
werken en mooi om te zien. De
goot is zo simpel dat de studen-
ten vaak veel te moeilijk gaan
doen, omdat ze niet vertrouwen
dat ze echt alleen maar hoeven
te klikken!”

Het eerste pakket lesstof dat
speciaal voor het bordes is 
ontwikkeld is inmiddels op-
gestuurd naar de projectleider
bij het OTIB. “Het OTIB volgt het
project met grote interesse”,
zegt Pastoor. “Als alles goed 
verloopt, kunnen straks de 
andere ROC scholen ook profi-
teren van dit initiatief van het
ROC Leiden.”■
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3 gebeuren, bijvoorbeeld,
gaat aan veel scholen
voorbij. Voorheen werk-

ten we in de praktijklokalen met
montageborden van hout waar
je een opdrachtje van maakte. In
overleg met de groothandel
Electro Cen-
traal kozen
we voor de
practicum-
ruimte voor
het moderne
m a t e r i a a l
van Legrand.
In de nieuwe
o p s t e l l i n g
van Legrand
vragen we
s t u d e n t e n
het systeem
zo in te rich-
ten dat het
licht bijvoor-
beeld reageert op dag en nacht
en automatisch aan en uit gaat,
want aan dit soort kennis is

behoefte bij installatiebedrij-
ven. Die plankjes kunnen de
kachel in.”

Alleen maar klikken
“Ook kunnen de studenten in
de practicumruimte nu oefe-
nen met het aanbrengen van
bedrading en wandgoten”, zegt
Pastoor. “Legrand leverde via
Electro Centraal alle DLP
wandgoten, 3D goten, scha-
kelmateriaal Mosaic, de
patchkast en alle dataproduc-

ten, kortom een heel VDI-
systeem. De studenten vinden
het installatiemateriaal van 
Legrand spannend om te ver-

Bij de trekkers van dit project –
de ROC docenten Kroes en
Pastoor – leefde al langer de
wens om een
vern ieuwende
proefopstelling
in te richten. Via
het OTIB ontwik-
kelingsfonds kon
het financieel
g e r e a l i s e e r d
worden. Pastoor:
“Je wilt de oplei-
ding goed laten
aansluiten op 
de praktijk. Ons
onderwijs is 
wat dat betreft
wijzer geworden.
De jongens 
en meisjes die 
een opleiding
Elektrotechniek
volgen zijn geen
theoretische stu-
diebollen. Ze wil-
len aan de slag,
al doende leren
ze. Wij zijn als
docenten meer een coach voor
de studenten geworden. We prik-
kelen ze om zelf de oplossing
voor een probleem te zoeken. Al
jeuken onze vingers nog wel
eens om het toch maar snel voor
te doen, als ik eerlijk ben!”

Domotica
Volgens Van Dorp, onderwijs-
manager Elektrotechniek, komt
de vraag naar theoretische
aspecten vanzelf vanuit de prak-
tijk. “De studenten komen toch
wel de problemen tegen waar ze
wat theorie voor nodig hebben.
Dan staan ze er ook voor open.
Wij willen de studenten vooral
een opleiding geven waarmee ze
direct aan de slag kunnen. Oplei-
dingen lopen helaas nog wel
eens achter bij de snelle tech-
nologische ontwikkelingen in de
praktijk. Het hele domotica-

NIEUW

Naturalis
een Kampioen 
Museum

3

echniek moet weer leuk worden. Dat is het
streven van het ROC Leiden. Om beter aan te sluiten
op de praktijk nam de school onlangs het initiatief om
een practicumruimte opnieuw in te richten met modern
installatiemateriaal en VDI (Voice Data Image) van 
Legrand. Leuk voor de leerlingen en ook voor toe-
komstige werkgevers. 

T

Om dit project bij het ROC te realiseren werkten Legrand
en Electro Centraal nauw samen. Jason van de Brand
Horninge (Electro Centraal):”Dit is een project waarbij je
vooral in de toekomst investeert. Je hoeft niet altijd op
korte termijn veel te verdienen. Wij leren hier ook van,
we krijgen gevoel voor wat er allemaal aan vernieuwing
mogelijk en wenselijk is. De laatste twee jaar zijn de con-
tacten met Legrand intensiever geworden. We wilden een
totaalpakket van A-Z op datagebied kunnen aanbieden.
Dat kan bij Legrand, alles staat in één catalogus. Dat
werkt makkelijk. Wanneer we later nog moeten uitbrei-

den, kunnen we altijd bijbestellen. Het materiaal van Legrand is makke-
lijk te verwerken. Het is een stuk installatievriendelijker dan men denkt!”

Electro Centraal (Den Haag) bestaat sinds 1987. Aanvankelijk richtte het
bedrijf zich vooral op de lokale markt. Nu heeft deze elektrotechnische
groothandel vooral een regionale functie. 

Techniek wordt weer leuk met Legrand!

ROC Leiden zoekt aansluiting
met praktijk

■ Jason van de
Brand Horninge

■ Studenten leren al doende
(links Joost Olde Damink en rechts Sebastian Fien)

■ Links Jan Kroes en rechts Jack Pastoor



DLP wandgoten moet je eigen-
lijk niet alleen zien, maar ook
voelen. Het materiaal is gemaakt
van hoogwaardig kunststof, van
nature licht in het gebruik. Alle
onderdelen zijn mooi afgerond.
De goten zijn in delen flexibel op
te bouwen en makkelijk uit te
breiden door middel van een
kliksysteem. De DLP wandgoten
zijn hierdoor veel sneller te ver-
werken dan andere systemen.

Dit heeft als bijkomend voordeel
dat u de kosten van installatie in
de projectfase beheersbaar kunt
houden. Uren zijn uiteindelijk
een grotere kostenpost dan pro-
ducten. DLP is door het verwer-
kingsgemak ongeveer 15%
sneller te monteren! 

Eenvoudig anders
Hoe je ‘m ook wendt of keert, de

DLP wandgoot is
een snelle jongen.
Het schakelmate-
riaal klikt u boven
in de rand. Zo blijft
er veel ruimte
achter het scha-
kelmateriaal over
voor de bedrading.
Door zijn kunststof
karakter kunt u de
DLP wandgoot
makkelijk be-
werken zonder 
speciaal gereed-
schap. Van scher-
pe randen en
punten heeft u
geen last. U mon-
teert de DLP goot
aan de wand met,
bijvoorbeeld, het
Spit nagelpistool.

Met DLP gaat u
bovendien met
gemak de bocht
om. U bent met
onze wandgoot

v o o r b e -
reid op

hoeken van 60˚
tot 120˚ en het
ziet er altijd net-
jes uit.

In de hoek jij!
Legrand adviseert
om de verticale
kabels in de hoek
omlaag te laten
komen in een DLP
3D goot. Deze
afgevlakte goot
geeft de kantoor-

ruimte een moderne
uitstraling. De 3D goot
is makkelijk aan te
sluiten op de DLP
wandgoot. Ook het
schakelmateriaal past
hier perfect in.

Scheiden
De DLP wandgoten zijn speciaal
ontwikkeld voor gecertificeerde
datanetwerken. Aangezien ze van
kunststof zijn hoeven ze niet
geaard te worden. Het binnen-
werk is (100%) gecompartimen-
teerd door schotten die de
laagspannings- en datakabels
scheiden. Ook hier is aan het
gemak van de installateur
gedacht. De kabelbeugels kunt u
er op elke plek inklikken om te
zorgen dat de kabels mooi op hun
plaats blijven. Dat werkt wel zo
makkelijk.■
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TotaalConcept
Daar bent u mooi klaar mee

In deze rubriek vindt u 
in iedere uitgave informatie 

over de mogelijkheden 
binnen het TotaalConcept. 

De geïntegreerde 
productlijnen worden hier 

om beurten beschreven. 
Dit keer is het DLP wandgoot-

systeem aan de beurt.

Tijdelijk 
extra voordelig
Legrand introduceert de 
nieuwe AlphaRex digitale
tijdschakelklok met een
mooie actie. Bij aanschaf van
een AlphaRex D21 (1 kanaal)
of D22 (2 kanalen) ontvangt
u gratis een data-sleutel.
Een startpakket met een
AlphaRex D21, inclusief 
PC-adapter en software
krijgt u nu tijdelijk voor de
actieprijs van € 96,00! 

De nieuwe AlphaRex is mak-
kelijk te programmeren met

“Simple & Safe”
programmering,
zowel op de klok
als via de PC. De
nieuwe AlphaRex
leidt u stap voor
stap met duide-
lijke Nederland-
se teksten door
het menu. Met de
PC-adapter zet u
het programma
op de datasleutel,
uw flexibele
opslagmedium. 

Hiermee zijn de programma-
gegevens
overdraag-
baar van

de ene
naar de
a n d e r e
tijdscha-
kelk lok
of van
PC naar
tijdscha-
kelklok.

Bovendien
kunt u de

datasleutel gebruiken als back-
up. 

Compleet en nauwkeurig
De twee nieuwe modellen van
de AlphaRex (een 1- en 2-
kanaalsuitvoering) zijn bijna net
zo nauwkeurig als een atoom-
tijdschakelklok. De vele geïn-
tegreerde functies, zoals
vakantie-, puls- en toevalspro-
gramma, evenals de inge-
bouwde urenteller, maken van
de AlphaRex een veelzijdige
probleemoplosser.■

Nieuwe
AlphaRex

tijdschakel-
klok

NIEUW

DLP: de wandgoot die ‘klik’ zegt

Neem de snelle bocht met DLP wandgoten

Het TotaalConcept, mooi eenvoudig 
Bij Legrand doen we niet graag ingewikkeld. 
Eenvoud blijft voor ons het sleutelwoord. Eenvoud voor
onze klant in gebruik, installatie en distributie.

Al onze producten vormen eenvoudig sluitende onderdelen
binnen één systeem, waarmee u onmiddellijk aan de slag
kunt. Het TotaalConcept biedt u ruime keuze binnen alle
geïntegreerde productlijnen: 

■ VDI en het Legrand Cabling System
■ Lexic schakel- en verdeelinrichtingen tot en met 1600 A
■ Schakelmateriaal (Creo, Tenara, Plexo 55 en Mosaic)
■ DLP wandgoot

e DLP wandgoten
van Legrand zitten elke muur
en hoek als gegoten. Ze zien
er strak uit, terwijl de hoeken
en randen toch ronde contou-
ren laten zien. De kunststof
profielen klik je zo in elkaar.
Dat scheelt veel installatie-
uren!

D
DLP komt leuk 
uit de hoek met 
een nieuwtje!
De DLP wandgoot is nu ook lever-
baar met een contactdoos, kant-en-
klaar met een snoer van 2x1 meter
en GST 18 connectoren. U klikt de
unit in de goot en sluit de connector
aan, deksel dicht en klaar. 

DLP...
neemt moeiteloos elke bocht

■ Programmeren kan via het duidelijke
menu op de klok zelf of met de PC-adapter
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Helaas is er in de vorige uitgave van Lecourant een fout in de tekst
geslopen. In het artikel op de voorpagina staat vermeld dat het
installatiebedrijf Houben uit Sittard 27 luxe vakantievilla’s elektro-
technisch inricht. Dit aantal klopt niet. Het gaat in werkelijkheid
om 149 vakantievilla’s. Onze excuses voor deze fout.■

Rectificatie 
artikel Houben

‘bedwingt’ 
Cauberg

“Eikenburg was hard aan een
renovatie toe”, aldus Niek 
Tijssens (directeur Tijssens
Electrotechniek). “Zowel de 
privégebouwen van de broeders
als de andere complexen zijn
onder handen genomen. Wij
hebben zoveel mogelijk gepro-

beerd een totaalplaatje aan te
bieden. Samen met Legrand
konden we voor Eikenburg van
begin tot eind het gehele pro-
ject doen, zonder interventie van
een adviesbureau. Eikenburg

beschikt nu over een
volwaardig datanetwerk

voor internet en
telefonie. Binnen dit
Legrand Totaal-

Concept installeerden we een
LCS datanetwerk inclusief

patchkasten (VDI) met Mosaic
schakelmateriaal, DLP wand-
gootsystemen en Lexic verdeel-
systemen.”

Internet
Tijssens heeft persoonlijke 
herinneringen aan het klooster
Eikenburg. “In mijn jeugd was
dit naast een klooster ook een
internaat met kostschool. Ik heb
hier zelf intern op school geze-
ten. Destijds waren er veel meer
broeders dan nu natuurlijk.
Momenteel wonen er nog onge-
veer 30 broeders. De jongste is
55 jaar. Maar het is een misvat-
ting te denken dat deze mannen
niet met de tijd meegaan. Dit zijn
ontwikkelde mensen met colle-
ga’s over de gehele wereld! Om
contact te houden met andere
delen van de kerkelijke organi-
satie en met broeders op 
missieposten, gebruiken zij
uiteraard tegenwoordig ook
internet”, aldus Tijssens.

Ruimte
Volgens Twan Wouters (project-
monteur Tijssens) is “de relatie
met Legrand door dit project
nog beter geworden. We kregen
een goede ondersteuning van
Legrand voor de montage en de
bestellijst en ook voor de laat-
ste puntjes ter plekke. Ik vond

het verrassend dat
je voor de installa-
tie van de DLP
wandgoten van
Legrand geen
extra gereedschap
nodig hebt, je klikt
de onderdelen er
zo in. Verder is de
goot flexibeler te
verwerken dan
een stalen goot. 

Wat me verder
opvalt, is dat er
veel  ruimte in
de goot over-
blijft na mon-
tage van het
schakelmate-
riaal. Door 
de handige
kabelklem-
men komt
de bedra-
ding niet
naar bui-
ten. Het
blijft er
allemaal
goed in
zitten!”■

Tijssens Electrotechniek:
Thuis in de non-profitsector
Installatiebureau Tijssens Electrotechniek, lid van
Elektroned, in Heeze is van oudsher een familiebedrijf.
Het bedrijf werd in 1920 opgericht en heeft zich in 
de afgelopen jaren ontwikkeld tot een moderne 
onderneming met als voornaamste doelgroep de 
non-profitsector, zoals zorginstellingen en de Rijks-
gebouwendienst. Volgens eigen zeggen is het bedrijfs-
geheim achter het succes van de onderneming de
drijfveer om echte oplossingen te zoeken voor de

opdrachtgever en systemen te integreren. De laatste tien jaar is het aantal medewerkers van het
bedrijf verdubbeld tot het huidige aantal van 48 man. Onlangs nog vierde Tijssens zelfs twee veer-
tigjarige jubilea van medewerkers, hetgeen iets zegt over de loyaliteit van de medewerkers.

et kloosterterrein Eikenburg
in Eindhoven wordt tegenwoordig niet
uitsluitend meer bewoond door 
‘Broeders van Liefde’. In de geest van
het voormalig kloosterterrein zijn hier
momenteel ook gezondheidszorg- en
onderwijsinstellingen gevestigd. Het 
gehele complex was aan grondige
renovatie toe. Tijssens Electrotechniek verzorgde de installatie
van het Legrand TotaalConcept van begin tot eind.

Broeders op het internet

TotaalConcept
in klooster Eikenburg

Leren in Leiden

In Leiden valt heel wat te
leren. Op de voorpagina heeft
u kunnen lezen hoe Legrand
helpt om leren op het ROC
Leiden leuker te maken. Dat
leren leuk kan zijn, bewijst
ook het Leidens Natuur-
historisch Museum Natura-
lis. Zo leuk dat Naturalis door
ANWB-Kampioen lezers zelfs
is uitgekozen tot Museum van
het jaar 2004!

Naturalis wil haar natuurhisto-
rische collectie inzetten om een
bijdrage te leveren aan de ken-
nis en waardering voor de
natuur bij een zo groot moge-
lijk deel van de Nederlandse
samenleving. Door deze missie

is het museum verrassend,
grappig en leerzaam voor jong
en oud. 

Zo kunt u er van heel dichtbij
duizenden echte dieren, plan-
ten, mineralen, gesteenten en
fossielen bewonderen. Van koli-
bri tot zebra, van dinosaurus tot
garnaal. Heeft u iets bijzonders

gevonden in de natuur? Tijdens
Natuur op Spreekuur, dat twee-
maal per maand wordt gehou-
den, kunt u vermeende
dinobotten of reuzeschelpen
laten onderzoeken door des-
kundigen in Naturalis.

Bezoek de website voor meer
informatie: www.naturalis.nl ■

Naturalis
een 

Kampioen 
Museum!

H

■ Klooster Eikenburg
met links Niek 
Tijssens en rechts
Twan Wouters
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✁

✁

a n t w o o r d k a a r t
❑ Ik ontvang graag documentatie over:
❑ AlphaRex, nieuwe tijdschakelklokken
❑ Algemene Catalogus 02/03
❑ Creo & Tenara inbouwschakelmateriaal
❑ Plexo 55 waterdicht opbouwschakelmateriaal
❑ Training VDI/Lexic
❑ VDI (Voice Data Image)
❑ Voedingen
❑ Iets anders, nl.___________________________________

❑ Mijn (nieuwe) adresgegevens zijn:

Bedrijfsnaam: ______________________________________

Naam: ____________________________________________

Adres: ____________________________________________

Postcode/Plaats:____________________________________

❑ Ik wil Lecourant graag per e-mail ontvangen:

E-mail adres: ______________________________________

❑ Ik wil dat deze persoon Lecourant ook ontvangt:
Naam: ____________________________________________

Adres: ____________________________________________

Postcode/Plaats:____________________________________

Vul deze antwoordkaart in en mail, fax of stuur hem 
(in een gefrankeerde envelop) naar Legrand Nederland B.V., 
Postbus 44, 5280 AA  BOXTEL, Fax (0411) 68 51 45, 
E-mail informatie@legrandnederland.nl

Van productidee tot
technisch advies!
Legrand telt nogal wat kop-
pen. Veel harde werkers 
blijven voor u achter de
schermen, maar zijn net zo
onmisbaar voor het bedrijf.
Daarom stellen we ditmaal
graag de drie productmana-
gers aan u voor: Lion van
Nuenen, Boudewijn de Graaf
en Nico Brantjes. 

Onze productmanagers komt u
waarschijnlijk wel eens tegen
bij u in het bedrijf of als stem
aan de telefoon. Bij complexe
projecten of voor specifieke,
technische vragen staan ze u
graag bij met raad en daad!

Roodgloeiend
Regelmatig staat de telefoon
roodgloeiend in de kamer van
Lion, Boudewijn en Nico.
Naast hun adviesfunctie zijn
deze productmanagers ook
verantwoordelijk voor innova-
tie, productontwikkeling,
marktonderzoek, marketing-
beleid en uitvoerende product-
acties. Volgens eigen zeggen
hebben ze eigenlijk met alle
afdelingen binnen Legrand te
maken. Natuurlijk zijn ze de
steun in de rug van verkoop.

Aanvullen en vervangen
Hoewel de mannen elkaar aan-
vullen en, indien nodig, kunnen
vervangen, heeft toch ieder zijn

specialisatie. Nico is verant-
woordelijk voor industriële pro-
ducten en het VDI datapakket.
Lion staat voor de Lexic scha-
kel- en verdeelinrichtingen.
Boudewijn behapstukt het
schakelmateriaal, de wand-

gootsystemen en de doe-het-
zelf producten. De

mannen kennen
elkaar goed. Nico wordt
getypeerd als een gedreven
mens. Boudewijn: “Nico begint
aan veel projecten tegelijk. Hij is
erg initiatiefrijk. Voor hem geldt
‘hoe nieuwer, hoe mooier’!”
Nico: “Boudewijn is duidelijk van
oorsprong een leraar. Je kunt
zien dat hij van kennisoverdracht
houdt. In de goede zin van het
woord hoor! Weer heel anders

dan Lion. Die is wat minder ver-
baal, hij heeft vooral een sterke
technische focus. Hij duikt in een
probleem en gaat daarmee door
tot het klaar is”, aldus Nico.

Over elkaar
“We hebben deze kwaliteiten en
mankracht hard nodig”, zegt
Boudewijn. “Oorspronkelijk zat
ik alleen op deze afdeling. Maar

het bedrijf is sterk
gegroeid en met de intro-

ductie van het Totaal-
Concept is er een andere

opzet gekomen. Legrand 
is sterk op innovatie gericht,

ook dat legt een zware 
verantwoordelijkheid bij de

productspecialisten. 

De productintroducties volgen
elkaar snel op tegenwoordig.”
Volgens Lion gaat de digitale
catalogus dit straks beter
ondersteunen.  Dan kunnen we
onze klanten steeds direct on-
line met alle nieuwe mogelijk-
heden kennis laten maken. De
papieren catalogus, die momen-
teel wordt verwerkt, kent al een
heel andere opbouw, gestoeld
op het TotaalConcept.”■

De koppen
van 

Legrand 
tellen!

■ V.l.n.r. Lion van Nuenen, Boudewijn de Graaf en Nico Brantjes

meer calcula-
ties maken
door een
installatie-
schema of
stuklijst in te

voeren. XL PRO2

bepaalt vervolgens zelf een
geschikte behuizing. Ook het

aantal koperrailsteunen en de
minimale dikte van de koperrail
wordt door het pakket uitgere-
kend. Tevens krijgt u een indica-
tie van het aantal bouwminuten
en een materiaallijst. 

De volgende datum staat
gepland voor deze training:

■ Donderdag 9 december 2004 
Van 12.00 tot 16.00 uur 

Bent u geïnteresseerd in deze
training en/of wenst u meer infor-
matie dan kunt u contact opne-
men met Legrand Nederland B.V., 
telefoon 0411-612040.■

Producttraining calculatiepak-
ket XL PRO2, Lexic schakel- en 
verdeelinrichtingen
Wilt u meer weten over het ver-
nieuwde en gebruiksvriendelijke
calculatiepakket XL PRO2? Leer
dan in een korte cursus het
gemak van dit softwarepakket
kennen. U kunt hiermee onder-

oals u wellicht in onze vorige uitgave van Lecourant
heeft gelezen, kunt u bij Legrand in Boxtel diverse trainingen
volgen. Voor de maand december
staat nog één interessante
training op het programma!

Z

Het installatiemateriaal van Legrand
wordt steeds sneller. De voorbedra-
de Mosaic WCD is vanaf nu leverbaar
met 2 x 1 meter snoer en GST 18 con-

nectoren. Ze worden al gemonteerd
geleverd in het inbouwraam met de

afdekking voor de DLP wandgootdeksel. U
klikt de unit in de goot, sluit de connector aan,

deksel dicht en klaar. Zo kunt u snel nieuwe werk-
plekken creëren voor uw klanten.■

GST 18 
connectoren

gaan voor 
snelle montage

NIEUW

Opgeleid door Legrand
Met VDI door de bocht

Voor een gecertificeerd Cat. 5e/Cat. 6 datanetwerk volgens de norm
EN 50174 is een juist kabelverloop van groot belang. Om de juiste
radius van een bocht goed te laten verlopen, heeft DLP wandgoot-
hulpstukken. De VDI geleider kan in bijna elke hoek worden geplaatst.

Met DLP door de muur
U werkt ook een muur-
doorgang graag netjes
af? Met dit  DLP hulp-
stuk (zie links) rekent
Legrand af met de grote
achtergebleven gaten.
Het eindresultaat ziet er
strak uit.■

Gebruik onderstaande tabel voor uw bestellingen:

Legrand zoekt steeds naar inno-
vatieve oplossingen voor dage-
lijkse problemen uit de praktijk.
We stellen hoge eisen aan onze
oplossingen: ze moeten eenvou-
dig zijn, voor u! Zodat u er direct
mee aan de slag kunt! De uit-
breiding op ons assortiment DLP
wandgoten is hiervan een goed
voorbeeld.

Uitbreiding
assortiment 

DLP wand-
gootsysteem

Ref.nr. Omschrijving

0107 80 VDI binnenhoekgeleider

0107 81 VDI buitenhoekgeleider

0107 82 VDI platte hoekgeleider

0107 83 VDI T-stukgeleider

0106 98 Voor breedten van 80 t/m 150 mm

0106 99 Voor breedte van 195 mm

NIEUW


