
Stichting Biowetenschappen en Maatschappij, 2019, 119 pagina’s, € 7,50. Bestellingen zijn mogelijk via
de website www.biomaatschappij.nl.
Jan M. Broeders

+

Hoe om te gaan met het Urgendavonnis van 20 december 2019?
Het is de bedoeling, dat heel de Europese Unie op dezelfde manier aan klimaatverbetering doet. Duitsland met zijn recente klimaatpakket 2020 is voor mij het duidelijkst. Duitsland heeft een groot pakket
maatrgelen genomen om steenkool- en bruinkoolwinning te stoppen met als eindpunt 2038. De rest van
10
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de maatregelen lijkt op het Nederlandse voornemen. Stikstofmaatrgelen worden niet vermeld.
Bij ons is het fossiele brandstofverbruik globaal:
- 20% tbv elektriciteitsvoorziening
- 10% verkeer en vervoer
- 70% verwarming , waarvan de helft ruimteverwarming en de andere helft procesindustrie.
Nederland heeft acht 450MWe-STAG-units (oa Hemweg 8), gasgestookt. Die worden niet volop ingezet
vanwege de brandstofprijs. Ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening kunnen wij versneld windparken
op zee bouwen [11 000 MWe gepland en 2000 MWe in bouw (4x500MWe)]. Ik schat dat de bouwtijd twee
jaar bedraagt.
Er worden veel zonnepanelen geplaatst: 1000 MW extra lijkt mij mogelijk.
Er zijn nog betrekkelijk veel gebouwen zonder geïsoleerde spouw. Daar kan snel veel aan gedaan worden.
Aardwarmte is veel belovend. Er is een groot onderzoek gaande naar verantwoorde mogelijkheden. 1000
MWth binnen twee jaar lijkt mij mogelijk.
Ik denk, dat het Urgenda-vonnis binnen twee jaar gehaald kan worden, niet eerder. In mijn ogen is het
Urgenda-vonnis een poging om de energiebesparingsplannen, die er al waren, te versnellen.
Warmtekracht
Toen ik bij Energiebedrijf Delfland vertrok, was warmtekracht bij de elektriciteitsbedrijven een vies
woord. Het kon wel, maar men was bang voor positieverlies. Hetzelfde geldt voor windenergie. Ik vind,
dat de rechter het Urgenda-vonnis niet had mogen vellen. Geen concrete doelstelling in 2020. Wel dat de
nagestreefde doelstellingen te lang zijn en het meerjarenplan sneller moet worden uitgevoerd.
Nederland is betrekkelijk laat begonnen met windparken op zee. Gestreefd wordt naar 11 000 MWe. In
aanbouw zijn nu 2000 MWe (4x500 MWe); 2000 of 4000 MWe extra kan heel goed.
Veel huizen met spouwmuren hebben nog geen spouwmuurisolatie en dubbelglas. Het kost niet zo veel.
Dat zou een goed aanvulling zijn. Met bovenstaande aanbevelingen wordt het Urgendavonnis ruim gehaald, alleen in twee jaar.

+

Analyseren van 3D-vormen door nabij-fotogrammetrie
Met de uitgave van het studie- en referentieboek “Close-Range Photogrammetry and 3D Imaging” bracht
uitgever Walter de Gruyter inmiddels een derde editie van de overbekende gids voor fotogrammetrie op
de markt. Het uitgebreide studieboek brengt op een uiterst praktische wijze een grondige presentatie van
de methoden, de wiskundige grondslagen, de beschikbare systemen en de meest moderne toepassingen
van de veelvuldig in diverse vakgebieden gebruikte nabij-fotogrammetrie. Deze nauwkeurige beeldvormingstechniek is in gebruik om
driedimensionale vormen uit een breed scala aan reeds gefabriceerde
en natuurlijke objecten van zeer dichtbij op te meten, te interpreteren, te
analyseren en te beschrijven. De methode en de techniek van fotogrammetrie in het algemeen is onder andere in gebruik in vakgebieden als
de archeologie, de architectuur, de civiele techniek, in het forensisch
onderzoek en in diverse takken van de geneeskunde. De nieuwe editie
is opnieuw een bijgewerkte versie van de oorspronkelijke uitgave van
de Duitstalige gids “Nahbereichsphotogrammetrie”. In alle edities van
dit veel gevraagde studieboek zijn populaire nieuwe methoden zoals
SfM (structure-from-motion), SGM (semi-global-matching) en SLAM
(simultaneous- localization-and-mapping) gedetailleerd gepresenteerd
Multimeetstation (Leica Nova) voor toepassingen in de fotogrammetrie.
Beschreven in studieboek Close-Range Photogrammetry and 3D Imaging.
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en uitgewerkt. De nieuwe inhoud omvat ook beschrijvingen van goedkopere 3D-sensoren, robot gestuurde metrologiesystemen en registraties van
puntenwolken, om een aantal onderwerpen aan te geven. Driedimensionale
informatie verkregen vanuit de inzet van beeldsensoren wordt veel toegepast
en geaccepteerd. Het gebied van fotogrammetrie, de optische 3D-metrologie
en 3D-beeldvorming groeit nog steeds, vooral in de gebieden die geen
traditionele link hebben met fotogrammetrie en geodesie. Hoewel 3Dbeeldvormingsmethoden in veel wetenschappelijke gemeenschappen zijn
ingeburgerd, is fotogrammetrie nog steeds een door engineering gedreven
techniek waarbij kwaliteit en nauwkeurigheid een belangrijke rol spelen.
De structuur van het boek veronderstelt bij lezers, studenten, docenten en
andere gebruikers verschillende niveaus van reeds bestaande kennis, van
beginner tot wetenschappelijk expert. Om deze reden gaat de inhoud van
het boek ook in op een aantal fundamentele technieken en methoden in de
wiskunde, inregeltechnieken, natuurkunde, optica en beeldverwerking en beeldbewerking. Hoewel deze
informatie veelal ook in andere referentie- en studieboeken is aangegeven, is het doel om een handige
koppeling te realiseren tussen verschillende werkvelden met een gemeenschappelijke notatie voor vergelijkingen en parameters. Elk van de acht hoofdstukken is gedetailleerd onderverdeeld in begrippen en
onderwerpen en het geheel sluit af met een uitgebreid literatuuroverzicht en trefwoordenregister. Zelfs
voor deskundigen uit het vakgebied van de fotogrammetrie biedt dit boek een grote schat aan de nieuwste
theoretische benaderingen en praktische informatie.
ISBN 978-3-11-060724-6, “Close-Range Photogrammetry and 3D Imaging”, Thomas Luhmann, Stuart
Robson, Stephen Kyle en Jan Boehm, Verlag Walter de Gruyter, 2020, 3e druk, 822 pagina’s, € 99,95.
Jan M. Broeders

+

Photokina bestaat 70 jaar als de foto- en multimediabeurs
Onder de slogan “photokina 2020: het beeld leeft” vindt in het beurscomplex van de Messe Keulen de consumenten- en vakbeurs photokina plaats vanaf 27 mei tot en met 30 mei 2020. Na 70 jaar photokina is het
tijd voor een flinke vernieuwing in het tijdstip van de consumenten- en vakbeurs, in het beursprogramma
en in de aantrekkelijkheid van de opstellingen op de beursvloeren. Een snel veranderende marktomgeving
en sociale en economische transformatieprocessen vormen grote uitdagingen voor fabrikanten, professionals en de beursorganisatoren. De vreugde van het beeld is echter nog steeds groot of zelfs groter. Er is een
toenemende belangstelling voor foto-exposities en fotoboeken en -catalogi. Ook de “zelfmaak” fotoboeken
en fotodocumenten zijn zeer geliefd bij het publiek. Door ontwikkelingen in de markt en de wens om veel
jonge personen naar de photokina te lokken is gekozen voor
mei als nieuwe beursperiode. En natuurlijk tracht de pho- Luchtopname van de Messe Keulen. Foto:
tokina haar positie op de foto- en videomarkt te versterken. Messe Keulen/photokina.
Beeldvorming in zijn verschillende facetten is een integraal
onderdeel van ons dagelijks leven geworden. Dankzij de
explosie in het gebruik van foto-, film- en videobeelden op
het internet en in sociale netwerken en media is de belangstelling en gewenste “beeldverslaving” niet meer te stuiten.
We gebruiken apparaten zoals routeplanners, smartphones,
wearables, tv's, aanraakschermen om bestellingen, kaartjes
en hamburgers te kopen. Toepassingsgebieden voor beeldvorming zijn te vinden in de sectoren gezondheidszorg,
beveiliging en bewaking, in de autoindustrie, ruimtevaart
12
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en architectuur. De 1,4 biljoen foto's die jaarlijks worden geschoten, blijven
het succes van fotofinishers inspireren. Aanbieders van fotoboeken, muurschilderingen etc. scoren ook met het gebruik van AI, nieuwe ontwerpen en
de optie om creatief mooie herinneringen voor de toekomst te bewaren. Het
is wel te constateren dat het grootste deel van alle “digitale” beeldopnamen
niet worden afgedrukt op normaal of fotopapier. Een grappige ontwikkeling is
het toenemende gebruik van “direct klaar” foto’s vanuit kleine en nog redelijk
voordelige kant-en-klaarcamera’s. Tijdens de periode van de photokina vinden
er diverse evenementen plaats zoals het Imaging Lab, de Imaging Innovation
Conference en de organisatie van de Duitse Cameraprijs. Ook vinden er diverse fotofestivals plaats op grote
beurscomplex en in gehele stadsgebied Keulen. www.photokina.de.
Jan M. Broeders

Korte wetenswaardigheden

+

Groene energie
Frans Timmermans heeft enthousiast verkondigd dat in 2050 alleen groene energie gebruikt zal worden. Hij
laat daarbij het oorspronkelijke doel 20% van de fossiele energie van 1990 vallen. Zou hij dat echt bedoelen?
Hemweg
Ik heb als volontair vier weken in 1958 gewerkt op de Centrale Hemweg, toen 4x 52 MWe met acht
ketels. Ik heb er veel geleerd. Op Hemweg 8 600 MWe (rendement 39%) heb ik enkele afstudeerders
gehad en enkele keren met de bedrijfsleiding gesproken. De synchrone generator is aan de krappe kant.
De rookgasreiniging is voortreffelijk. De centrale heeft weinig grote storingen gehad. Ik denk, dat Hemweg 8 voor Europa nog steeds een goed voorbeeld is van een kolen1centrale met een aantal bedrijfsuren/
jaar van ca 8000.
Onze nieuwste kolencentrales (1600 en 800 MWe op de Maasvlakte) en 1600 MWe op de Eemshaven,
gebruiken St 24, waar nabij Hamburg veel problemen mee geweest zijn. Over de bedrijfservaring en de
plaatsgevonden keuringen is niets bekend gemaakt.
In de toekomst zullen zon en wind de basis vormen van onze elektriciteitsproductie. Die zijn niet altijd
beschikbaar. Ik denk, dat dan fossiele energie met 2000 h/jaar heel welkom zal zijn.
Ik weet niet of de Hemweg aan een ketelrevisie toe is. Slopen vind ik onverstandig.
PCIM 2020
PCIM is de grote Duitse conferentie inclusief een beurs over vermogenselektronica en haar toepassingen
die zal worden gehouden in Neurenburg. Op 3 en 4 mei 2020 worden de inleidende tutorials gebracht; de
eigenlijke conferentie vindt plaats op 5, 6 en 7 mei 2020.
5 mei is gewijd aan battery energy storage systems
6 mei is gewijd aan electric cars
7 mei is gewijd aan ethernet monitoring van elektriciteitsnetten.
Zonder vermogenselektronica zou de wereld er nu heel anders uitzien. Het vak wordt steeds intensiever
gebruikt over de gehele wereld. Voor Nederland neemt prof. P. Bauer (TUD) deel aan de organisatie.
Eaton
Danfoss Power Solutions heeft bekend gemaakt een overeenkomst te hebben gesloten voor de overname van
de hydrauliek-activiteiten van Eaton. De overname markeert een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van
het bedrijf en haar ‘Going Great’ strategie. Met de overname is een bedrag gemoeid van 3 miljard euro.…

+
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Impressie van het ELPEC eindejaarfeest 2019 in Schiedam
Op vrijdag 6 december 2019 was
het weer zover. Niemand bleek
naar Spanje afgevoerd, zodat een
15-tal ELPEC genodigden bij distilleerderij Nolet door onze voorzitter
welkom werd geheten. Na een
kopje koffie nam onze gids, Randy
van der Loo, het woord. Hij was
onze gastheer in de fraaie molen,
speciaal in 2005 gebouwd, aan de
Hoofdstraat 6 in Schiedam. Het
ontwerp is een oude graanmolen die
met hulp van de TU Delft is omgebouwd tot windmolen. Zo wordt
een gedeelte van de eigen energie opgewekt.
De inrichting van de molen staat onder supervisie van Corry Nolet, de
vrouw van Carel Nolet senior, eigenaar van de distilleerderij. Evenals
Carel is Corry elke dag aanwezig en ziet naast het smaakvol inrichten
van de ontvangstruimte nauwkeurig toe op het schoonhouden van de
productiehallen. Schoon produceren en orde in het bedrijf handhaven
zijn van groot belang.
Het motto van het bedrijf is vervat in het ene zinnetje: probeer geen fouten te maken, doe een paar dingen
en doe die vooral heel erg goed.
Randy vertelde ons uitgebreid over de 328 jaar oude geschiedenis, wat er allemaal komt kijken bij het maken van jenever en de
omslag die het bedrijf in de 70’er jaren gemaakt heeft. In die tijd
was er een grote prijzenoorlog onder de jeneverdistilleerderijen in
Nederland die leidde tot menig faillissement. Carel Nolet heeft
lang gezocht naar het perfecte recept voor kwaliteitsjenever. Iedereen verklaarde hem voor gek want jenever was een goedkope
drank die nooit in een hoog segment zou passen. Carel begon
helemaal bij het begin van de keten en bracht de kolenketel nr.1
in ere terug voor de nieuwe jenever. Met groot succes, want
Aan de linkerzijde Randy van der Loo. KETEL1 is in Nederland echt een begrip geworden. Het bedrijf
moest echter blijven groeien. En zo werd in 1983 KETEL One
Vodka, vermaard wegens de zachte smaak en lange afdronk, op de markt gebracht. Nolet trok ermee
naar Amerika en veroverde vervolgens de wereld. De marketing werd op slimme wijze
aangepakt, alle aandacht werd gericht op de bartenders. Zij krijgen nog steeds trainingen
en denken mee over de barinrichting, nieuwe barconcepten en cocktails. In 2010 kwam
daar Nolet’s Dry Gin bij.
Na de uitvoerige uitleg begon onze rondleiding. Eerst langs de houten fusten met granen
eau-de-vie voor de KETEL1 Jenever. Verderop zagen we nog meer fusten. Maar deze
waren voor de KETEL1 Matuur, een nieuwe, gerijpte jenever die de familie Nolet zelf
heeft ontwikkeld.
Vervolgens liepen we boven langs de hightech productielijnen richting het volledig geautomatiseerde magazijn. Dat ligt aan de andere kant van de Buitenhaven die langs de
distilleerderij loopt. We wandelden
door de tunnel onder het water door.
In het magazijn/distributiecentrum
zagen we de voorraad voor de komende drie weken. De duizenden
dozen staan daar te wachten op hun
afnemers. Rond 16.30 uur werd het
stil in de distilleerderij, de werknemers rondden hun werkzaamheden
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af en gingen naar huis. Bij Nolet wordt in de avonduren en
in het weekend niet gewerkt en ook tijdens de middagpauze
ligt de productie stil. Veel werknemers zijn al meer dan 20
of 30 jaar in dienst.
Nadat de rondleiding in het oude gedeelte van het bedrijf,
waar we o.a. de werkkamer van de familie Nolet bezichtigden,
was afgesloten, liepen we terug naar de molen. Op de tweede
etage is een prachtig theater gebouwd waar we tot slot een
tweetal films te zien kregen. Kosten noch moeite zijn gespaard
bij de productie ervan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
Nolet al meerdere prijzen voor de mooiste bedrijfsfilm heeft De tiende en de elfde generatie Nolet, van
gewonnen op het Cannes Filmfestival.
links naar rechts: Bob (48), Carel senior (78)
Op elke fles KETEL 1 staat achterop: Wij nodigen u graag en Carel junior (50) Nolet.
uit om, op afspraak, onze jeneverstokerij te bezoeken.
U kunt dan het ambachtelijke stoken met eigen ogen
aanschouwen. Helaas hebben we het proces van het stoken niet gezien, de ruimte waarin de beroemde KETEL1
oven staat was wegens grondige werkzaamheden niet
voor ons toegankelijk! Tijdens de rondleiding viel ons
overigens op dat het product alcohol beslist niet werd
verheerlijkt. We kennen natuurlijk allemaal de gevolgen
van te veel drinken!
Bij het afscheid van onze sympathieke rondleider werden
we uitgenodigd nog even langs de receptie te lopen waar
een goodiebag voor ons klaarstond.
Met de auto was het een paar minuten rijden naar restaurant
“De Beren” aan de Maasboulevard, waar ons traditionele diner plaatsvond. Tot onze niet geringe verbazing
was daar een glaasje KETEL1 verkrijgbaar! Van buiten
lijkt het restaurant een cafetaria, eenmaal binnen werd
het snel gezellig en genoten we van een heerlijk diner.
Het was duidelijk merkbaar dat de excursie bij Nolet in
de smaak was gevallen! Pas rond 21.15 uur sloot onze
voorzitter Frans Witkamp de dag op passende wijze af
en vertrok iedereen huiswaarts.
Op vrijdag 20 november 2020 *) zal volgend jaar ons eindejaarfeest plaatsvinden. Meerdere aanwezigen
gaven te kennen er veel voor te voelen dan met
onze club een bezoek te brengen aan het Europees
Parlement in Brussel! ELPEC-lid Wilfried Kumeling werkt als technicus bij de met professionele
televisie- en radio-apparatuur ingerichte studio’s
van de Audiovisuele Dienst van het Parlement.
Na de algemene door het Parlement verzorgde
rondleiding wil hij ons dan graag uitnodigen voor
een kijkje achter de schermen!
Bob Vos
*) Inmiddels weet u dat dit evenement is gepland op vrijdag
11 december 2020.
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Aan de leden van de ELPEC
Beste collegae,
Zoals u allen bekend sluiten we het ELPEC verenigingsjaar altijd af met een bijzondere bijeenkomst in
december. Afgelopen jaar brachten we een bezoek aan Nolet in Schiedam en restaurant De Beren aldaar.
Tijdens die bijeenkomst ontstond het idee om in 2020 een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel
te brengen. Zoals sommigen onder u weten, is ons lid Wilfried Kumeling daar werkzaam bij de audiovisuele dienst. Hij wil speciaal ons, als onderdeel van het door de bezoekersdienst georganiseerde gedeelte,
rondleiden en de uitgebreide audiovisuele voorzieningen tonen. Daar wordt gewerkt met professionele
apparatuur die ook bij de Nederlandse Omroep wordt gebruikt!
De reden dat u deze uitnodiging nu al krijgt, is dat bij contact met het Buitenbureau van het Europees
Parlement in Den Haag bleek dat een bezoek ruim van tevoren ingepland moet worden. Inmiddels heeft
de bezoekersdienst in Brussel ons gemeld dat wij van harte welkom zijn!
Binnen ons Bestuur hebben we nagedacht hoe we zo’n bezoek zouden kunnen gaan organiseren. Als meest
geschikte datum kwam vrijdag 11 december 2020 naar voren.
Het programma zou er als volgt uit kunnen gaan zien.
We vertrekken die vrijdag met eigen vervoer naar Brussel. Nadat we in het hotel ingekwartierd zijn lopen
we naar het gebouw van het Parlement waar we rond 12.00 uur ontvangen worden.
Na de security check (paspoort of identiteitsbewijs tonen is verplicht!) volgt een korte rondleiding met
uitleg. Hierna wandelen we naar het nabijgelegen Huis van de Europese Geschiedenis (ca. 5 min.) waar
we de lunch gaan gebruiken (kosten rekening ELPEC). Vervolgens maken we een uitgebreide audiovisueel ondersteunde tour door het museum (ca. 90 minuten). Na afloop wandelen we weer naar het Parlementsgebouw waar Wilfried ons gaat rondleiden, tot ca.17.00 uur. Dan wandelen we naar een vlak bij het
Parlement gelegen Grieks restaurant om te dineren (kosten voor leden en partners rekening ELPEC). We
overnachten in een hotel in Brussel. Zaterdag reizen we na het ontbijt weer naar huis (of blijven die dag
nog in Brussel om de stad te bezoeken).
We hebben de volgende (eventueel door u zelf te boeken, dat is nog in discussie) hotels in gedachten:
Rooms & Apartments Housingbrussels: https://www.housingbrussels.be/ (zie ook booking.com) voor
twee personen € 88,00 per nacht incl. ontbijt, parkeren is gratis, ongeveer 800 m lopen naar het Parlement.
Motel One: https://www.motel-one.com/nl/hotels/brussel/hotel-brussel/ (zie ook booking.com) voor twee
personen € 85,00 incl. ontbijt, parkeren € 13,50 per dag (in parkeergarage), op straat € 10,50. Ongeveer
1300 m lopen naar het Parlement.
Zie ook nog: https://booking.motel-one.com/nl/rate/booking.html/stepone?changeRoom=1
N.b. parkeren (al dan niet betalend) in de buurt van de parlementsgebouwen is volstrekt onmogelijk.
Het restaurant: Kafenio Brussel, 134 rue Stévin, 1000 Brussel, België. Ongeveer 250 m lopen vanaf het
Parlement. Zie o.a: https://www.thefork.be/nl/restaurant/kafenio-r58963
De kosten van dit evenement: eigen bijdrage per persoon € 20,00. Per (betalend) ELPEC lid is ca. € 100,00
tot € 150,00 beschikbaar uit de verenigingskas! Introducé(e)s zijn van harte welkom, voor hen is helaas
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Regeringsgebouwen van het Europees
Parlement in Brussel (Google Earth).

geen vergoeding beschikbaar! Deze prijzen zijn
richtbedragen; op dit moment is nog geen precies
inzicht in de werkelijke kosten mogelijk. We denken bijvoorbeeld ook nog na over een financiële
bijdrage in de reiskosten per auto van € 50,00.
Wellicht kunnen we bij de voorgestelde hotels nog
rekenen op een kleine reductie op de eindprijs.
We zijn als Bestuur van mening dat we met het
aanbieden van deze educatieve excursie een zeer
interessant onderwerp presenteren. Uiteindelijk
staat de aandacht voor de Raad van Europa en de
rol van het Europees Parlement in de belangstelling. Deelnemen aan dit evenement biedt de unieke
mogelijkheid eens achter de schermen te kijken.
Individuele bezoeken aan het Parlement zijn niet
mogelijk; het minimale aantal deelnemers is 15.
Hierbij verzoek ik u aan te geven of u belangstelling heeft deel te nemen. Vermeld daarbij met Wilfried Kumeling met zijn echtgenote Eri maken tijdens
hoeveel personen u wilt komen, of u met de auto rondleiding een pitstop (?) bij Nolet december vorig
kunt komen en welk hotel uw voorkeur heeft. Zelf jaar (zie het artikel op pag. 14-15).
onderdak zoeken kan natuurlijk ook!
Met vriendelijke groet, namens het Bestuur,
Bob Vos, secretaris ELPEC

+

Medica toont het gebruik van 3D-beeldtechnieken
In november van het afgelopen jaar vond op het grote beurscomplex van Düsseldorf de internationale
vakbeurzen Medica 2019 en Compamed 2019 plaats. Met meer dan 6200 exposanten waren beide beurzen het trefpunt van alle personen werkzaam in de gezondheidszorg, medische technieken en systemen
en medisch onderzoek. De medische branche beweegt zich meer dan ooit naar een dynamisch, digitaal
Elpec Info digitaal - nr. 30 - maart 2020

17

en vervlochten werk- en aandachtsgebied ten dienste van
onze gezondheidszorg. Als topthema stond de verdergaande
digitalisering van processen in de gezondheidszorg centraal
en maakten wij hernieuwd kennis met het gebruik van
driedimensionale beeldtechnieken bij de diagnostisering
en chirurgische ingrepen in de gezondheidszorg. In het
bijzonder ging daarbij onze aandacht uit naar noviteiten
en verbeteringen in het toepassen van 3D-schermen bij
operaties en onderzoeken. Bij de volgende firma’s zagen
Voorbeelden van innovatieve ergonomische wij demonstraties van het gebruik van 3D-beelden: Nostereomicroscopen van Vision Engineering.
vanta, Barco, Storz, Xion en bij Sony. Bij de firma Kuka
werd gedemonstreerd hoe robots in de geneeskunde een
rol kunnen spelen. Bij de firma Vision Engineering maakten wij kennis met eigenschappen van de ergonomische stereomicroscoop voor digitale inspectie- en contactloos materiaalonderzoek. Voor het maken
van röntgenopnamen op bijzondere locaties of onder bijzondere omstandigheden ontwikkelde het bedrijf
OR Technology een mobiel röntgenapparaat voor digitale radiografie en directe digitale beschikbaarheid
van de opnamen op een computerscherm voor een snelle en efficiënte diagnose en eerste maatregelen. De
mobiele röntgenapparaten zijn te leveren in diverse afmetingen. De Leonardo DR mini II is het kleinste
draagbare type. Bij Stratasys werd de J750 digitale printer voor anatomische onderdelen getoond. De
bedrijven 3B Scientific en Somso Modelle toonden weer hun nieuwste producten in het assortiment aan
anatomische modellen en een combinatie met een anatomy app. In een gemeenschappelijk stand toonden
Nederlandse bedrijven hun specialismen op het gebied van de gezondheidszorg.
Jan M. Broeders

+

Het 125e jubileumjaar voor een magische beeldtechniek
Het was een van de grootste momenten in de samenleving tegen het einde van de 19e eeuw, toen wetenschapper en onderzoeker Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) in het jaar 1895 ontdekte dat het eindresultaat van zijn experimenten met een bijzondere soort van lichtstraling iets zichtbaar maakte wat tot dat
moment normalerwijze voor ons oog verborgen zou blijven. Wat hij in november 1895 ontdekte zou de
wereld in onder andere de geneeskunde en in meerdere takken van techniek, industrie en wetenschappelijk onderzoek voor altijd sterk veranderen en beïnvloeden. Hij noemde de bijzondere lichtstraling in de
verhandelingen X-straling en introduceerde daarmee de naar hem vernoemde röntgentechniek, die gebruik
maakt van röntgenstralen om röntgenfoto’s van weefsels, materialen en objecten te maken. Röntgenstraling is een vorm van elektromagnetische straling met kortere golflengte dan het zichtbare licht binnen het
elektromagnetische spectrum. Het gebruik van de röntgenstraling strekt zich
Wilhelm Conrad Röntgen uit vanaf de micro- tot en met macrokosmos. In 1901 ontving Wilhelm Conrad
Röntgen de allereerste Nobelprijs voor de Natuurkunde voor de resultaten van
(1845-1923).
zijn onderzoek en de ontdekking van X-stralen op 8 november 1895 in één
van de onderzoeksruimten van het Physikalischen Instituut van de Universiteit
Würzburg. Aan de “vooravond” van het grote X-straaljubileum in 2020 (175e
verjaardag van de ontdekker en 125 jaar na de ontdekking van X-stralen) verscheen een spectaculair geïllustreerd herdenkingsboek, dat op een zeer boeiende
en heldere wijze een samenvatting geeft over het ontstaan en ontdekken van
X-stralen, de technologie, toepassingen ervan en natuurlijk over het leven en
de inzet van Wilhelm Conrad Röntgen. De uitgave van het goed verzorgde en
fascinerende boek valt in dit “Röntgenjaar” tevens samen met de viering van de
175e geboortedag van de op 27 maart 1845 in de Duitse stad Lennep geboren
Wilhelm Conrad Röntgen. De ontdekking van de nieuwe materie doordringbare
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straling en de toepassingsmogelijkheden ervan, alsook het baanbrekende werk van Röntgen als persoon
en zijn positieve bijdragen tot de wetenschap en onderzoek, hebben zelfs na 125 jaar niets aan actualiteit
verloren. Zijn doorzettingsvermogen en positieve aandacht voor de experimenten vormden voor Röntgen
de basis voor zijn motivatie om alles te delen met de buitenwereld. De samenstellers van deze machtig
mooi geïllustreerde en informatieve publicatie konden gebruik maken van de deskundigheid van meerdere
wetenschappers en experts op het gebied van historische en moderne kennis over röntgenstraling en vele
toepassingsmogelijkheden in de medische en natuurkundige technieken en in nagenoeg alle mogelijke
materiaal-, weefsel- en objectonderzoeken. Het resultaat van deze veelzijdigheid aan bijdragen maakt de
inhoud van dit studie- en voorbeeldenboek tevens geschikt voor de docenten en studenten, die kennis willen opdoen over opsporings- en de beveiligingstechnieken door toepassing van beschikbare moderne en
innovatieve röntgenscanapparaten. In bijvoorbeeld het hoofdstuk Industrie en Techniek geeft de betreffende
auteur in de paragraaf “Springstof of pudding?” een aantal voorbeelden uit de praktijk van het doorlichten
van pakketten, personen, koffers en vrachtauto’s voor het opsporen van het vervoer van verboden stoffen
en goederen. De rode draad in het boek volgt de wens om al het onzichtbare zichtbaar te maken zonder
zichtbare verstoringen of negatieve nawerkingen te veroorzaken. De meeste lezers en geïnteresseerden in de
geschiedenis van röntgenstralen zullen het begrip en naam “Röntgen” koppelen aan een sterk medisch gebruik.
Dat deze techniek niet alleen zorgt voor betrouwbare diagnostische informaties, maar ook in talrijke andere
vak- en onderzoeksgebieden met succes wordt toegepast, maakt de inhoud van dit boek op overzichtelijke
wijze zichtbaar. In het voorwoord en in de algemene inleiding geven de auteurs een totaalbeeld over de
algemene betekenis en nieuwste ontwikkelingen in toepassingen van röntgenstralen. Het boek bevat zeven
samenhangende hoofdstukken. Alles begint met compacte introducties over zijn leven voor de wetenschap
en de betekenis van zijn ontdekking voor de maatschappij en de technologische
ontwikkelingen. De volgende hoofdstukken hebben titels als: “Geneeskunde”,
“Kunstgeschiedenis en Kunst”, “Industrie en Techniek”, “Archeologie”, “Natuurkunde, chemie, biologie” en “Paleontologie en Geologie”. Het boek eindigt
met een literatuuroverzicht naar de indeling van de besproken onderwerpen.
Hoogst interessant is de informatie over de röntgenkunst, het doorlichten van
schilderijen en de resultaten van het onderzoek van enkele manuscripten van
Archimedes. Het geheel is een informatieve en leerzame bron geworden voor
radiologen, liefhebbers van de geschiedenis van wetenschap en techniek en
voor geïnteresseerden in het gebruik van röntgenstraling in de geneeskunde,
kunst en techniek.
ISBN 978-3-8062-3995-9, “Die Welt im Durchblick”, Uwe Busch en Wilfried
Rosendahl, wbg Theiss Verlag, 2019, 160 pagina’s, € 40.
Jan M. Broeders
Deutsches Röntgen Museum, Schwelmer Strasse 41, D-42897 Remscheid, www.roentgenmuseum.de.
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