
De mannen van Nestlé waren
een betrouwbare steun voor mij.
Met name op de projectleiders
Albert Winter en Ibo de Vries kon
ik altijd rekenen. In januari en
februari hebben we het project
voorbereid en in maart ging de
fabriek helemaal plat. We had-

den een strakke deadline. In 5
weken moesten we de nieuwe
fabriek opbouwen en draaiende
hebben. Wat een verantwoorde-
lijkheid! Er gaat natuurlijk heel
wat kapitaal verloren als er een
fabriek stil ligt", zegt Vierhout.

Staaltje
"De mannen die hier aan het
werk waren, hebben een staal-
tje vakwerk laten zien", aldus
Hilhorst. "Op een gegeven
moment waren hier wel 200
mensen tegelijk aan het werk.
Zo'n grote opstelling heb ik nog
nooit eerder meegemaakt en
dan onder enorme tijdsdruk.
'Netjes' door elkaar heen liepen
hier slopers, stukadoors, schil-
ders, dakdekkers, elektrotech-
nici, bouwkundigen en wat je nog
meer kunt verzinnen. In de mid-
dag was er standaard een ver-
gadering, daar legde iedereen
zijn problemen op tafel, die zo
snel mogelijk werden opgelost.
Ze werkten  van 7.00 uur tot
20.00 uur, iedere dag weer, zeven
dagen in de week! Je kon mer-
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"Voor ons is dit een grote opdracht",
zegt Peter Hilhorst, projectleider
Scheer & Foppen Installatietech-
niek B.V. "Al een jaar of drie gele-
den begon Nestlé met de planning
van deze nieuwe fabriek. EKB
Paneelbouw in Drachten kent als
geen ander het productieproces
van Nestlé, zij waren de logische

partner voor dit deel van de bouw.
Op 22 december 2006 kregen wij
via de EKB Groep opdracht voor de
bekabeling van de elektrotechni-
sche installaties. We zijn toen direct
gestart. We wilden deze klus met
eigen mensen doen, vanwege het
specialistisch karakter van Nestlé,
waar wij al jaren het onderhoud
aan de installaties verzorgen", zegt
Hilhorst.

Fabriek in fabriek
"We hebben de opdracht met een
team van zo'n 15 tot 20 man uit-
gevoerd", vult Simon Vierhout
(chefmonteur Scheer & Foppen
Installatietechniek B.V.) aan. "Ik
ben als onderhoudsmonteur al
zo'n 15 jaar permanent bij Nest-
lé gestationeerd via Scheer &
Foppen Installatietechniek B.V.
Deze kennis van het bedrijf heeft
me natuurlijk bij dit grote pro-
ject ontzettend geholpen. Eigen-
lijk hebben we binnen de muren
van de oude fabriek een com-
pleet nieuwe fabriek gebouwd.

ken dat onze Simon al heel wat
credit had opgebouwd in de jaren
dat hij hier heeft gewerkt, hij kan
met al die mannen lezen en
schrijven", zegt Hilhorst trots.

Uniek
"Nestlé was gelukkig ook onder
de indruk van ons werk", zegt
Vierhout. "Als we het mogen
geloven, hebben ze nog nergens
eerder in de wereld meegemaakt
dat een project zo snel en goed
werd opgeleverd. Het inzetten
van Cablofil draadgoot heeft
natuurlijk ook bijgedragen aan
een goed resultaat. Deze omge-
ving stelt ongekende eisen aan
hygiëne. Wij mogen bijvoorbeeld
nergens met schroeven of bou-
ten werken. De plafondconsoles
zijn zelfs met chemische ankers
bevestigd. Cablofil heeft als voor-
deel dat je er eindeloos prachtige
bochten mee kunt draaien. 

Vervolg zie pagina 2

Mosaic integreert
voordelen van 
Van Geel en Legrand
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ind april kon Nestlé in Nunspeet op de knop drukken
om de enorme machines in werking te zetten voor de 
productie van babyvoeding. Nestlé maakt in deze nieuwe fabriek
voeding voor zuigelingen tot zes maanden. Een deel van de 
productie is bestemd voor kinderen met een allergie voor 
bepaalde melkbestanddelen of vroeggeboren kinderen. Scheer
& Foppen installeerde ruim 1,5 kilometer Cablofil draadgoot
voor deze qua hygiëne zeer veeleisende klant.

E

Scheer & Foppen Installatietechniek B.V. en EKB Drachten slaan de handen ineen

Bouw fabriek Nestlé babyvoeding
geen kinderklusje

Grote jongen
in babyvoeding
Nestlé is het grootste voedings-
middelenconcern ter wereld dat
hoogwaardige A-merken aan mens
en huisdier levert. Nestlé Neder-
land is een volledige dochter van dit
internationale concern.

In 1867 ontwikkelde Henri Nestlé het
eerste melkproduct voor baby's. Hier-
mee redde hij het leven van een kind-
je uit de buurt. Sindsdien streeft Nestlé
ernaar een bedrijf op te bouwen op
basis van gezonde, menselijke
waarden en principes. In de Nun-
speetse vestiging van Nestlé werken
160 mensen direct en indirect aan de
productie van ruim 20 miljoen 
kilogram producten van hoge kwaliteit.
De specialiteit is het maken van voe-
ding voor kinderen in de leeftijd tot zes
maanden. Daarbij is ook voeding voor
hen die te vroeg geboren zijn of bepaal-
de melkbestanddelen niet kunnen ver-
dragen. De producten worden naar ca.
120 landen binnen en buiten Europa
geëxporteerd. 

Scheer & Foppen Installatietechniek B.V. als
totaalinstallateur een begrip in Midden Nederland
Scheer & Foppen is een middelgroot installatiebedrijf met een mooie
bestaansgeschiedenis van ruim 40 jaar. Naast installatietechniek is het
bedrijf ook bekend door haar elektrospeciaalzaken voor particulieren en
de bouw- en onderhoudsafdeling. 

Met circa 130 vakmensen op elektrotechnisch en werktuigbouwkundig
terrein is Scheer & Foppen een toonaangevend installatiebedrijf in Midden
Nederland. Het bedrijf verzorgt als totaalinstallateur het gehele traject.

EKB Groep 
De EKB Groep is een project-
georiënteerde organisatie
met een sterke focus op de
industrie. Het bedrijf maakt
deel uit van de beursgeno-
teerde TKH Group, een inter-
nationaal opererende groep
bedrijven op het gebied van
Telecom, Building en
Industrie. 

De EKB Groep heeft vestig-
ingen in Beverwijk, Drachten
en Bunnik en kent vijf business
units: Industriële paneelbouw,
Industriële automatisering,
Process & MES, OEM en 
Service. 

� Simon Vierhout en Peter 
Hilhorst (Scheer & Foppen
Installatietechniek B.V.)

�
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Installatie Bosman neemt vlucht

Nieuwbouw Atos Origin
op Eindhoven Airport bijna gereed

Kom naar
stand 12.D010

voor een
speeddate

Bosman: van
klein naar groot
Bosman is bescheiden begonnen. In 
januari 1959 ging Frans Bosman aan de
slag en vertrok op de bakfiets naar zijn
eerste klanten. Dit waren in het begin
vooral boeren in Achterveld en later in
Soest, waar hij Nortonpompen sloeg en
kippen- en varkensschuren van ver-
lichting voorzag.

In 1996 wordt de Houdstermaatschappij
Bosman Bedrijven (nu De Bosman Bedrij-
ven) opgericht. De HBB koopt per 1 janu-
ari 1996 Frans Bosman Electra. In 1997
worden hier Bosman Loodgieters (BIT) 
toegevoegd en wordt Klimaat Techniek
Soest (KTS) opgericht. Vanaf dat moment
zijn De Bosman Bedrijven klaar om de
strijd aan te gaan met de échte grote jon-
gens in installatieland.

In 2000 neemt Batenburg uit Rotterdam
de aandelen van De Bosman Bedrijven 
over. Afgelopen zomer haalde Bosman de
landelijke pers. Op 26 juli 2007, doet Baten-
burg Beheer N.V. afstand van aandelen in
De Bosman Bedrijven. De aandelen zijn
overgedragen aan het management van
de onderneming.

De Bosman Bedrijven B.V. (DBB) heeft
vestigingen in Amersfoort, Raalte en 
’s-Hertogenbosch. De organisatie is werk-
zaam in een 5-tal branches van installa-
tiewerk in kantoor- en fabriekspanden, tot
de gezondheidszorg, de retail en de
industrie.

Vervolg voorpagina

Wat ik ondertussen na al die
kilometers allemaal niet met
Cablofil kan. Het lijken soms wel
kunstwerken. Maar dan ben ik
ook 1,5 kilometer Cablofil en
16.300 trekbandjes verder",
grapt Vierhout. 

� 1,5 km Cablofil in fabriek
Nestlé

Teamgevoel
"De fabriek draait, de opdracht
is afgerond, maar nu blijf ik voor
het onderhoud. In deze techni-
sche omgeving is altijd een uit-
daging te vinden", zegt Vierhout.
"Ik voel me hier helemaal thuis.
Nestlé heeft tijdens het project
ook goed voor onze innerlijke
mens gezorgd. Er was altijd een
uitgebreide lunch en een lekke-
re, warme maaltijd. En deze
zomer heeft Nestlé alle 200 man
die bij de bouw betrokken waren
op een BBQ getrakteerd. Het
was net alsof je als een soort
veteranen bij elkaar komt, zo
groot was het teamgevoel. Echt
mooi om dat mee te maken en
dit resultaat te zien. Fijn dat dit
soort fabrieken ook in Neder-
land worden neergezet!" �

�

Primeur: Introductie nieuw 'timesave-label’
maakt belofte waar!

1 t/m 5 oktober de tweejaarlijkse ET beurs 2007 in de Jaarbeurs Utrecht

roon Vastgoed bouwt
voor het automatiseringsbedrijf
Atos Origin een nieuw kantoor-
pand op Flight Forum, Eindho-
ven Airport. De Bosman Bedrij-
ven verzorgen de totale
technische installatie van dit
indrukwekkende pand. De 3
kantoorverdiepingen met een
vloeroppervlak van 14.000 m2

zijn door Bosman voorzien van
het flexibele Soluflex Cable
Floor System van Van Geel 
Legrand. 

"Een modern automatiserings-
bedrijf als Atos Origin wil uiteraard
de beste faciliteiten voor haar 
nieuwe kantooromgeving", zegt
Corné Rovers, projectleider bij 
Bosman Bedrijven. "Naast de 
klimaatinstallatie en sanitaire 
voorzieningen hebben wij voor dit
prestigieuze project ook de
elektrotechnische installatie ver-
zorgd. Atos wilde een flexibele
kantooromgeving met een kan-
toortuin, waar de bureaus mak-
kelijk verplaatsbaar zijn. Maar het
moet er wel strak blijven uitzien.
Dus geen loshangende kabeltjes.
De oplossing van het Soluflex
systeem lijkt wel voor deze plek
gemaakt."

Rond gebouw
"Andere oplossingen vielen al snel

af", zegt Rovers. "Het gebouw
loopt rond, waardoor het lastiger
zou zijn om bijvoorbeeld wand-
goot netjes te installeren. Wij heb-
ben dus bewust gekozen voor
Soluflex van Van Geel Legrand.
Het resultaat is fantastisch. Alle
bekabeling zit in de vloer. De men-
sen kunnen vrij kiezen waar hun
bureau komt te staan, we klikken
het dekseltje open op die plek en
ze kunnen aan de slag. Ik ben er
echt heel blij mee. En ik weet
zeker dat de opdrachtgever dit
over een paar weken ook zal zijn!",
aldus Rovers.

Uit handen
"Ik had zelf nog niet eerder 
met Soluflex gewerkt. Het is 
een slim systeem, bestaande 
uit allemaal klikbare stalen tegels
van 225 x 225 mm en kunst-
stof voetjes, een soort Lego
eigenlijk. Van Geel Legrand
nam mij alles uit handen. 
Zij hebben de vloer eerst
helemaal dicht gemaakt.
Hierna hebben ze de banen
tegels voor de bekabeling
voor ons opengelegd. Na het
plaatsen van de bekabeling
hebben ze de vloer  weer
dicht gemaakt en de tapijt-
tegels gelegd. De bekabe-
ling onder de vloer blijft
overal toegankelijk. Ook kan
de hele vloer er over een
paar jaar zo uitgehaald wor-
den, mocht een volgende

eigenaar andere ideeën hebben",
zegt Rovers.

Aanrader
"De samenwerking met Mark de
Nier, projectmanager bij Van Geel
Legrand, verliep prima. We heb-
ben steeds een goed contact
gehad. Hij hielp waar nodig en was
het hele project echt betrokken.
Ik zou absoluut weer aan een 
Soluflexvloer denken voor een 
volgend project. Ik kan het ieder-
een aanraden!" �

K

� ”De mensen kunnen vrij 
kiezen waar hun bureau komt 
te staan

Chris van Baalen en Corné
Rovers (De Bosman Bedrijven(

Al jaren claimt Van Geel 
Legrand dat haar producten 
voldoen aan twee belangrijke
eisen: installatiegemak en vei-
ligheid. Op de ET beurs intro-
duceren wij een nieuw
productlabel waarmee wij u in
één oogopslag laten zien hoe-
veel tijd u daadwerkelijk
bespaart! Wilt u kennismaken
met dit vernieuwende concept,
geef u dan op voor een speed-
date 
(www.wantaspeed-date.nl). 

Uw grootste besparing als instal-
lateur haalt u niet uit een bespa-
ring op de inkoopkosten, maar uit
een verkorting van de installatie-
tijd. Uiteraard blijft ons werk men-
senwerk en zal de één altijd
sneller kunnen installeren dan de
ander. De tijdsbesparing kan der-
halve nooit een exact meetgege-
ven zijn. Maar door onderzoek
kunnen we en durven we wel een
gefundeerde indicatie van de 
tijdsbesparing geven! 

Uw besparing op installatiekosten
wordt tastbaar met het timesave
label: 
• 1 timesave bespaar tot 40%
• 2 timesave bespaar tot 25%
• 3 timesave bespaar tot 10% 

Speeddate op snelle stand
U komt naar de beurs om 
de nieuwe ontwikkelingen 
met eigen ogen te zien. Wij weten
dat een beurs altijd hectisch is.
Daarom hebben wij een snel ver-
haal op een snelle stand om u in
korte tijd helemaal bij te praten.
Maakt u tijdig vooraf al een
afspraak voor een speeddate dan
krijgt u gratis beurskaarten toe–
gestuurd. Wanneer u op de beurs
bent, is het nog niet te laat voor
een 'speeddate'. SMS "speed-
date" naar 2211 en u krijgt een 
gratis sms-je met het tijdsstip van

de volgende demonstratie. Onze
presentatrice zal u in een paar 
minuten de voordelen van ons
timesave label uitleggen. Wij
weten zeker dat het tot een 'klik'
komt!

Meet & Match
Bent u geraakt door ons 
innovatieve concept en wilt u meer
weten? Uw account-manager
nodigt u graag uit voor een "meet
& match" op een rustiger plekje
op de stand, waar we al 
uw vragen helder beantwoorden.
Natuurlijk bezoekt u ons op
stand 12.D010. Wij kijken er
naar uit u alles over onze
tijdbesparende systemen
te vertellen. �

Voor snelle mannen 
hebben wij gratis 
toegangskaarten
voor de beurs klaar-
liggen. De online
registratie loopt
door tot het einde
van de beurs. Reage-
ren voor de gratis kaar-
ten kan nog tot 
27 september!



3

Maurice Waltmans is geen onbe-
kende in de branche. Hij is werk-
zaam als technisch vertegen-
woordiger voor de groothandel
Elektrokern Schuurman. Hij werkt
al jaren samen met Wil van 
Zwamen, sales manager, Van Geel
Legrand. "Wij zitten momenteel
bijvoorbeeld samen bij 'Hands-to-
work" die een nieuw kantoor laten
bouwen waarvoor Van Geel 
Legrand kabelgoot levert", zegt
Waltmans. "Wil kwam een half jaar
geleden bij mij langs met een
demomodel van Galea Life. Ik was
direct verkocht, wij waren zelf met
ons nieuwe huis bezig en dan kijk
je net weer even met een andere,
misschien wat scherpere blik. Ik
heb de modellen die avond meteen
mee naar huis genomen. Mijn
vrouw vond het schakelmateriaal

ook prachtig. Galea Life heeft een
afgeronde vorm, maar blijft toch
strak doordat de hoeken niet ook
nog eens afgerond zijn, zoals je
tegenwoordig wel eens op de
markt tegenkomt."

'Tiroler Sauna'
"Wij hebben ons huis gekocht van
een Duits echtpaar op leeftijd. Het
was een echt jaren-zeventig-huis.
Je kunt het zo gek niet verzinnen
of ze hadden er donkere schroot-
jes tegenaan laten zetten! Hier-
door leek het huis binnen een
soort combinatie van een sauna
en een Tiroler Gasthof! Niet onze
smaak! Wij houden van een licht
huis, er mag wel een klassiek
meubelstuk staan, maar de basis
willen wij rustig en modern heb-
ben. Je kunt ons project gerust

een metamor-
fose noemen. Ik
heb alleen al op
de begane
grond 18 m2

s c h r o o t j e s
e igenhandig
v e r w i j d e r d !
Boven moet ik
nog aan de slag,
maar we kun-

nen inspiratie putten uit de bene-
denverdieping. Het wordt echt
mooi", besluit Waltmans.

Galea Life maakt het af
"Inmiddels zijn we hier de 21ste

eeuw binnengestapt. Galea Life
maakt het helemaal af. De vorm-
geving is moderner dan het stan-
daard gebeuren dat in Limburg
veel wordt verkocht. Ik heb zelf
jaren als elektrotechnisch mon-
teur gewerkt en heb Galea Life
hier dus zelf geïnstalleerd . Het
werkt heerlijk. Het past maar op
één manier en zit direct goed. Als
de wand ergens wat scheef of 
onregelmatig is, corrigeert het
materiaal dit zelf. Met het 
afdekraam kun je de oneffen-
heden compenseren. Het is een
sterke constructie met een dikker
draagframe dan ik gewend was.
Er komt nu ook een Nederlandse
versie waar de spreidklemmen al
af zijn. Veel monteurs schroeven
die er nu zelf af, dat scheelt dus
weer werk." 

Afwasbaar
“Galea Life pronkt nu overal in 
dit huis. Het valt op, we krijgen 
er zelfs spontaan opmerkingen

over van bezoek. We hebben alles
uit de serie gekocht van schake-
laars, stopcontacten, elektrische
dimmers, tot CAI aansluiting 
en zelfs de bewegingsmelders.
Wat mooi schakelmateriaal een
verschil kan maken! Behalve 
het montagegemak vind ik het 
ook een groot voordeel dat 
het materiaal goed afwasbaar is.
Wit blijft wit. En daar was het ons 

om te doen toen we hier de
schrootjes begonnen uit te trek-
ken! Nu nog de bovenverdieping
en het grote genieten kan begin-
nen!" �

n het Limburgse Nuth staat een huis en daar woont de familie Waltmans. Het huis heeft
onlangs een ware metamorfose ondergaan. Van een donkere 'schrootjes' jaren zeventig sfeer is het
huis veranderd in een moderne, strakke woning. Galea Life perfectioneert deze verandering met een
lichte 'final touch'.

I

De metamorfose van de familie Waltmans

Galea Life brengt licht in huis
� links de nieuwe situatie met
Galea Life, rechts nog een stuk-
je van de oude Tiroler situatie

Mosaic prominent  op de ET Beurs

Prefab-oplossingen Mosaic besparen tijd
duodozen kunt u zelfs 25% meer
capaciteit realiseren door in het
middenstuk een data- of andere
kleine schakelaar te klikken. 

Prefab-oplossing
Wij maken het onze installateurs
graag gemakkelijk met de 
volledig voorgemonteerde 
wandcontactdozen met Fast 
Connectoren en 2x1 meter snoer.
Dit systeem is zowel geschikt
voor onze metalen wandgoot
GWO-5+ als de kunststof 
DLP wandgoot. U kunt hierdoor 
bijzonder snel werken. Ook 
het calculatiewerk wordt 
eenvoudiger doordat de factor
'tijd' met dit soort producten opti-
maal beheersbaar wordt.
Mosaic wijst de weg
Een leuk weetje is dat alle 
verlichting binnen de Mosaic lijn
uit energiezuinige LED verlich-
ting bestaat. Mosaic kent een uit-
gebreid programma voor 
pictogramverlichting, nood-
verlichting, bewegingsmelders
en vrij/bezet schakelaars. De
trekontlasting voorkomt onge-
wenste ontkoppeling van appa-
ratuur. �

Deze nieuwe lijn schakel-
materiaal bevat de complete
oplossing om snel en flexibel een
utiliteitsgebouw uit te rusten. Het
programma combineert de kwa-
liteiten van ons assortiment. U
kunt Mosaic optimaal integreren
in wandgoten, energiezuilen en
vloersystemen. Mosaic heeft ook
een professionele, elegante
oplossing voor de aansluiting voor
vergaderapparatuur. Voor tv,
audio, video en data aansluitin-
gen kunt u nu ook onze nieuwe
vloerdozen met verlaagde
inbouwset kiezen.

Eenvoudige installatie
Mosaic is zeer eenvoudig te
installeren met een kliksysteem
waar geen schroevendraaier aan
te pas komt. Bij het gebruik van

fgelopen juni ging
Van Geel Legrand van start met
een grootscheepse introduc-
tiecampagne van de nieuwe
Mosaic schakellijn. Zo'n 7000
installateurs ontvingen een
mailing met de nieuwe bro-
chure en een uitnodiging om
aan een prijsvraag mee te
doen. Inmiddels zijn onze
accountmanagers op pad met
de nieuwe Mosaic demozuil-
tjes om u deze producten van
dichtbij te laten zien. En
natuurlijk vindt u ons met het
Mosaic programma op de 
ET beurs dit najaar in Utrecht.
We hopen u daar persoonlijk
de vele voordelen van Mosaic
te mogen demonstreren. 

A

� Mosaic, één integraal
systeem

� Maurice Waltmans: "Galea Life maakt het huis
helemaal af"



VSK Kastenbouw BV: een nieuwe partner voor schakel- en verdeelinrichtigen

"Je kiest voor een product,
omdat je er een gevoel bij krijgt!"

4

Winnaar Mosaic Actie moet zijn prijs doorgeven

EVK Systems naar formule 1 Grand Prix Spa-Franchorchamps

Jaarbeurs brengt 
mensen samen
De eerste Nederlandse Jaarbeurs
vond in 1917 plaats, op initiatief
van de Utrechtse vestiging van 
de Vereeniging Nederlandsch
Fabrikaat. Direct vanaf de start
bewees Jaarbeurs haar belang-
rijke positie waar het gaat om 
het samenbrengen van mensen en
markten. Trok in 1917 de 
eerste Jaarbeurs met 690 deel-
nemende Nederlandse bedrijven
ruim 150.000 bezoekers, nu ont-
vangt de Jaarbeurs jaarlijks bijna
4 miljoen bezoekers. 

Na de Tweede Wereldoorlog, groei-
de Jaarbeurs uit tot een internatio-
naal bedrijf. Stond vroeger de
verkoop centraal, momenteel is het
vooral relatiemarketing waarbij
Jaarbeurs optreedt als gastheer.
Een voorbeeld hiervan is het 
branche-event zoals onze ET beurs. 
Zo groeide de Jaarbeurs tot een
baken in de informatie-economie. 
Beurzen zijn en blijven vaste
waarden in de moderne tijd van
informatiebehoefte. De integratie
met andere media zoals internet,
print, en AV, versterkt de interactie
op de beursvloer; de live portal waar
mensen en markten blijven samen-
komen.

Weetjes
Om de bouw van de jaarbeurs in
de geschiedenis op de kaart te
zetten, hier wat weetjes:
1848: Buys Ballot start waarne-

mingen op Zonneburg
(latere KNMI) 

1866: 1725 inwoners (meer dan
2,5%) sterven aan cholera 

1889: eerste paardetram. Start
aanleg Wilhelminapark 

1905: Utrecht heeft elektrisch
licht 

1916: Jaarbeurs opgericht 
1924: bouw Schröderhuis door

architect Rietveld 
1935: eerste verkeerslicht

Harrie Peters, eigenaar van VSK
Kastenbouw BV, is een enthou-
siaste, jonge ondernemer. In mei
2006 startte het bedrijf vanuit een
pand in Nuenen. Inmiddels werkt
VSK met vier man in vast dienst-
verband vanuit Best. Peters is 
echter niet nieuw in het vak. Al 
van jongs af aan wist hij dat hij ooit
voor zichzelf zou beginnen. Om 
het vak te leren, heeft hij -  volgens
een eigen stappenplan - op alle
relevante afdelingen, bij diverse
elektrotechnische installatie-
bedrijven, gewerkt. Na de nodige
schoolopleidingen is hij begonnen
in de montage, om daarna door te
groeien naar calculatie en werk-
voorbereiding en vervolgens nog
enkele jaren projectmanagement
te doen. “Zodoende leer je op alle
afdelingen de klappen van de
zweep kennen”. En toen was hij
er, naar eigen zeggen, klaar voor. 

Vliegende start
Volgens Peters, heeft hij mede
dankzij Elbeto Techniek BV, een
vliegende start kunnen maken.
Met dit installatiebedrijf heeft VSK
een nauwe band. Ze delen zelfs
het pand aan de IBC weg in Best
en maken graag gebruik van
elkaars diensten. Daarnaast
komen er ook veel opdrachten 
via de groothandel en van een

samenwerkingsverband met een
ingenieursbureau. Via het 
ingenieursbureau krijgt VSK 
bijvoorbeeld interessante over-
heidsopdrachten zoals lucht-
zuiveringsinstallaties voor de 
agrarische industrie. En sinds kort
hebben Van Geel Legrand en VSK
ook de handen ineen geslagen.

Gevoel
Volgens Peters kon hij het al goed
met de producten van Van Geel
Legrand vinden. "Ik werk al met
de Lexic producten vanaf de 
productintroductie in 2001. Toen ik
voor mezelf startte, dacht ik
natuurlijk ook direct aan Van Geel
Legrand. Ik heb altijd prettig met
het bedrijf samengewerkt. Je kiest
voor een product, omdat je er een
vertrouwd gevoel bij krijgt."

Kwaliteitsproducten
Peters probeert zich te onder-
scheiden van de andere paneel-
bouwers in de regio door middel
van kwaliteitsproducten met inno-
vatieve technieken samen te voe-
gen. "Met de producten van Van
Geel Legrand kan ik een goede
kast afleveren met een mooie
prijs-kwaliteitsverhouding. De
markt is hier nog niet verzadigd
van Van Geel Legrand producten.
Bovendien hebben de producten

altijd net iets extra. Ze
zijn ontwikkeld voor
m o n t a g e g e m a k ,
gebruiksvriendelijk en
tot in de details inno-
vatief. Hierdoor kun-
nen onze monteurs
legio oplossingen
bedenken en dat alles
binnen een aanzienlijk
kortere tijd dan met
andere fabrikanten.
Van Geel Legrand
levert een breed pak-
ket. Ik kan een ver-
deelinrichting voor
bijna 100% van het
materiaal van hun
betrekken en dat met
een materiaaluitval is
0%. Alle automaatjes
doen het gewoon. Dat
scheelt een boel
rompslomp!"

Lopende projecten
Van Geel Legrand en
VSK Kastenbouw BV
werken nu al samen in
een groot aantal pro-
jecten. Aan 'Vierzicht'
een zorgcomplex in
Nieuwegein levert Van
Geel Legrand via GTI
de kabeldraagsystemen en VSK
een hoofdverdeler van 1000A en
een groot aantal onderverdelers
voor de verschillende afdelingen
en verdiepingen. Verder loopt er
een gemeenschappelijk project
met Van Geel Legrand en JoKo uit
Swalmen die voor ASCO een
fabriek bouwt in Roermond. VSK
verzorgt hier de hoofdverdeler en

an Geel Legrand komt 'uit de kast' met een nieuwe part-
ner, VSK Kastenbouw BV uit Best, voor schakel- en verdeelinrich-
tingen. VSK Kastenbouw BV is gespecialiseerd in het ontwerpen,
assembleren en installeren van schakel- en verdeelinrichtingen
van klein tot 1600A.  Naast deze werkzaamheden richt VSK Kasten-
bouw BV zich op het engineren en assembleren van besturings-
kasten en regelpanelen.
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� Harrie Peters (VSK Kastenbouw
BV) in gesprek met  Wil van Zwamen
(Van Geel Legrand)

nder de pakkende
kop "Mosaic eenvoudig sneller
schakelen" introduceerde Van
Geel Legrand dit jaar de nieu-
we lijn schakelmateriaal. 
De introductie ging met een
wedstrijdactie gepaard. De
gelukkige winnaar is Ed van
Kampen, directeur van instal-
latiebedrijf EVK Systems uit
Maasdijk. Al was zijn collega
Rolf de Bruin eigenlijk de echte
winnaar. Een prijsuitreiking
waar een verhaaltje aan vast zit.

Meer dan 6000 mensen ontvin-
gen een direct mail met een
unieke code waar mogelijk een
prijs aan gekoppeld was, een
geheel verzorgd weekend naar
het race-circuit van Spa-Fran-
corchamps. Een aantrekkelijke
prijs blijkbaar, want u reageer-
de massaal door uw code naar
de website te mailen. Als 
winnaar kwam Rolf de Bruin, 
directeur van EVK Systems uit de
bus. Aan Jan Lodewijkx de nieu-
we accountmanger van Van Geel

Legrand (regio West-Nederland)
de eer om de winnaar gelukkig
te maken.

Nog nooit gewonnen
"Ik kreeg een telefoontje van 
Jan of ik van de motorsport hield
en dat ik de eerste prijs had
gewonnen", vertelt Rolf. "Ik heb
in mijn leven nog nooit wat
gewonnen, ik dacht eerst dat 
ik in de maling werd genomen!
Ik vond het direct een hartstikke
leuke prijs, ik ben nog nooit 
naar een Grand Prix geweest,
maar kijk wel regelmatig op 
tv naar de wedstrijden. Ik dacht
'wat een leuke verrassing'.
Helaas kwam al snel de domper:
de Grand Prix van België is van
13-16 september en ik had al
andere verplichtingen in het 

buitenland dat weekend waar ik
met geen mogelijkheid onderuit

kon", verzucht Rolf.

Prijs doorgegeven
"Ik heb de prijs dus maar door-
gegeven aan Ed. Hij is hier mede-
directeur en ook een vriend van
mij. Het deed even pijn, maar 
ik gun het hem graag. Ik ken 
Ed al jaren en weet dat hij dol op
de motorsport is. Hij werkt kei-
hard, kan hij er ook eens een
weekendje met zijn vrouw tus-
senuit. Elkaar wat gunnen, past
ook wel bij onze bedrijfscultuur.
We zijn hier bij EVK een hecht
team. Er werken tien man vast
in dienst. Dit team heeft EVK-
bloed en gaat voor de zaak. Het
zijn goede 
vakmensen. We zijn een mens-
georiënteerd bedrijf, zo'n com-
mitment krijg je altijd terug en 
vandaag was Ed een keer aan de
beurt", ‘grimlacht’ Rolf. �
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EVK Systems B.V. is een landelijk
opererende onderneming voor
vakkundige inrichting van en
onderhoud aan de meest uiteen-
lopende elektrotechnische instal-
laties. Van ondermeer
inbraakdetectiesystemen, data-
telefonienetwerken, toegangs-
controlesystemen tot advies over
onderhoud en technisch beheer.
Voor de opdrachtgevers verzorgt
EVK de projectleiding en regie van
kleine of juist grotere projecten
en ook de daadwerkelijke uitvoe-
ring. 

� v.l.n.r. Jan van den Goorbergh, 
Rolf de Bruin, Ed van Kampen, 
Jan Lodewijkx

alle onderverdelers. En bij de V&D
in Nijmegen vervangt VSK de oude
panelen uit '62 voor nieuwe ver-
delers van Van Geel Legrand. En
er staat nog meer moois aan te
komen. �


