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1ste lustrum studiereizen  

 

 
Woensdag 13 januari 2016 

 

16:30 uur: vertrek vanaf Lovensdijkstraat 61 in Breda 

 

Op woensdagmiddag 13 januari 2016 verzamelden de deelnemers zich bij de bus van 

Brabant Express, die na een bezoek aan de Hogeschoollaan 1 toch het goede gebouw had 

gevonden. Het was nog even wachten op Lauran de Bever, die zo druk bezig was met zijn 

studenten dat hij de vertrektijd vergeten was. 

 

Om in wielertermen te spreken zaten wij in “de bus” die zich in zijn eigen tempo door de files 

worstelde. Er was een eenzame koploper die al lang en breed aan het bier zat toen wij 

aankwamen bij het hotel “De Landmarke”, maar wat kun je anders verwachten van een 

directielid. De achtervolgers lieten niet lang op zich wachten en kwamen binnen de gestelde tijd 

over de meet. Als laatste arriveerde onze lector die met een staande ovatie werd verwelkomd 

bij het diner en bij het aandringen op het geven van een speech de gedenkwaardige woorden 

sprak: “Dat laat ik graag aan anderen over”. 
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Hotel “De Landmarke” Ootmarsum. 

 

19:00 uur aankomst bij hotel “De Landmarke”. 

 

Het ontstaan van “De Landmarke” 

 

Meer dan 100 jaar geleden heeft de “Drost” van Twente dit pand als mooiste plek gekozen om 

te gaan wonen. Nu staat hier een prachtig hotel met modern ingerichte kamers, overdekt 

zwembad, sauna, solarium, eigen parkeerterrein, lift, een ruim terras, een groot gazon met 

ligstoelen en zitjes, een gezellige lounge met bar en open haard, gratis Wifi en 

gastencomputer. ‘s Avonds staat hun keukenbrigade klaar voor een culinair diner. 

19:00 uur: diner in hotel “De Landmarke” te Ootmarsum. 

Al voor het diner was het gezellig en werd er genoten van een heerlijk biertje in de lounge bij 

de open haard. Het menu bestond uit een voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. 
Tijdens het diner werd er volop gediscussieerd en kennis uitgewisseld. 

     

     
Gezelligheid kent geen tijd, tijdens een studiereis. 
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Donderdag 14 januari 2016 
 

7:00 uur: ontbijt in hotel De Landmarke te Ootmarsum. 
 

7:30 uur: vertrek naar KIWA te Apeldoorn. 

 

9:00 uur: bezoek KIWA te Apeldoorn. 

 

   
Kiwa een internationale dienstverlener en kennispartner. 
 

Kiwa is een onafhankelijke organisatie die hooggekwalificeerde certificering verzorgt. Deze 

certificatie-activiteiten ondersteunt Kiwa met inspectie, keuring, testen, technologische kennis, 

research, training en data-services. Kiwa werkt voor opdrachtgevers in tal van sectoren: van 

water, energie en bouw tot agro, feed en food, veiligheid en milieu. Klanten komen uit onder 

meer (proces)industrie, dienstverlening, nutssector en overheden. 

 

Door de fileproblemen rond Apeldoorn kwamen we iets later aan dan gepland, maar ook onze 

gastheer Ronald Karel had hetzelfde probleem. Direct na een korte introductie kwamen de 

vragen los en zo werd de tijd tot de koffie goed besteed. 

 

             
Ronald Karel        Testopstelling trainingsruimte 
 

Na de koffie werden we door Ronald Karel rondgeleid om alle laboratoria van KIWA te 

bezichtigen, hiervan mochten geen foto’s genomen worden, alleen in de trainingsruimten. 

Tijdens de rondleiding wordt duidelijk dat KIWA internationaal “stevig aan de weg timmert” en 

de concurrentie met andere keuringsinstituten aan kan. 

Installatie- en explosieveiligheid zijn belangrijke zaken, maar ook in de wereld van apparatuur 

waarin software een belangrijker rol speel, wordt gekeurd en gecertificeerd. 

 

12:15 uur: lunch bij KIWA te Apeldoorn. 
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Testopstelling trainingsruimte            De lunch een welkome verrassing  
 

Na de rondleiding werden we uitgenodigd voor de lunch en die was werkelijk voortreffelijk.  

Zowel warme- als koude gerechten stonden klaar en na een trip van ruim twee uur door de 

catacomben van het KIWA was dat een welkome verrassing. 

   

13:00 uur: vertrek naar VMI te Epe. 

 

13:30 uur: aankomst bij VMI te Epe. 

 

         
VMI technische hoogstandjes: machines en omgeving een lust voor het oog. 
 

        VMI Holland BV 

VMI is wereldwijd marktleider op het gebied van innovatieve systemen voor de rubber- en 

bandenindustrie. In haar ruim 60 jarig bestaan heeft VMI een stevige reputatie opgebouwd als 

toonaangevende en innovatieve partner in de bandenbouwindustrie met een wereldwijde 

klantenbasis. Aan de hand van geavanceerde technologieën en precisievakmanschap is het 

mogelijk op maat toegesneden oplossingen te kunnen aanbieden. VMI ontwerpt, produceert, 

verkoopt en installeert haar innovatieve systemen en heeft haar verkoop-, service- en 

productiefaciliteiten in drie continenten, Europa, Azië en USA. Tevens vestigingen in: Duitsland, 

Rusland, USA, Brazilië, China en Maleisië. 

            

Presentaties 

Bij VMI werden we ontvangen door Jeroen Hofstra (Vice President Global HR) en Zoë Christiaans 

(Supply buyer Mechanical OEM). Jeroen gaf een presentatie over het ontstaan, de ontwikkeling 

en de huidige omvang van het concern VMI. Hierbij is het de grootste uitdaging de concurrentie 

altijd een stap voor te blijven. De concurrentie komt vooral van kopieerders uit het Aziatische 

deel op deze aardbol. 
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Een aandachtig gehoor tijdens de presentaties. 
 

Na de uitgebreide introductie door Jeroen Hofstra, gaf Jan Grashuis (Vice President Global R&D) 

een presentatie over de afdeling waar het onderzoek en de ontwikkeling plaatsvinden. 

VMI heeft een grote hoeveelheid aan patenten verworven en besteedt jaarlijks 5% van de omzet 

aan het R&D programma, dat in vergelijking met andere wereldspelers aangeeft dat zij een 

vooraanstaande positie innemen en deze ook willen blijven behouden. 

We ervaren dat daar waar het gaat om innovatie en creativiteit in Nederland, in het bijzonder 

Epe een broedplaats is waar we waardering voor krijgen. 

   

     
Hier presenteren wij de producten die uit de machines van VMI rollen. 

 

Tijdens de rondleiding zien we daadwerkelijk de producten die VMI afzet in de verschillende 

sectoren van de industrie. Onze gids vertelt ons dat al het technisch personeel mechatronisch 

opgeleid wordt. Opleidingen vanaf niveau 2 MBO vinden plaats in Epe door docenten van onder 

andere de “Techniek Academie” uit Harderwijk. 

 

Als deelnemer aan een opleiding is het noodzakelijk dat je doorgroeit naar minimaal niveau 3 of 

4 MBO. Niet alleen de teamleiders met een technische opleiding vertellen ons over de 

werkaanpak en technische hoogstandjes ook Zoë Christiaans weet ons te boeien door specifieke 

zaken toe te lichten.  

 

17:00 uur: vertrek naar hotel De Landmarke. 

 

19:00 uur: diner in het hotel De Landmarke. 
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Vrijdag 15 januari 2016 
 

7:00 uur: ontbijt in hotel De Landmarke te Ootmarsum. 

 

8:00 uur: vertrek naar UT gebouw Logica voor de challenges. 
 

      
Even verdwaald in het bos, maar daarna snel aan de koffie in gebouw LOGICA. 

 

9:30 uur: start van de challenges.  

 

Captain  Functie/bedrijf  Challenge 

 

Jaap Dijsselhof 

Education Engineer  

CITO Benelux 

Maak een SWOT Analyse van EPLAN ProPanel. 

 

Hans van Wijk 

Techconsult en 

Techniek Coach bij 

TechniekTalent.nu  

Hoe kunnen we basisschool leerlingen 

interesseren voor techniek! 

 

 

Henk Meeuwissen 

Coördinator Technical Training 

CSi Lifecycle Services. 

Het gebruik van drones voor interne logistiek 

en pelletiseren. Een drones (droom) wordt 

werkelijkheid. 

 

Kees Lambregts 

Business Development Manager 

Novotek 

Bouw met het ThingWorx IoT platform een 

pagina die op basis van GPS-coördinaten 

overal ter wereld het weer kan voorspellen. 

 

Jos Persoon  

Trainer en opleider  

SMC Pneumatics 

De uitdaging is om op basis van de gemeten 

waarde te bepalen welke componenten een lek 

hebben en zodoende preventief onderhoud te 

kunnen plegen. 

 

Edwin Slot  

Marketing Director  

IFM Electronic 

Hoe eenvoudig metingen te realiseren, neem 

de proef op de som! 

https://www.linkedin.com/start/view-full-profile?_ed=0_6-0zsNOYxCzq3n-_i6m3ohcBNpE3GlEMyetzWEqvFkCq58C-iIe2J37IZq4BcbwJ&trk=pprof-0-ts-view_full-0
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Theo Drijfhout 

projectmanager  

Gibas Automation  

Bereid je voor op het geven van een pitch in  

3 minuten over het positioneren met de 

Universal robot. 

 

Wim de Graaf 

Coördinator lectoraat 

Robotica & Mechatronica 

Avans hogeschool 

Maak je eigen challenge. 

  
Een uitgelezen gezelschap captains of the challenges! 

 
Impressie van de challenges met de deelnemende teams. 

  

   
Team 1: Gerbrandt, Raoul en Michaël      Team 2: Lieske, Gerard en Fons 

 

    
Team 3: Bart, René en Cor        Team 4: Cees, Frits en Rob 

 

  
Team 5: Lauran, Jan en Njord          Team 6: Martine, Onno en Eric 

 

https://www.linkedin.com/start/view-full-profile?_ed=0_9m5maxQ542RFTj8o2xlLxHkzX1gSSl_qdqwwJvSV0YGJBuYQvUgFc3TG1_NIQucR&trk=pprof-0-ts-view_full-0
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Team 7: Jos, Vincent en Theo   Team 8: Karel, Hemmo en Wim 

     

12:30 uur: lunch in gebouw Logica van de UT. 

 

    
 

13:15 uur: vertrek per brommer of bus naar de Grolsch Bierbrouwerij. 

 

      
 

14:00 uur: Ontvangst met koffie, thee en ................. een korte film. 
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Rondleiding in de bierbrouwerij…..       en de productiehallen. 

 

  
En als je dit leest    dan vraag je naar ............. 

 

Waarom al die blije gezichten? Hierna met z’n allen op naar het bier..... 
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Bij Grolsch werden we rondgeleid door studenten van de Universiteit Twente en Saxion 

hogeschool en wat doe je als student in je vrije tijd, dan geef je een rondleiding bij Grolsch. 

Jan onze UT student moest nog enkele vaten aansluiten voor de dorstige menigte, die na de 

challenges en de bijna twee uur durende rondleiding, een aanval zouden doen op het bier. 

Maar tot onze en haar eigen verbazing mocht Angelot Bergmans dochter van onze adjunct-

directeur een groep rondleiden en dan ook nog op de foto met dat hele team van Avans.  

Alle deelnemers waren vol lof over de professionaliteit die Grolsch uitstraalt en de aandacht die 

zij geven aan de bezoekers. 

 

16:45 uur: vertrek naar De Landmarke te Ootmarsum. 

 

19:00 uur: diner in het hotel De Landmarke. 

 

21:00 uur: uitreiking prijzen van de challenges. 

 

     
Gefeliciteerd!     Bedankt voor jullie inzet en tot ...    
 

Op deze avond genieten we opnieuw van een heerlijk diner met een voor-, hoofd- en 

nagerecht het was werkelijk iedere avond goed verzorgd en gelet op de reacties was  

iedereen zeer tevreden. 

 

Tijdens dit laatste diner werd een aantal challenge captains (Hans, Jaap, Henk en Theo) bedankt 

voor hun bijdragen, van de anderen (Jos en Edwin) hadden we al eerder afscheid genomen. 

Tot slot de prijsuitreiking van de challenge, in de onderstaande tabel is de score weergegeven 

en daarin is te zien dat de resultaten heel dicht bij elkaar liggen. De uiteindelijke winnaar werd 

team 5 met Lauran, Jan en Njord. Zij hebben de minste punten laten liggen door vooraf een wel 

overwogen keuze te maken door drie disciplines in een team samen te brengen. 

 

Uitslag challenges 
 

Team Deelnemers Score Plaats 

1 Gerbrandt Schor, Raoul Smeets en Michaël Meijers. 223 6 

2 Lieske Jorritsma, Fons Gijselhart en Gerard Harkema. 229 3 

3 René Potters, Bart Vermeulen en Cor van Meggelen. 226 4 

4 Cees van Gerwen, Frits van Putten en Rob Huijgevoort. 219 7 

5 Jan Oostindie, Njord van Erck en Lauran de Bever. 235 1 

6 Onno Eerenberg, Eric Kivits en Martine Bouwdijk Bastiaanse-van Berckel. 224 5 

7 Jos Gunsing, Vincent Schut en Theo Miltenburg. 218 8 

8 Karel Walinga, Hemmo Dijkstra en Wim de Graaf. 231 2 
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Zaterdag 16 januari 2016 
 
8:00 uur: ontbijt in het hotel De Landmarke. 

 

9:00 uur: winkelen in creativiteitsstad Ootmarsum. 

 

  
Ootmarsum op een stille zaterdagochtend als alleen de bakker open is. 

 

Na een vermoeiende studiereis hebben de meesten van de gelegenheid gebruik gemaakt te 

wandelen naar Ootmarsum. Helaas waren de galerieën nog niet open, maar het is zeker de 

moeite waard geweest lekker uit te waaien en een indruk te krijgen van dit mooie Twentse 

stadje. 

 

10:30 uur: vertrek naar Schalkwijk. 

 

Zoals we gewend zijn is iedereen op tijd terug en klaar om richting Breda te reizen. Het weer is 

zeer wisselend maar we hebben de hoop dat het steeds beter wordt naarmate we dichter bij 

huis komen. Aangekomen in Schalkwijk staat er een heerlijk lunchbuffet voor ons klaar en zien 

we dat zon begint te stralen. 

 

12:30 uur: lunch te Schalkwijk bij Restaurant Jonkheer De Ram. 

 

      
 

13:30 uur: vertrek naar Avans hogeschool Breda; 

 

14:30 uur: aankomst in Breda. 

 

Exact volgens de planning arriveren we om 14:30 uur in Breda en hoewel enkelen vooraf 

dachten “wat hebben we nu in Twente en op de Veluwe te zoeken” heeft deze studiereis niet 

ondergedaan voor de andere die allen Duitsland als bestemming hadden. Het meest in het oog 

springend waren de verschillen in cultuur en techniek. Al met al weer een bijzonder ervaring 

rijker. 

 

 

 

 

 

 
Avans Hogeschool Lovensdijkstraat 61, Breda. 
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