
ik alleen maar bevestigd in 
mijn eerste indruk”, aldus 
Schonewille.

Glasvezel
“Toen wij begin dit jaar met 

Legrand gingen
s a m e n w e r k e n ,
waren we al een jaar
met de ruwbouw
bezig. De kantoren
zijn later gekomen.
Glasvezel verbindt
nu het hoofdgebouw
met het gebouw
voor  waterzuivering,
koeling en waterbe-
reiding. Het project
met Legrand is goed
verlopen. Roy was
overal op aan-
spreekbaar. Ik kon
hem altijd bereiken

voor bijbestellingen of advies.
Eenmaal was hij echt te enthou-
siast, toen hebben we per onge-
luk eens het dubbele aantal van
onze bestelling ontvangen! We
zaten dus nergens om verlegen”,
grapt Schonewille.
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matiseerde
omgeving,
moet je
k u n n e n
blindvaren
op je data-
netwerk. Op
de Elektro-
vakbeurs in
d e ce m b e r
bezocht ik de stand van Legrand.
Ik vond de datacomponenten
direct aantrekkelijk. Ook het
TotaalConcept met alle op elkaar
aansluitende onderdelen en de
wijze van monteren sprak me
aan. Legrand kwam op mijn ver-
zoek in januari bij mij op kantoor
nog wat meer toelichting geven.

Ik heb tijdens dat
gesprek vooral geke-
ken of dit een bedrijf
was waar ik vertrou-
wen in zou hebben.
In de producten had

ik wel vertrouwen, maar bij zo’n
groot bouwproject gaat het er
zeker ook om je gevoel of je 
kunt bouwen op de mensen. 
De betrokken en vakkundige 
presentatie van dataspecialist
Peter van der Putten en account-
manager Roy Veenstra gaven de
doorslag. Tijdens het traject ben

Het project in de Eems-
haven wordt geleid door
Bavaria en Agrifirm, een
coöperatie voor boeren en
tuinders. Roelof Schonewil-
le (hoofd elektrotechnische
dienst, Agrifirm Meppel) lid
van het bouwteam zegt hier-
over: “Agrifirm verzorgt voor
Bavaria ondermeer de
graanopslag. Het bedrijf is
van oudsher bekend met de
inkoop van brouwgerst en
het bewerkingsproces van
‘afdrogen’, opslaan en afle-
veren. Holland Malt B.V.
heeft twee moutfabrieken,
één in Lieshout, waar ook
het hoofdkantoor van 
Bavaria zit en binnenkort
die in de Eemshaven. Het fabri-
cageproces in de Eemshaven
gaat bijna volledig geautomati-
seerd verlopen. Het gerst wordt
op lokatie aangevoerd, verwerkt
in de fabriek en stroomt er als
mout uit. Tijdens de graancam-
pagne in juli/augustus kan er in
2 tot 3 weken 65.000 ton brouw-
gerst worden aangevoerd. Het
mout zal via de haven geëxpor-
teerd worden naar alle wereld-
delen”, aldus Schonewille.

Betrouwbaar
“Voor onze nieuwe fabriek was
ik op zoek naar een betrouw-
bare partner voor het datage-
beuren. In zo’n geauto-

Zo, 
nu eerst een Bavaria
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Holland Malt B.V. bouwt op Legrand

Nieuwe moutfabriek Eemshaven
bijna operationeel

taat Groningen vooral bekend om
haar gas, vanaf het najaar 2005 zal hier een
veel mooier geschenk van moeder aarde gepro-
duceerd worden: mout, de grondstof voor ons
schuimend bier. In het meest noordelijke pun-
tje van Nederland bouwt Holland Malt B.V. aan
een nieuwe moutfabriek. Holland Malt B.V. is
een samenwerkingsverband van Bavaria en
Agrifirm. Legrand leverde het VDI datanetwerk,
de DLP wandgoten en het schakelmateriaal.

S

Agrifirm, bedrijf
van Nederlandse
bodem

Agrifirm (hoofdkantoor Meppel) is een coöperatie voor boeren en
tuinders. Met zes fabrieken levert het  bedrijf producten en dien-
sten voor de land- en tuinbouw en het houden van dieren. Daar-
naast is de organisatie sterk in de hiermee samenhangende
advisering en kennisontwikkeling. Van oudsher is Agrifirm een
collecteur en afzetorganisatie van granen. Bij Agrifirm werken
meer dan duizend mensen. Degelijkheid en betrouwbaarheid staan
hoog in het vaandel. Kijk voor meer info op www.agrifirm.nl.

�Moutfabriek bijna operationeel



Op 14 april jl. opende de Evene-
mentenhal voor het eerst haar
poorten voor alle bedrijven van
Gorinchem en omstreken tijdens
een business-to-business wel-
komstbeurs. Klantvriendelijk-
heid is een kenmerk van Hennie
van der Most. Hij toont zich altijd
een gul gastheer met zijn full-
service concept dat tijdens alle
vakbeurzen van kracht is. Eten
en drinken is gratis verkrijgbaar
tijdens alle evenementen.
Inmiddels zijn er in de eerste
evenementenhal al 4 beurzen
georganiseerd. Alles loopt op
rolletjes, terwijl de werkzaam-
heden aan de andere hallen, de
keuken en de congres-
ruimte worden voortgezet. 

Sticker plakken
Tijdens de vakbeurs
Elektrotechniek Harden-
berg is op de stand 
van Legrand, waar ook
Distripoint vertegenwoor-
digd was, de basis gelegd
voor deze omvangrijke
klus. Hier zijn in een
gesprek met Herman van
der Most duidelijke plan-
nen gemaakt omtrent de

nieuwe evenementenhal in 
Gorinchem. John Collé (project-
manager) van installatiebedrijf
Lomans uit Capelle aan den IJs-
sel was er al voor  de eerste
schroef bij. “Wij hadden al vaker
voor Van der Most gewerkt. Het
was voor ons een logische zaak
om hierbij ook Distripoint en
Legrand te betrekken. Wij zijn
oude bekenden van elkaar en
werken altijd prettig samen.
Lomans probeert altijd een
goede prijs-/kwaliteitverhouding
neer te leggen. Voor ons bedrijf
is belangrijk dat de producten
waarmee wij werken makkelijk
te installeren zijn en dat onze

partners meedenken. Arbeid is
natuurlijk een cruciale kosten-
post. Van Distripoint vragen we
bijvoorbeeld standaard dat de
kasten zijn uitbedraad op 
klemmen, zodat we direct aan
de slag kunnen. Ik vind het per-
soonlijk belangrijk dat alles
binnen een project er netjes uit-
ziet. Een derde partij die later 
eens een kast van ons opent,

moet als van-
zelf zeggen ‘da’s 
netjes, oh een 
kast van Lomans’.
Distripoint streeft
ernaar kasten te
maken waar een
installateur graag
zijn sticker op
plakt. Wij gaan
voor langdurige
relaties waarin je
wat opbouwt.
Distripoint en
Lomans begrijpen
elkaar goed”, zegt
John Collé.

Lomans over de
brug
Dit was een
‘hogedruk pro-
ject’. De datum
voor het eerste
congres lag al
vast en we had-
den maar krap
twee maanden
om alles te installeren in een

compleet leeg
gebouw. De eerste
kink in de kabel was
de brandmeldinstal-
latie die niet voldeed
voor een congres
met zoveel mensen.
Verder moesten we
al onze creativiteit
inzetten om bijvoor-
beeld de stellages

die voorheen gebruikt werden
voor opslag geschikt te maken
als loopbruggen voor de elektri-
citeitsvoorziening naar de
stands. Distripoint heeft toen
hiervoor verdelers geleverd met
custom-made ophangbeugels
ten behoeve van een snelle mon-
tage in het veld.”

X-factor
Volgens John Collé heeft de
keuze voor een leverancier voor-
al te maken met omvang van een
project en welke techniek men
vraagt. “Legrand was een aan-
trekkelijke partij. De X-factor was
toch wel hun 4-polige smalle
aardlekautomaat. Die heeft een

ander niet, of met een veel gro-
tere behuizing. Verder zitten er
in dit project 6 hoofdverdelers
van 630 A, 104 aftakkasten, ten
behoeve van de voeding voor de
exposanten, van 32 A, 6 onder-
verdelers van 200 A van Legrand
en de Van Geel kabelgoten. De
aftakkasten van Legrand kende
ik zelf nog niet. Ze bevallen goed,
lekker overzichtelijk!”�

2

Nieuw en groter
Naast de evenementenhallen in Hardenberg en Rijswijk opende Van der Most
onlangs een nieuwe en grotere hal in Gorinchem aan de A15. De evenemen-
tencomplexen pretenderen niet de Jaarbeurs of RAI voorbij te willen streven,
maar richten zich op middelgrote vakbeurzen. Voor een standaardbedrag
krijgen de bedrijven ruimte, bouwt Van der Most de stand op, verzendt de uit-
nodigingen naar uw klantenbestand en is er gratis catering. Ook regelt Van
der Most het transport van producten die op de beurs worden getoond en
dragen ze zorg voor technische uitvoeringen. Dit alles noemt Van der Most
met recht een full-service concept. Voor de uitvoering wordt geen gebruik
gemaakt van externe leveranciers. Alle diensten worden door het bedrijf in
eigen hand verzorgd.

et pand in Gorinchem stond al twee jaar leeg toen 
Hennie van der Most er zijn oog op liet vallen. Niet lang daarna
herrees de voormalige computeropslagloods als een groots
opgezette evenementenhal. Tussen idee en realisatie is er - in
goed samenspel - enorm veel werk verzet door verschillende
partijen. Legrand leverde de producten, Distripoint verzorgde
de verdeelinrichtingen en Lomans installeerde het geheel.

H

Driehoeksrelatie Lomans, Distripoint en Legrand werpt vruchten af

Evenementenhal Gorinchem knap staaltje werk

�Monteur Walter Stuurman (Lomans) zorgt voor 
nette kasten

� Links Hilbert Knol (Distripoint) en rechts
John Collé (Lomans)



Het inmense terrein van Rotter-
dam Car Center zal bij menig
autoliefhebber enkele ‘oh’s en
ah’s’ ontlokken. Alsof het niets is,
staan hier minstens 60.000 per-
sonenwagens geduldig zij aan zij
te wachten op verder transport.
In dit havengebied worden per
boot personenwagens uit onder-
meer Japan ingevoerd en vanaf
hier verder vervoerd per trein of
boot. De toevoer van auto’s neemt
de laatste jaren alleen nog maar
toe. Hiertoe worden er door
Broekman – het moederbedrijf
van RCC - voortdurend nieuwe
parkeerdekken bijgebouwd. 

Oormerk
Om op dit terrein auto’s individu-
eel te kunnen traceren wordt er

bij binnenkomst een digitaal oor-
merk – ofwel een chip – geïn-
stalleerd in de wagen. Via de GPS
en het computerscherm kan men
de auto hierna volgen of lokali-
seren. Johan Schrijvershof (alg.
manager Van Rennes) is trekker
voor dit prestigieuze project. “ Wij
zijn hier als installatiebedrijf al
zo’n 10 jaar bezig met allerlei pro-
jecten. Broekman is een veelei-
sende klant, ook op technisch
gebied. Wij gaan dit soort uitda-
gingen niet uit de weg. Op dit ter-
rein worden de auto’s nogal eens
verplaatst en in het verleden was
het vaak bijna ondoenlijk om een
individuele auto terug te vinden.
Momenteel loopt de proef met de
chips om te beoordelen of we het
systeem logistiek goed hebben

opgezet. Dit is een uniek project
in Nederland. Van Rennes is ver-
antwoordelijk voor de infrastruc-
tuur, de bekabeling, de UTP
bekabeling en de communicatie
via glasvezel. Wij zochten een
leverancier waar we voor al onze
vragen terecht zouden kunnen”,
aldus Schrijvershof.

Uitproberen
“Legrand kenden we van een 

project bij een 
ROC-school in 
Oud-Beijerland. Hier
hadden we een
schakel- en verdeel-
inrichting nodig. Een
leuk project om eens
Legrand te proberen,
vond ik. Ik heb wat
kasten besteld om
Legrand uit te pro-
beren. Dat beviel mij
en onze monteurs
direct goed. Toen we
aan het RCC project
begonnen hebben
we een informatieve
avond over data bij
de Technische Unie
bezocht. Op zoek
naar een goede glas-

vezelconnector, raakte ik aan de
praat met de dataspecialist van
Legrand Peter van der Putten. Hij
kwam oprecht enthousiast over
en dan denk ik altijd ‘als iemand
enthousiast is, heeft hij een ver-
haal’. ” 

Compleet
“De producten van Legrand zijn
gebruiksvriendelijk. Hierdoor kun
je snel vooruit, je bespaart op de
factor arbeid. Bij projecten als
deze bij het RCC tellen dit soort
zaken mee in je beslissing voor
een leverancier”, zegt Schrijvers-
hof. Voor RCC zochten we een
snelle oplossing voor de connec-
toren en de glasvezel. Legrand
heeft een koudlijmsysteem voor
de montage van connectoren op
glasvezelkabel. De connector kan
direct op de glasvezel geplaatst
worden. Dit levert een besparing
op van zo’n 50% op de arbeidstijd.
Normaliter moet je gaan polijsten.
Als er iets misgaat, zit je met
materiaal- en arbeidstijdverlies.
Wij zijn dus heel enthousiast over
deze oplossing! Ik vind het verder
een groot voordeel dat ik een com-
pleet pakket bij één leverancier
kan bestellen. Naast de glasve-
zelcomponenten met connecto-
ren, leverde Legrand ons ook de
glasvezellades en alle hulp-
middelen voor de montage in de
kast tot en met de patchkasten en
-panelen, de goten en het scha-
kelmateriaal. Alles sloot naadloos

op elkaar
aan. Onze
m o n t e u r s
kregen een
gratis oplei-
ding om met
de spullen te
werken. Dat
spreekt voor
L e g r a n d .
Voor dit pro-
ject hebben
we alle pro-

ducten via de Technische Unie
besteld. Een driehoek met 
Legrand die snel en efficiënt
werkte.”

Tour de France
“Onze klant – Broekman-  is trou-
wens ook heel enthousiast. We
kregen zelfs een compliment
over de patchkasten, dat die er
zo goed uitzien! Normaal hoor je
dit soort uitspraken niet. Onze
techniek zit altijd voor het oog
weggeborgen in de plafonds en
wanden. Maar ik moet zeggen,
de mooi afgeronde patchkast die
in het kantoor staat, ziet er inder-
daad aantrekkelijk uit. Leuk als

je opdrachtgever je daarin
bevestigt! We zijn inmiddels let-
terlijk met Legrand op weg
gegaan! Onlangs hebben we de
Legrand DLP wandgoten, de
wandcontactdozen en de groe-
penkast ook in de medische bus
voor de Tour de France geïnstal-
leerd! Deze bus met röntgenap-
paratuur rijdt mee met de Tour
om snel ongelukken ter plekke
te kunnen diagnosticeren. De
producten van Legrand brengen
rust en overzicht in zo’n drukke,
kleine ruimte. Zo kan die klant
zich richten op de patiënt, in
plaats van op de techniek”, con-
cludeert Schrijvershof.�

Van Rennes gegroeid van 
‘winkeltje’ tot high-tech bedrijf
In 1956 begon het echtpaar Van Rennes in Klaaswaal met hun zaak, een winkel
voor witgoed, lampen en t.v.’s. Op zijn motorfiets verleende Henk van Rennes de
service in het omliggende platteland van de Hoekse Waard. Inmiddels is de onder-
neming uitgegroeid tot een middelgroot elektrotechnisch installatiebedrijf dat
gespecialiseerd is in het - in eigen beheer - realiseren van complete elektrotech-
nische installaties.

Met ruim 60 hoogopgeleide medewerkers is Van Rennes actief op het gebied van
licht- en krachtinstallaties, meet- en regeltechniek, panelenbouw, automatise-
ring van productieprocessen en logistieke systemen, telefoon- en datanetwerken. 

Vanuit de vestiging in Klaaswaal coördineert Van Rennes al haar werkzaamhe-
den. Sectoren waar zij zich op richt zijn de woning- en utiliteitsbouw, datacom-
municatie en de haven-, industrie- en transportsector.
Daarnaast is Van Rennes sterk op het gebied van auto-
matisering. Het kunnen leveren van maatwerk in pro-
ductieautomatisering is met name voor de opdrachtgevers
in de industrie en havensector een essentiële voorwaarde.
Van Rennes is een platte organisatie met een informele
bedrijfscultuur. De meeste medewerkers komen uit de
Hoekse Waard, hetgeen bijdraagt aan de hechte sfeer
binnen de onderneming. Kijk voor meer informatie op:
www.vanrennes.nl

Het menselijk gezicht 
van de Technische Unie

Misschien heeft u hem wel eens aan de telefoon?
Daniel Diaz (commercieel medewerker, dataspe-
cialist) is de betrokkene bij het RCC project vanuit
Technische Unie. Hij geeft vanuit de vestiging Rot-
terdam Charlois advies over de verschillende moge-

lijkheden voor installeurs. In de driehoek installateur, leverancier speelt de
groothandel een essentiële rol. “Er zit een wisselwerking in een goede relatie.
Technische Unie is leverancier-neutraal. Maar wanneer een klant je voor een
specifieke situatie om een goede oplossing vraagt, gebruik ik natuurlijk mijn
markt- en productkennis om advies te geven. Ik vind het belangrijk om een goed
contact te hebben met alle partijen. Servicegerichtheid staat hoog in ons vaan-
del. Wij zorgen ervoor dat een project loopt, dat er voldoende materiaal op voor-
raad is en er snel uitgeleverd kan worden. Als we een onderdeel niet op voorraad
hebben, zorgen we voor een oplossing. Vaak kan dit vanuit de goede samen-
werking met een leverancier heel snel”, zegt Diaz. 

“Met Legrand hebben wij een open relatie, gebaseerd op kennisuitwisseling. Ik
werk al zo’n twee jaar met deze leverancier samen op datagebied. Ik ben onder
de indruk van hun TotaalConcept en de goede service. Het komt van beide kan-
ten. Wanneer je met elkaar aan de telefoon zit, proberen we allebei iets van
elkaar te leren en behulpzaam te zijn. Voor een project kwamen we onlangs op
vrijdagmiddag een paar afdekramen tekort. Dan bel ik met mijn contactper-
soon bij Legrand en het wordt binnen een paar uur opgelost voor mijn klant.
Voor mij is dit belangrijk”, aldus Diaz.

“Van Rennes vroeg mij ook naar de ervaringen met de glasvezel en de connec-
tor van Legrand. Ze hadden heel specifieke eisen, waarvan ik wist dat Legrand
daaraan tegemoet kon komen. Op zo’n moment geef ik uiteraard een positief
advies voor een leverancier. Ik vind het ook een voordeel van Legrand voor instal-
lateurs dat de cursussen voor certificering gratis zijn. Legrand stelt bovendien
deze kostbare meetapparatuur om het netwerk te certificeren ter beschikking.
Zo’n datameter kost al snel 10.000 euro en dat is dus een mooie besparing voor
mijn klant.” Kijk voor meer informatie op: www.technischeunie.com
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� Links Johan Schrijvershof (Van Rennes) en rechts 
Ronald Doeleman (Van Geel Legrand) 

p de Maasvlakte bij Rotterdam realiseert Installatie-
bedrijf Van Rennes in opdracht van Broekman een ultramodern
‘brainsproject’. Personenwagens die hier wachten op verder 
transport worden door Van Rennes voorzien van een chip, waardoor
de auto onmiddellijk gelokaliseerd kan worden. Een project 
dat vraagt om snel dataverkeer. Legrand leverde binnen het 
TotaalConcept VDI glasvezelbekabelingscomponenten, patchkasten,
data-outlets, DLP wandgoten en energiezuilen, wandcontactdozen
en de Lexic componenten voor de schakel- en verdeelinrichtingen.

O

Snel dataverkeer voor Rotterdam Car Center

Van Rennes werkt voor Broekman met brains

Een lichtpuntje in het donker
Brengt u noodverlichting aan in de meter-
kast, dan heeft u altijd een lichtpunt om
op ontspannen manier de zaak op te los-
sen. Een veilige en praktische oplossing.

Een andere nuttige tip voor het gebruik
van noodverlichting is een noodlamp
boven de trap, zodat deze altijd veilig
te nemen is voor de kinderen, maar ook
voor uzelf. Deze noodverlichting is 
geïntegreerd in het Legrand schakel-
materiaal.�

Het is u vast ook wel eens over-
komen, de spanning valt uit en
in de donkere meterkast kunt
u zonder licht de boosdoener
niet vinden. Vaak wordt het
behelpen met een kaars of aan-
steker, die in het duister ook
niet altijd onmiddellijk voor
handen is. 

Legrand
nood-

verlichting

NIEU
W

� Rotterdam Car Center, gastheer voor ruim 60.000 personenwagens

� Ref.nr. 7759 41
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Legrand biedt
hotelgasten
comfort

In deze rubriek willen wij u iets
laten zien van de wereld van
Legrand. In deze uitgave staat
het Novotel in Bern centraal.
Met de bouw van dit hotel speelt
Novotel in op de groeiende
vraag naar bedden in de regio.

Voor de nieuwbouw van het
Novotel in Bern (Zwitserland)
koos men voor het installatie-
materiaal van Legrand. Novo-
tel maakt onderdeel uit van de
Franse Accor-groep. Met meer
dan 4000 hotels in 90 landen en
158.000 medewerkers is dit een
keten van betekenis. Het toe-
risme is in Zwitserland een
groeiende branche. Het Novo-
tel wil hiervan uiteraard profi-

teren. Het onder
moderne archi-
tektuur gebouw-
de hotel zal nog
deze zomer haar
deuren openen
voor haar eerste
gasten.

Comfort
Waren eind 1800
hotels nog de
eerste ‘huizen’

die werden voorzien van elek-
triciteit en licht, vandaag willen
hotels beschikken over de beste
elektrotechnische installaties
en datanetwerken als rugge-
graat van hun infrastructuur.
Een kanttekening hierbij is dat
moderne hotelgasten natuur-
lijk niet zozeer geïnteresseerd
zijn in techniek, maar vooral
comfort willen. Van het licht-
knopje, de whirlpool tot snel

internet en e-mailverkeer.
Elektrotechnische installaties
zijn zelden het onderwerp van
bewondering. De gemiddelde
hotelgast zal zich niet snel ver-
gapen aan een design schake-
laar. Maar het gevoel van
comfort dat een lichtdimmer of
een razendsnelle internetver-
binding met zich meebrengt,
ervaart die hotelgast wel. 

Comfort in tienvoud
In het Novotel in Bern vertaal-
de zich dit streven naar com-
fort in minstens 10 Legrand
producten per ruimte: van
schakelmateriaal, contactdo-
zen, energieverdelers tot het
datanetwerk en de pay-tv en
telefooncentrale. Een klein
legertje van 20 tot 50 monteurs
heeft gedurende 18 maanden
dagelijks gewerkt aan de instal-
latie van dit fraaie hotel.�

Legrand
wereldwijd

� Moderne architektuur vraagt om laatste technologie

Vervolg voorpagina

Gebruiksgemak
“Agrifirm heeft grote delen van
het project met eigen mensen
uitgevoerd. Zo hebben we zelf de
kast gemaakt, geen dagelijkse
bezigheid voor ons. Ook dit ver-
liep goed, hetgeen natuurlijk iets
zegt over de kwaliteit van onze
medewerkers, maar zeker ook
over het gebruiksgemak van de
producten van Legrand!  Het
installatiebureau Dijk en Wijk uit
Veendam heeft in opdracht van
Amec Spie het leggen van de
glasvezelkabels, het plaatsen
van de wandgoot en het utili-
teitsdeel uitgevoerd. Aanvanke-
lijk aarzelden we in het
bouwteam over de DLP wand-
goot versus een stalen goot. Ik
heb Dijk en Wijk de demo DLP
wandgoot meegeven om te
bestuderen. Een prijs- product-
vergelijking gaf hier de doorslag
voor de DLP goot. En die demo-
goot moet ik nog steeds terug-
krijgen. Blijkbaar kunnen ze er
moeilijk van scheiden! “

“Als ik op het project terugkijk,
zou ik alles weer zo doen. Ik ben
tevreden. Momenteel wordt de
productie ingeregeld. Wij hopen
in het najaar volledig te draai-
en”, concludeert Schonewille.�

�

Van Geel Legrand maakt deel uit van 
de Legrand Group, wereldwijd de grootste
fabrikant van elektrotechnisch installatie-
materiaal en informatiesystemen voor
woningbouw, utiliteit en industrie. De onder-
neming heeft vestigingen in 60 landen en ver-
kooppunten in meer dan 160 landen. Bij 
de Legrand Group werken wereldwijd rond
de 28.000 medewerkers, waarvan 65% bui-
ten Frankrijk.

Wie kent het niet - Bavaria -
dat blond schuimend Bra-
bants bier? Een beetje Neder-
landse trots is wel op zijn
plaats. Bavaria brouwt al drie
eeuwen deze volksdrank
nummer één.

In 1719 werd
vanuit een boe-
renbedrijf het
eerste Bavaria
bier al gebrou-
wen voor de ver-
koop. De grote
v e r b e t e r i n g
kwam van Jan
Swinkels die in
de tweede helft
van de 19de
eeuw de brouwe-
rij sterk uitbreid-
de. Ook in die tijd

stond Bavaria al bekend als het
beste bier uit de omgeving. In

1924 werd er
zelfs een nieuwe
brouwerij bijge-
bouwd om aan
de groeiende
behoefte te vol-
doen.

In de jaren 30
nam de vraag
naar flessenbier
toe. Bavaria
opende een
eigen bottelarij,
die in 1934 al
2000 flessen per
uur kon vullen.

Er kwam ook een
eigen mouterij om
de kwaliteit van het
bier te kunnen blij-
ven garanderen.

Bavaria Malt
De grote groei van
Bavaria kwam in de
jaren 70 toen het
bedrijf zijn eerste
stappen buiten de
landsgrenzen zette.
Zo begon Bavaria
met het brouwen
van alcoholvrij bier
voor islamitische
landen. In Neder-
land werd dit bier

geïntroduceerd onder de naam
Bavaria Malt. 

Mede door het enorme succes
van Bavaria Malt bleef de omzet
groeien, in de eerste helft van
de jaren negentig zelfs met
30%! Momenteel produceert
Bavaria 750.000 flessen en blik-
jes per uur, een geruststellen-
de gedachte voor velen! Kijk
voor meer informatie op
www.bavaria.nl �

Zo, nu eerst
een Bavaria

� Nieuw: de Bavaria petfles met ringpull

� Het brouwhuis

Van gerstekorrel tot pilsje

Er komt heel wat bij kijken voordat u een slok
bier kunt nemen. Ieder biertje begint zijn leven
als gerst. Deze gerst wordt geoogst en naar de
mouterij vervoerd. De mouterij maakt mout
van het gerst. Hiertoe wordt het gewassen,
geweekt, gekiemd en vervolgens gedroogd in
hete lucht. De mout gaat weer op transport
naar de brouwerij, waar het wordt fijngemalen
en gemengd met bronwater. Deze vloeistof
bewerkt men vervolgens tot wort. 

Ook dan is het nog niet gedaan. Bavaria kookt
de wort, voegt hop toe en pompt het geheel
voor het gistingsproces naar de gisttank. Na
het vergisten, moet het bier nog rijpen alvo-
rens het in glas, fles of blikje uw lippen bereikt.
Proost op de doorzetters die dit hebben uitge-
dacht en volbracht!

Vanaf vandaag kunt u profiteren
van nóg meer mogelijkheden op
het gebied van kabeldraag-
systemen. Legrand wordt name-
lijk Van Geel Legrand. Door de
overname van Van Geel, de toon-
aangevende speci-
alist op het gebied
van kabeldraagsy-
stemen, kunnen
wij onze kennis
van markten en
producten delen
en samen aan onze ambities
werken. 

Voor u betekent dat nóg meer
keuze uit innovatieve producten
en nog uitgebreidere technische

We bundelen onze krachten

Legrand wordt 
Van Geel Legrand

ondersteuning via één adres.
Bij deze ambitieuze plannen
hoort naast een nieuwe naam
ook een nieuwe uitstraling. Ons
nieuwe jasje wordt gepresen-
teerd op de beurs Elektrotech-

niek 2005 die van
26 t/m 30 septem-
ber in de Jaar-
beurs in Utrecht
wordt gehouden.
Hier kunt u op
stand C044 in hal

12 nader kennismaken met de
Van Geel kabeldraagsystemen.

Wilt u meer weten over onze
ambitieuze plannen, neem
gerust contact met ons op.�

Wij bundelen 
onze krachten


