
enthousiast over de contactdo-
zen en tonen graag even hoe dit
precies werkt met het opladen
van de batterij. “Voorheen moest
je maar hopen dat je de buggy

kon opladen op de club, er waren
bijna geen wandcontactdozen. En
anders moest ik hem mee naar
huis nemen om daar op te laden,
heel onhandig allemaal. Boven-
dien stonden al je spulletjes tij-
dens het opladen in een
onbewaakte ruimte. Dit is echt
een enorme verbetering”, aldus
een enthousiaste heer.�
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een smalle DLP wandgoot van 35
x 60 mm installeren. Dit past
natuurlijk beter bij een kleine
ruimte als een locker en staat ook
mooier”, aldus Mullink. 

Zware golftas
“De Rosendaelsche Golfclub
wilde haar leden graag betere
voorzieningen bieden voor het

opladen van hun elektrische bug-
gies”, zegt Mullink. “Leden op leef-
tijd zijn soms wat moeilijker te
been. Een elektrische buggy is dan
een uitkomst. In het verleden telde
de club maar
10 stroom-
punten voor
alle buggies,
nu dus 286!

Er waren toen trouwens ook maar
30 lockers voor de hele club. In
de nieuwbouwloods werd de kel-
derverdieping vrijgemaakt voor
lockers als opslagruimte voor alle
golfspulletjes van de leden. Zo
kan men de zware golftas en
eventueel kleding of schoenen
makkelijk opruimen en op de
golfclub laten.” Ook de leden zijn

Patrick Mullink van installatie-
bedrijf Stienezen Wanders stond
voor de mooie taak om de 286
lockers van de golfclub in Arn-
hem te voorzien van een wand-
contactdoos. In overleg met
Walter Stoutenburg (account-
manager Van Geel Legrand),
kwamen de heren tot een handi-
ge oplossing: de installatie van
210 meter DLP
wandgoot met
hierin 286
Mosaic stop-
contacten, 1
per locker.
“We hebben
gekozen voor
het Mosaic
schakelmate-
riaal omdat dit
compacter is
dan standaard
schakelmate-
riaal. Hierdoor
konden we

Van Delft Groep predikt 
‘I love teambuilding’
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Stienezen Wanders Totaalinstallateur uit Wehl

Patrick Mullink “Ik krijg veel ruimte 
om verbeteringen aan te brengen”
Installatiebedrijf Stienezen Wanders B.V. uit Wehl werd opgericht in
1981. Ooit begonnen aan de keukentafel, is Stienezen Wanders over de
laatste 25 jaar uitgegroeid tot totaalinstallateur. Het bedrijf richt zich
met 22 medewerkers op de aanleg en het onderhoud van technische
installaties voor woningen, kantoren en bedrijfspanden. 

“Het is een echt familiebedrijf gebleven met een informele sfeer”, zegt
Patrick Mullink. “Ik kom oorspronkelijk uit de werktuigbouwhoek en ben dus een nieuweling hier.

Het werk is afwisselend en ik krijg veel ruimte om verbete-
ringen aan te brengen binnen de E-afdeling”, aldus Mullink.

Rosendaelsche Golfclub in Arnhem bijna 
de oudste van Nederland

De prachtig gelegen Rosendaelsche Golfclub
bestaat al ruim 100 jaar. Met de Koninklijke
Haagsche Golf & Country Club en de Utrecht-
se Golfclub “de Pan” behoort de club tot de
oudsten van ons land. Voordat de Rosendael-
sche Golfclub zich op de huidige locatie vestig-
de speelde de club op een stuk grond dat
gelegen moet hebben op het grensgebied van
de heerlijkheid Rosendael en de gronden van
de Velpsche Geërfden in de buurt van de Emma-
piramide. In 1910 verhuist de Rosendaelsche
Golfclub naar landgoed Delhuyzen aan de Apel-
doornseweg te Arnhem. Ondanks de verplaat-
sing naar Arnhem blijft de naam van de
oorspronkelijke Rosendaelsche Golfclub
gehandhaafd. 

e Rosendael-
sche Golfclub onderging
vorig jaar een uitbrei-
ding. Als onderdeel van
dit nieuwbouwproject
installeerde Stienezen
Wanders (Wehl) in de
286 lockers van de club-
leden een doorlopende
DLP wandgoot met een
Mosaic wandcontact-
doos per locker. Hier-
door kwam er voor 
de clubleden meer com-
fort. Leden kunnen 
de batterij van de golf-
buggies nu opladen in
hun eigen locker.

D

Stienezen Wanders installeert DLP wandgoten op golfclub

Golfbuggies snel op de green
dankzij Van Geel Legrand

� “Wij heb-
ben gekozen
voor het
Mosaic scha-
kelmateriaal
omdat het
compacter is
dan stan-
daard scha-
kelmateriaal”

� Links Walter Stouten-
burg (Van Geel Legrand)
en rechts Patrick Mullink
(Stienezen Wanders)

NIEUW
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Afgelopen najaar betrokken de
medewerkers van Hagemeyer
Heerlen hun nieuwe onderkomen
in Kerkrade. Volgens vestigings-
manager Leon Brüll kregen met
deze verhuizing niet alleen de
eigen medewerkers, maar ook de

klanten van Hagemeyer er veel
voorzieningen bij. “Wij kunnen
onze klanten hier laten zien hoe
belangrijke producten van onze
voorkeursleveranciers werken in
de praktijk. Het is een bewuste
keuze van Hagemeyer om te 

laten zien wie
onze partners
zijn. Van Geel 
Legrand instal-
leerde als één
van die partners
voor ons het
datanetwerk. Zij
zijn een leveran-
cier met een vol-

ledig pakket
voor een net-
werk. Boven-
dien kun je
een Van Geel
L e g r a n d
gecertificeer-
de installa-
teur worden voor het datanetwerk.
Vooral voor onze kleinere tot
middelgrote installateurs is dit
heel aantrekkelijk van Van Geel
Legrand”, aldus Brüll. 

Roda JC
“Om het op z’n Limburgs te zeg-
gen, wij zijn ontzettend ‘fier’ op
deze vestiging!”, vervolgt Brüll zijn
verhaal. “Ons voormalig pand in
Heerlen werd steeds moeilijker
te bereiken voor klanten. Hier-
heen volgt men maar de bordjes
‘Voetbalstadion Roda JC’ en je
vindt ons! Handig zo’n bekende
buurman!”, lacht Brüll. “Wij heb-
ben hier als service een balie-
functie met grote winkel waar veel
installateurs gebruik van maken.
Dit heeft alleen zin wanneer je
snel te bereiken bent. In deze
regio vind je veel eenmanszaken

in de woningbouw. Wij
willen deze installa-
teurs goed van kun-
nen bedienen. Ook
voor de vlotte distri-
butie van grotere par-
tijen is het belangrijk
een logistiek gunsti-
ge locatie te hebben.
Onze winkel en klan-
ten worden door ons
Regionaal Distributie
Centrum in Venlo
beleverd.” “De bouw
van het nieuwe pand
is gelukkig soepel
verlopen. In het begin
van afgelopen zomer
kon de firma Schep-

pers uit Heerlen met de installa-
tie beginnen. Al in augustus was
het gebouw operationeel. Ook
over Van Geel Legrand zijn we
heel tevreden. De begeleiding was
prima. Door een goede calcula-
tie kwamen we niets tekort en
was alles hier op maat aanwezig.
Ruud Sormani (accountmanager
Van Geel Legrand) heeft samen
met de monteurs van Scheppers
de opstart gemaakt en daarna liep
het eigenlijk vanzelf.” 

Big Smile 
“De assemblage-afdeling is er
goed op vooruit gegaan vergele-
ken met Heerlen, de lichtinval is
veel beter. Iedereen heeft de
ruimte om zijn werk te doen
onder prettige omstandigheden.
Deze afdeling is belangrijk voor
ons. Door deze assemblagevoor-
ziening kunnen wij vanuit onze
eigen organisatie totaalprojecten
beleveren. Voor de klant scheelt
dit in de kosten. Zij hebben maar
met één
aanspreek-
punt te
maken en
krijgen ook
maar één
f a c t u u r .
Log ist iek
en admi-
nistratief is
dit heel
voordelig”,
zegt Brüll.
“We zijn in
de bouwvak

verhuisd. Dit was de eerste keer
dat ik na de bouwvak de mannen
met een big smile aan het werk
zag gaan. Ik hoorde zelfs iemand
zeggen ‘de vakantie duurde bijna
te lang voor ik weer aan het werk
kon gaan’.”

Nieuwe markten 
“Hoewel de laatstgenoemde
opmerking ook bij Hagemeyer tot
de uitzonderingen behoort, kan
ik wel zeggen dat we hier een
hechte club hebben. In 25 jaar tijd
hebben we nauwelijks verloop
gehad. Dit geeft een solide basis
om onze business weer verder uit
te breiden. Want we gaan nu niet
stilzitten”, aldus Brüll. “Behalve
onze bestaande klanten tevreden
houden, hebben we plannen om
nieuwe markten te penetreren.
Zo gaan we in 2005 actief de
industriële markt benaderen.
Verder is Hagemeyer in Neder-
land al marktleider op het gebied
van schakel- en verdeelinrichtin-

gen. Dit aandeel
willen we nog
groter maken. En
de vestiging in
Kerkrade zal
voor Hagemeyer
Nederland B.V.
als backoffice
voor een aantal
zaken gaan ope-
reren. Jullie zul-
len in 2005 dus
nog meer van
ons horen!”,
besluit Brüll.�
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Speler van wereldformaat
Hagemeyer werd in 1900 in voormalig Nederlands Indië
opgericht door twee ondernemende broers als handels-
huis. De onderneming ontwikkelde zich in de loop van de
20ste eeuw van deze bescheiden handelsfirma - actief op
kleine regionale markten - tot een specialist op het gebied
van distributie en dienstverlening voor internationale b
usiness-to-business markten. Hagemeyer Nederland B.V.
is onderdeel van deze Hagemeyer P.P.S.-group (Professio-
nal Product en Services). Vanuit 16 lokale vestigingen voor-
ziet het bedrijf een groot deel van de
Nederlandse elektrotechnische instal-
latiemarkt en industrie van produc-
ten en adviezen. 

De vestiging in Kerkrade bedient met
rond de 20 medewerkers de regio
Zuid-Oost Nederland. Het pand heeft
een ruime opzet. Dit zie je niet alleen
terug in de kantoren en de winkel van
formaat, ook de assemblage-afdeling
krijgt de ruimte. Deze afdeling bouwt
dan ook niet alleen voor de eigen
regio, maar ook voor andere vesti-
gingen in Nederland.

�Hagemeyer Kerkrade heeft - naast een winkel voor de installateur - ook een
eigen afdeling Assemblage

Onder de naam XL3  (spreek uit:
XL cubed) introduceert Van Geel
Legrand een innovatief systeem
voor schakel- en verdeelbe-
huizingen. Door een breed en
gevarieerd aanbod biedt XL3 u
de vrijheid te kiezen voor een
kast met een indeling zoals u
dat wenst. U krijgt de vrijheid
van indeling, stroomverdeling
en afwerking. 

De vakman kan met XL3 de beste
oplossing voor een bepaalde situ-
atie kiezen. U heeft de vrije keuze
voor kunststof klasse II, metaal,

inbouw of waterdichte IP 55 behui-
zingen, al dan niet voorzien van
aanbouwmodules. Het nieuwe
kastenprogramma XL3 bestaat uit
4 typen behuizingen:
• een serie complete (ready to

use) behuizingen: XL3 160
• drie series vrij in te delen behui-

zingen: XL3 400, XL3 800 en 
XL3 4000 

Vrijheid in stroomverdeling
Het nieuwe kastenprogramma
XL3 biedt verschillende opties om
de stroom te verdelen. U kunt op
de conventionele manier werken
door gebruik te maken van koper-
railsysteem, stroomverdelers en
rijgklemmen of op een nieuwe,
geoptimaliseerde en snelle
manier. Deze geoptimaliseerde
manier bestaat uit het gebruik van
XL-Part, een snel bevestigings-
systeem voor stroomverdeling.

Opklikbare adapters zorgen
ervoor dat XL-Part makkelijk en

snel werkt. 

Een groot gedeelte van de inter-
ne bedrading komt te vervallen,
dit voorkomt storingen en zorgt

hierdoor voor minder warmte dis-
sipatie in de behuizing. Uiteraard
komt dit de functionaliteit van de
installatie ten goede! XL-Part is

geschikt voor vermogensau-
tomaten en voor modulaire
componenten.

Vrijheid in afwerking
Het Italiaans design geeft de

kast een unieke uit-
straling, waarbij ook
aan de afwerking van
de behuizingen is
gedacht. U heeft
daarbij de keuze uit
metalen en kunststof
frontplaten, met
kwartslagsluiting,
met scharnieren of

met schroefbevestiging. De unie-
ke deuren zorgen voor onder-
scheid in uitstraling, design en
montagegemak. Ook hier biedt

XL3 u de keuze. Een deur is altijd
optioneel leverbaar. U hoeft dus
geen deur te bestellen als u deze
niet nodig heeft. Wilt u een deur
bestellen, dan biedt XL3 u de
keuze uit geprofileerde hoge deu-
ren of lage deuren, leverbaar als
zichtdeur of volle deur.

Vrijheid van aanpak
Het nieuwe kastenprogramma
XL3 garandeert u – door een 
uitmuntende bereikbaarheid -
volop ruimte om te bedraden. Het
chassis in veel gevallen uit-
neembaar en kunt de boven-,
onder- en zijwanden verwijderen.
Hierdoor is het ook mogelijk om
de behuizing te plaatsen, daarna
de kabels aan te sluiten en als
laatste de zijwanden terug aan te
brengen. De eerste reacties op
de beurs Hardenberg (6, 7 en 8
december) waren zeer positief. �

Vrijheid
voor 

de vakman

et gezegde ‘Je bedrijf is je etalage’ heeft Hagemeyer
wel heel letterlijk genomen. Meteen bij binnenkomst in het
nieuwe pand van Hagemeyer in Kerkrade valt het op: het gebouw
zelf is een etalage van mogelijkheden op het gebied van elektro-
techniek. Direct naast de toonbank in de winkel staan pontifi-
caal twee Van Geel Legrand Lexic kasten opgesteld. De XL
kasten voor VDI en stroomvoorziening zijn onderdeel van het
datanetwerk dat Elektro Scheppers B.V. uit Heerlen onlangs
voor Hagemeyer installeerde. Handig voor installateurs die
overwegen voor een Legrand datanetwerk te kiezen. Kunnen
ze even kijken hoe dat er nou echt in de praktijk uitziet!

H

Van Geel Legrand datanetwerk thuis bij Hagemeyer

Hagemeyer Kerkrade 
is net één etalage

� In de winkel natuurlijk
volop Van Geel 
Legrand producten

� Leon Brüll (Hagemeyer)

NIEU
W Nieuwe XL3 behuizing met flexibel karakter
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Marc van Delft (commercieel/
technisch directeur Van Delft
Groep) is een bevlogen man. Met
de campagne “I love teambuilding”
is het bedrijf een vernieuwende
weg ingeslagen. “Teambuilding
slaat hier natuurlijk op het bou-
wen als team van aannemers,
leveranciers en installateurs”, zegt
Van Delft. “De bouw- en installa-

tiesector is volop in beweging. Wie
op traditionele wijze verder gaat,
zit straks op een dood spoor. Ver-
nieuwingen in het bouwproces
komen voor een deel uit product-
vernieuwing, maar niet uitsluitend.
Wij zien vernieuwing en verbete-
ring ook in een betere samen-
werking tussen partijen al in de
eerste fase van het bouwproces

en in “slim bouwen”.
Wij hebben de hulp
hiervoor ingeroepen
van Professor Jos
Lichtenberg van het
kennisinstituut TU
Eindhoven. “Slim bou-
wen” levert wat op.
Het bespaart bijvoor-
beeld aantoon-
baar op de factor
arbeid. Met de
nieuwbouw van
ons eigen pand
kunnen wij laten
zien wat wij
bedoelen met ver-
nieuwend bou-
wen”, aldus Van
Delft.

Losse gevel
Volgens Van Delft
gaat “het casco

van een gebouw zo’n
75 tot 80 jaar mee. De
gevel is vaak eerder
aan verandering toe.
Installaties veroude-
ren nog sneller. Door

de drie bouwdelen constructief te
scheiden, is het mogelijk de tech-
nische levensduur van de ver-
schillende delen optimaal te
benutten. En zo hebben we het
aangepakt met ons nieuwe pand!”,
zegt Van Delft. 

“Het nieuwe gebouw bestaat uit
een bedrijfshal van 1400 vierkan-
te meter, een kantoorgebouw in
drie lagen, met in totaal 1250 vier-
kante meter. Het casco is prefab
uitgevoerd, de gevel is hier los aan
bevestigd. De installaties zijn via
een stelsel van kolommen, een
kelder en holle vloeren altijd
bereikbaar. De gebouwfuncties
met een verschillende levensduur

zijn zo van
elkaar geschei-
den. De gevel
maakt geen
onderdeel uit
van de con-
structie en kan
‘los’ worden ver-

vangen. Aan de buitenkant van de
gevel is zelfs een extra klimaat-
gevel gebouwd om wind, water,
geluid en een overmaat aan zon
tegen te houden. Tussen de
binnen- en buitengevel ontstaat 

een natuur-
lijke lucht-
s t r o m i n g
w a a r d o o r
overtol l ige
warmte wordt
a fgevoerd ,
zonder dat er
airconditio-
ning in het
pand nodig

is.”

Kabelgoten lijmen
Tjerk van Opzeeland (projectleider
Van Delft Groep) de verantwoor-
delijke man voor de voortgang van
het project werkt graag met vaste
partners. “Om vernieuwend te
kunnen bouwen, werken wij zoveel
mogelijk met dezelfde partijen.
Van Geel Legrand is al jaren een
relatie van ons”, zegt Van Opzee-
land. “Zij zijn ook sterk in innova-
tie, dat zorgt dat het goed klikt.
Voor dit innovatieve project wilden
we innovatieve producten. Tijdens
de bouwfase waren de XL3 behui-
zingen nog niet eens commerci-
eel leverbaar. Van Geel 

Legrand heeft
de behuizin-
gen speciaal
uit Frankrijk
voor ons laten
overkomen.
We zijn dik
tevreden over
de nieuwe
behuizingen.
Ze komen ste-
vig over en zien
er luxe uit. Ze
hebben meer
een design-
uitstraling en
dat past ook
goed in dit pro-
ject. Maar we
hebben hier
meer ‘in huis’
van Van Geel

Legrand, zoals de kabelgoten,
wandgoten, kabelladders en ook
de QuickBox die onlangs genomi-
neerd was voor de ETOP Award. 

De montage van de goten was een
verhaal apart. Door onze nieuwe
manier van bouwen met dubbele
bodem konden we niet boren. Er
lopen namelijk overal in de dub-
bele plafonds en vloeren slange-
tjes met water. Daarom zijn alle
kabelgoten in dit project gelijmd.
Heel vreemd voor de monteurs,

maar met het lijmen ging het
eigenlijk nog sneller dan met
schroeven!”, aldus Van Opzeeland.

Bereikbaar
Van Opzeeland is achteraf enthou-
siast over de oplossing voor de
installaties. “Hiervoor staan er acht
verticale kolommen in het gebouw.
Toen ik dit hoorde, leek het me niet
zo mooi, om eerlijk te zijn. Maar
de architect heeft van deze kolom-
men speelse elementen weten te
maken, zodat ze niet opvallen als
technische behuizing van alle
kabels en leidingen. Via de lei-
dingschachten komen de kabels
beneden uit in een “kruipkelder”
die onder de volle lengte van het
gebouw loopt. Zo blijven de kabels
en leidingen altijd bereikbaar: via
de leidingschachten, de verwij-
derbare vloerdelen of in de kruip-
kelder”, zegt Van Opzeeland. “Dit
alles zonder gebruik te maken van
systeemplafonds, maar enkel
betonnen vloerdelen in het zicht.”

Duurzaam
Naast ‘praktisch’ bouwen met oog
voor de life cycle kosten van een
gebouw zoals toegankelijk onder-
houd, ziet de firma Van Delft ook
duurzaamheid als een speerpunt
voor vernieuwend bouwen. Van
Delft: “We hadden het al over de
warmteregulerende werking van
de voorzetgevel. Maar verwarming
en koeling worden ook onder-
steund door het vrije cascoplafond
en een topvloer. Voor de toevoer
van warmte en koeling hebben we
een warmtepomp, die gebruik
maakt van de bodem en de bui-
tenlucht als bron. En voor de
opwekking van warmte staan zon-
necollectoren op het dak. Duur-
zaam bouwen heeft de toekomst,
daar zijn wij van overtuigd”, voegt
Van Delft toe. “Overal waar moge-
lijk hebben wij dit principe toege-
past. Met dit project willen we
uiteindelijk laten zien dat goede
samenwerking een optimaal
resultaat tussen duurzaamheid,
comfort en kosten oplevert. Bou-
wen en installeren is een schitte-
rend vak en dat moet zo blijven!”

Voor meer informatie over dit pro-
ject kunt u ook een bezoek bren-
gen aan de websites:
www.Iloveteambuilding.nl en
www.vandelftgroep.nl of
www.slimbouwen.nl.�

Van Delft: van hoefsmid tot 
totaalinstallateur 
In 1895 begon de overgrootvader van de twee huidige eigenaren als hoef-
smid een ijzerwarenhandel onder de familienaam ‘Van Delft’. Ruim een
eeuw later is de Van Delft Groep uitgegroeid tot een professionele totaal-
installateur met meer dan 100 medewerkers. 

De onderneming bestaat uit twee autonome werkmaatschappijen: Van
Delft Installatie BV en Van Delft Aluminium BV. De ‘installatie-
tak’ ontwerpt, realiseert en beheert technische installaties voor
de utiliteit, woningbouw en industrie, terwijl de ‘aluminium poot’
zich bezighoudt met het ontwerp en de fabricage van alumini-
um gevels, kozijnen en balkonhekken. Kijk voor meer informa-

tie op: www.vandelftgroep.nl.

fgelopen november trok de Van Delft Groep in haar nieuwe kantoor-
pand in Vlijmen. Hiermee kwam een mooi eind aan een intensief en vernieuwend
bouwproces waarin samenwerking tussen de verschillende partijen centraal
stond. Minister Dekker (VROM) bekroonde het pand met de demonstratiestatus
‘Innovatief Flexibel en Demontabel’ (IFD) bouwen.
Eltech paneelbouw installeerde voor
dit innovatieve project
de splinternieuwe XL3

behuizingen van Van
Geel Legrand. 

A

Bouwen met dubbele bodem 

Van Delft Groep predikt “I love teambuilding”

Doop nieuwe XL3 behuizingen bij Van Delft 

Primeur voor Eltech
Eltech Paneelbouw uit Ulvenhout installeerde als
eerste bedrijf in Nederland de  Legrand XL3 behui-
zingen. Van der Velden (eigenaar Eltech) ziet veel

voordelen in dit nieu-
we product. “Wij heb-
ben bij Van Delft 6
verdelers geïnstalleerd
in 7 behuizingen. Er
zijn nogal wat ver-
schillen met de oude
behuizing. De uitstra-
ling van de kast is
anders, de deur is
mooi gebogen vorm-
gegeven. Mijn mon-

teurs vinden het heel handig dat het
montagechassis uitneembaar is. Na montage kun
je het chassis eenvoudig terugplaat-
sen in de behuizing. De kasten zijn nu
onderling makkelijk en mooi aan
elkaar te koppelen. Ook is er een opti-
onele tuleplaat beschikbaar die bij de
oude behuizingen niet beschikbaar
waren. Het monteren van de deuren
ging trouwens heel snel. Je schroeft
er 3 beugeltjes op, steekt er 2 pen-
netjes in en klaar. 

We konden de behuizingen helemaal
in Ulvenhout voormonteren. Op loca-
tie in Nieuwkuijk hoefden we alleen
nog maar de kabels op beide zijden
aan te sluiten. We wilden voor dit project graag
laten zien wat wij in huis hebben, het is toch ook
een beetje een showproject waar heel wat par-
tijen komen kijken. Gelukkig ging alles meteen
goed ... maar ja, bij ons gaat het eigenlijk nooit
verkeerd, zegt Van der Velden met een brede lach.

�Marc van Delft �Het nieuwe pand van Van Delft te Vlijmen

� Tjerk van Opzeeland: “de nieu-
we behuizingen zien er luxe uit”
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Schots green of
Nederlands groen?

De golfsport is de laatste jaren
enorm in populariteit aan het win-
nen. Was het voorheen voorbe-
houden aan de rijken, na tennis,
is nu golf ook meer en meer toe-
gankelijk voor de doorsnee
Nederlander. Maar waar is deze
edele buitensport eigenlijk ont-
staan? De Schotten zijn er zeker
van: golf ontwikkelde zich in
Schotland! Toch zijn er ook ster-
ke feiten die wijzen naar ons eigen
Loenen aan de Vecht als baker-

mat.  Het Schotse St. Andrews
wordt wereldwijd als de geboor-
tegrond van golf beschouwd. ‘The
home of golf’
zoals de Schot-
ten het zeggen.
Deskundige Ste-
ven van Hengel
schreef een boek
over Early Golf.
Hierin maakt hij
een sterk plei-
dooi voor Neder-
land als
moederland van
het golf. Zo voert
hij aan dat in 1297
bij het kasteel
Kronenburg een spel onder de
naam colf of kolf werd gespeeld.
De spelers moesten met een bal
en een stick vanaf het Reghthu-
ys in zo min mogelijk slagen de
keukendeur van het kasteel raken.
In een latere versie werd een paal
het doel van het spel dat toen
meestal op het ijs of op pleinen
werd gespeeld. In de 14de en 15de

eeuw werd kolf een van de meest
beoefende sporten in Nederland.
In Naarden herinnert het straat-

je Kolfbaan en in Leiden de Kolf-
makerssteeg nog aan die tijd!

Vrouwen niet welkom
In St. Andrews weten ze ook van
wanten. Hier draait alles om golf.
Wanneer je St. Andrews binnen-
rijdt, kom je in een andere wereld.
Hier wordt al zo’n 600 jaar golf
gespeeld en liggen de beroemde

golfers uit de vorige eeuw begra-
ven. Je vindt hier het clubhuis van
de Royal Ancient Golf Club (1751),

het regelgevend orgaan
van golf en de jaarlijk-
se organisator van The
Open Championship
(volgens de Britten de
belangrijkste wedstrijd
van het jaar). Vrouwen
zijn niet welkom op de
club, maar daar kan
niemand zich druk om
maken. Golf heeft hier
een onbeschaamd eli-
tair karakter. De caddies
dragen nog onverstoord
de tas van rijke oude

heren, de banen zijn peperduur
en de clubs besloten. 

Doos sigaren
De beroemde Old Course langs
de kust is wel toegankelijk voor
iedereen. Spelen op deze Old
Course is een droom voor vele gol-
fers, maar dit gaat niet zomaar.
Wie zeker wil zijn van een start-

tijd, dient een jaar vantevoren te
reserveren. Wie onaangekondigd
komt, is echter niet helemaal
kansloos. Er is een dagelijkse
‘ballot’, een loterij met een
gemiddelde kans van 25 procent.
Vroeger verhoogde een doos met
sigaren of een goed fles whisky
voor de caddiemaster je kansen,
maar dat is verleden tijd. Om twee
uur ‘s middags begint de span-
ning in het dorp te stijgen. Dan
wordt namelijk op diverse plaat-
sen de startlijst van de volgende
dag opgehangen!

Achter het clubhuis staat sinds
1990 een nieuw gebouw, het Bri-
tish Golf Museum. In dit museum
wordt niet betwist dat in Neder-
land al in de vroege Middeleeu-
wen kolf werd gespeeld. Maar ja,
of dit nu het allereerste begin
was? Waar het ook is ontstaan,
Schotland mag er zeker prat op
gaan golf te hebben verspreid over
de wereld.�

Feiten en
fabels over
oorsprong

van Golf

Legrand op
Olympische
Zomer Spelen
In deze rubriek willen wij u iets
laten zien van de wereld van
Legrand. In deze uitgave staan
de Olympische Spelen 2004
centraal. 

De Olympische Spelen van 2008
naderen in rap tempo. De wereld
houdt de adem in en kijkt naar
China. Gaan ze het redden? Zijn
ze op tijd klaar om gastheer te
zijn voor zo’n groot sportevene-

ment? ‘Helliniki Leg-
rand’ - onze Griekse
collega’s – kunnen
erover meespreken, de
tijdsdruk en de span-
ning zijn ondraaglijk
hoog bij een dergelijk
wereldgebeuren. Nog
maar een jaar geleden
was Griekenland de
ontvangende partij voor
athleten en pers uit de hele
wereld. En mocht Legrand haar
rol spelen op de Olympische Spe-
len in Athene.

Voor Helliniki Legrand beteken-
den de Olympische Spelen een

eigen uitdaging. Zo leverde 
Legrand een datanetwerk en toe-
behoren voor het Agios Kosmas
Olympic Sailing Center (AGK), het
zeilcomplex in het kustgebied ten
zuiden van Attica. Ook het
beroemde Palais de Sports, gele-

gen ten zuiden van Athene,
voorzag Legrand van pro-
ducten van de Mosaic con-
tactdozen tot een VDI
netwerk met patch kasten
en DLP wandgoten. Dat de
installaties goed en op tijd
zijn verlopen, levert dan wel
geen gouden plak op, maar
wel een gevoel van voldoe-
ning en een Olympische
zucht van verlichting.�

Legrand
wereldwijd

� Het Palais de Sports

Van Geel Legrand maakt deel uit van 
de Legrand Group, wereldwijd de
grootste fabrikant van elektrotech-
nisch installatiemateriaal en infor-
matiesystemen voor woningbouw,
utiliteit en industrie. De onderneming
heeft vestigingen in 60 landen en ver-
kooppunten in meer dan 160 landen.
Bij de Legrand Group werken wereld-
wijd rond de 28.000 medewerkers.

Elux wil met compleet aansluit-
gemak een nieuwe standaard
zetten in com-
fortabel en vei-
lig wonen.
Vanaf de deur,
in alle woonver-
trekken - tot en
met de badka-
mer en het toi-
let - worden
binnen het
Elux-concept
standaard extra
contactdozen
a a n g e b ra c h t
voor huidig en
nog onvoorzien
gebruik. Tevens
wordt er rekening gehouden met
de infrastructuur voor toekom-
stige huisautomatisering.

Wonen zonder gerommel met
bekabeling
De elektrische installatie in huis
is niet meegegroeid met de snel
ontwikkelende behoeften van de
woonconsument. Een modern
gezin wil in het hele huis onge-
stoord van elektrische appara-
tuur kunnen genieten zonder
gerommel met verlengsnoeren
of haspels. Daarnaast is er een
groeiende behoefte onder woon-
consumenten naar verhoogde
veiligheid in het huis door extra
zorgfuncties zoals monitorbe-
waking van de voordeur of
alarmvoorzieningen in geval van
nood. Met intelligente systemen
kan men functies als licht, ver-

warming, rolgordijnen, alarm-
installaties en huishoudelijke

apparatuur aan
elkaar koppe-
len en met
elkaar laten
communiceren.
Hierin liggen
grote kansen
voor de profes-
sionele ET
i n s ta l l a te u r.
Elux wil hierin
de branche te
ondersteunen. 

Aantrekkelijke
‘prijs-presta-
tie’ verhouding

Elux is een marketingconcept
dat een Eluxlabel als bouwnorm
wil promoten richting project-
ontwikkelaars, woningbouwver-
enigingen en beleggers. Elux
basic kan als gestandaardiseerd
systeem tijdens de bouw wor-
den aangebracht. Door de stan-
daardisatie kan Elux een
aantrekkelijke ‘prijs-prestatie’
verhouding waarmaken voor de
uiteindelijke gebruiker, waarin
alle mogelijke uitbreidingen in
de toekomst zijn door te voeren. 

Elux mag gerenommeerde
marktpartijen tot haar ledenbe-
stand rekenen, en daar mag Van
Geel Legrand natuurlijk niet in
ontbreken. Wilt u meer weten
over Elux, of u aanmelden als
Elux-installateur. Kijk dan op:
www.elux.nl.�

fgelopen najaar heeft Van Geel Legrand zich aange-
sloten bij Elux. Deze organisatie wil tot een nieuwe comfort-
norm komen voor elektrische installaties in woningen. Zoals
bekend levert Van Geel Legrand een uitgebreid pakket aan pro-
ducten en systemen voor laagspanningsinstallaties en data-
netwerken voor onder meer woningbouw en utiliteit. Ons
productenpakket sluit derhalve goed aan bij de formule die
Elux promoot. 

A

Doen wat en waar je wilt in comfortabel Elux huis

Van Geel Legrand
sluit zich aan bij Elux 

TEE transformatoren zijn in het
gebruik. De transformatoren val-
len op door hun betrouwbaarheid
en aantrekkelijke design en zijn
uiterst compact. Voor een te hoge
of te lage spanning zijn de trans-
formatoren voorzien van een com-
pensatieklemmen. U kunt ze - tot
250 VA – eenvoudig op een DIN-rail
monteren. 

Veiligheid eerst
Transformatoren vinden hun toe-
passing in de meest kritische
systemen. Uiteraard geldt hiervoor
de productienorm IEC 61558! De
nieuwe serie omvat een compleet
assortiment veiligheids- en schei-
dingstransformatoren in de ver-
mogens van 40 t/m 8000 VA. 

Bel voor meer informatie met Van
Geel Legrand, tel. 0411 – 65 31 11.�

De transformatoren
hebben een brede
functionaliteit met
meer mogelijkhe-
den. Veel functies -
zoals een elektro-
statisch scherm
voor het wegfilteren
van netvervuiling -
zijn standaard inge-
bouwd. Door stan-
daardisatie is ook de
keuze in secundaire spanning een-
voudiger. U hoeft dus minder ver-
schillende artikelen te bestellen.
Dit betekent voor u nog meer

bestelgemak
en natuurlijk
tijdvoordeel. 

Om er zeker
van te zijn
dat onze
producten
voldoen aan
uw hoogste
eisen, wor-

den alle producten van Van
Geel Legrand ontwikkeld in
samenspraak met mensen uit de
praktijk. Probeert u het zelf en u
ervaart hoe handig onze nieuwe

Nieuwe serie TEE transformatoren
NIEU

W

oor 2006 staan er weer enkele mooie productintroduc-
ties op stapel. We beginnen uw jaar goed met onze nieuwe reeks
Legrand TEE transformatoren. Door zijn vele standaard ingebouwde
functies, wordt het kiezen u wel heel makkelijk gemaakt. Daarnaast
zijn ze lekker compact van formaat en leveren op een veilige manier
de beste prestaties!

V


