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ONTSMETTENDE LAMPEN 
Ook de AED Group was er snel bij om 
zich van haar beste kant te laten zien. Zo 
werden half maart al professionele medi-
aservers (die nu niet gebruikt kunnen 
worden op evenementen) beschikbaar 
gesteld om wetenschappers wereldwijd 
te helpen. De extra processing power die 
hiermee beschikbaar kwam, kan helpen 
in het onderzoek naar het virus en de 
zoektocht naar een vaccin. Maar AED 
zou AED niet zijn als het niet verder 
ging dan dit. CEO Glenn Roggeman 
besloot de R&D afdeling te heroriënte-
ren om zich daarmee te gaan richten op 
nieuwe producten waar op dit moment 
wél markt voor bestaat.  “We hebben 
veel kennis en ervaring in huis om 
lichttechnologie te ontwikkelen voor de 
entertainment industrie. Die kennis heb-
ben we nu gebruikt om producten te ont-
werpen die met UVC-lichttechnologie 
gebruikt kunnen worden om ruimtes te 
ontsmetten en op deze manier kunnen  
bijdragen aan de strijd tegen het virus.” 
De armaturen worden onder de eigen 
merknaam Luxibel in Europa gefabri-
ceerd en gebruiken de hoogwaardige 
Philips/Signify UV componenten. Deze 
technologie bestaat al geruime tijd en 
wordt vooral gebruikt in waterzuive-
ringsinstallaties en voor sterilisatie van 

medisch materiaal. De effectiviteit werd 
uitgebreid wetenschappelijk getest en 
bewezen. Het toepassingsveld wil AED 
group nu uitbreiden in de strijd tegen 
Covid-19. 

NIET SCHADELIJK 
Er wordt ingezet op armaturen met 
zowel directe, indirecte als hybride UVC-
verlichting. Alle armaturen met directe 
straling hebben standaard een drievou-
dige beveiliging. De toestellen met direct 
UVC-licht kunnen enkel aangeschakeld 
worden in ruimtes waar tijdens het ont-
smettingsproces geen fysieke personen 
aanwezig zijn. UVC straling is namelijk 
schadelijk voor de menselijke huid en de 
ogen. Hans Vanderheijden van Luxibel 

Eén van de partijen die al snel in het 
nieuws kwam was MAGIC FX. Het 
Boxtelse bedrijf levert normaal gespro-

ken special effects aan de grootste evenemen-
ten, maar aangezien wereldwijd alle evene-
menten voorlopig niet doorgaan kon o.a. de 
op isopropyl alcohol gebaseerde vlammen-
vloeistof van het bedrijf niet meer verkocht 
worden. Toevalligerwijs bleek dit het hoofd-
ingrediënt van desinfecterende handgel te 
zijn en daarmee was één plus één in Boxtel 
al snel twee. MAGIX FX wilde in deze crisis 
namelijk graag wat kunnen betekenen voor 
anderen en dus werd besloten de voorraad 
vlammenvloeistof te gebruiken voor de pro-
ductie van de handgel. Bij de World Health 
Organisation werd de exacte receptuur op-
gevraagd, de andere ingrediënten werden 
besteld en de flesjes en etiketten werden 
gesponsord door de vaste leveranciers van 
MAGIC FX. De volgende dag al werden de 
spullen geleverd en werd het creatieve pro-
ductielab bij MAGIC FX klaargemaakt. Uitein-
delijk werden drieduizend flesjes desinfecte-
rende handgel gedoneerd aan het Rode Kruis, 
dat de flesjes vervolgens verdeelde over de 
ziekenhuizen en andere zorginstanties die het 
goed konden gebruiken. 

In tijden van crisis moet je creatief zijn om er het beste van te 
maken en juist in onze branche is creativiteit iets waar het nimmer 

aan ontbreekt. Nu de branche qua activiteiten ‘op zijn gat ligt’ 
verrichten veel bedrijven alternatieve werkzaamheden. Soms 

gericht op de aanpak van het coronaprobleem, soms ook wordt ook 
compleet ander werk gedaan dan normaal gesproken het geval is. 

Alternatieve 
werkzaamheden 

in crisistijd

Luxibel UVC-verlichting
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ONTSMETTINGSKANON
Op dit moment ontwikkelt het team bij AED 
ook een zeer krachtig ‘kanon’ dat meer dan 
10.000m3 lucht per uur kan ontsmetten, wat 
ideaal is voor grotere ruimtes zoals beurshal-
len en eventlocaties. Glenn Roggeman ziet 
in deze technologie een positieve bijdrage 
aan de huidige crisissituatie en is verheugd 
dat ook de eerste grote eventlocaties in 
België, zoals Brussels Expo, overtuigd zijn 
en in deze technologie investeren. “We zijn 
momenteel volop aan het produceren en we 
kunnen vanaf midden mei beginnen met 
de uitlevering van de eerste grote voorraad 
toestellen. Uiteraard zullen we ook in onze 
eigen AED Studios in Lint deze technologie 
binnenkort beschikbaar maken.”

COMPACTE HULPMIDDELEN
Ook Bjorn Berkers (Create BV) en Mark 
Snoeijen (AXIS International) sloegen snel 
aan het denken toen bleek dat het festival-
seizoen dit jaar voorbij was voor het begon. 
Dit jaar geen constructies om te bouwen 
door heel Europa voor het EK 2020, Mud 
Masters en Awakenings (AXIS) of decors 
voor Dominator, WiSH en Parookaville 
(Create). De klap kwam hard aan, maar toch 
duurde het niet lang of de eerste ideeën 
voor een nieuwe bron van inkomsten lagen 
op tafel. Stilzitten past niet bij de hardwer-
kende podiumbouwers en dus vroegen zij 
zich af hoe kon worden ingespeeld op de 
‘intelligente lock-down’ die werd afgekon-

licht toe: “De toestellen met directe 
verlichting kunnen enkel onbevolkte 
ruimtes ontsmetten, bijvoorbeeld voor 
en na de kantoor- of openingsuren 
of tijdens ingelaste pauzes. Maar we 
lanceren ook een variant waarin we 
de lichtbronnen hebben ingebouwd 
in een behuizing waar lucht door-
stroomt. De omgevingslucht wordt 
hierdoor gedesinfecteerd en het toe-
stel kan 24/7 geactiveerd blijven zon-
der dat dit schadelijk is voor de mens. 
Het gebruikte lampentype produceert 
daarbij geen ozon. Virussen worden 
in een belangrijke mate overgedragen 
door de lucht en ons apparaat zorgt 
ervoor dat we de lucht doorlopend 
ontsmetten.” 

Handgel maken bij MAGIC FX
De schermen van Egripment

Stay Safe Muur van Controllux

De ‘helden van Van Ham’ pakken alles aan  



5 1  AV- EN T ERTA I N M EN T. N L

ONDERHOUD 
OF REPARATIE?

Distributeur van: VARI-LITE SERVICE CENTER
Livingprojects is distributeur en exclusief gecertificeerd Vari-Lite Service 
Center. Bel ons op +31 (0)76 549 88 08 of mail vari-lite@livingprojects.nl.  
 

livingprojects.nl/vari-lite

ADD WOW AAN JOUW VARI-LITE



5 1  AV- EN T ERTA I N M EN T. N L

ONDERHOUD 
OF REPARATIE?

Distributeur van: VARI-LITE SERVICE CENTER
Livingprojects is distributeur en exclusief gecertificeerd Vari-Lite Service 
Center. Bel ons op +31 (0)76 549 88 08 of mail vari-lite@livingprojects.nl.  
 

livingprojects.nl/vari-lite

ADD WOW AAN JOUW VARI-LITE

S H OW& E V E N T S  AC T U EEL

digd. Volwassenen en kinderen werken 
en studeren thuis. Sportscholen zijn dicht, 
dus moet je thuis aan je lichaam wer-
ken. Al snel ontstonden de ideeën van 
thuiswerkplekken en hulpmiddelen om 
thuis te sporten. Het moest snel in- en uit 
elkaar te halen zijn, minimaal ruimte in 
beslag nemen en zonder gereedschap te 
(de)monteren zijn. AXIS en Create hebben 
alles in huis om constructies te ontwerpen 
en producten te maken. Gezamenlijk werd 
het bedrijf Compaqt BV (www.compaqt-
products.com) opgericht. Met Compaqt 
ontwikkelen en produceren ze thuiswerk-
producten, zoals bureaus en laptopstands, 
maar het concept biedt ook mogelijkhe-
den voor thuissport producten en andere 
creatieve oplossingen. Ook zijn al ideeën 
ontwikkeld voor tafels in de horeca 
met minimaal anderhalve meter ruimte 
tussen personen. Alles is gebaseerd op 
‘Compaqt’-heid en snelle montage en 
demontage. 

VEILIG MET STALEN FRAMES
Egripment is een andere partij waar 
absoluut niet werd stilgezeten vanaf 
het moment dat grote evenementen en 

televisieshows niet meer doorgingen. 
Directeur Philippe Tresfon zag een gat 
in de markt en is daar vol overtuiging 
ingedoken. Om te zorgen dat de achttien 
productiemedewerkers van Egripment 
veilig konden blijven werken, werden bij 
het bedrijf verrijdbare stalen frames met 
plexiglas erin gemaakt. “Het kwartje viel 
toen ik op internet lelijke houten frames 
in regiewagens voorbij zag komen”, zei 
Tresfon eerder al. “Dat konden wij beter. 
Vervolgens werd ik gebeld door een klant 
met de vraag of we het interieur van een 
regiewagen corona-proof konden maken 
en hebben we ook daar op maat gemaakte 
stalen frames met plexiglas geleverd.” De 
website www.staal-producten.nl werd 
al snel gelanceerd en via die site worden 
nu spatschermen in vijf verschillende 
standaardmaten aangeboden. Het aanbod 
gaat uitgebreid worden, waarbij vooral 
ook gekeken gaat worden waar behoefte 
aan bestaat in bijvoorbeeld de horeca, het 
bedrijfsleven en de ziekenhuizen.

VEILIGE MUUR
Ook bij Controllux zag men een toene-
mende vraag naar oplossingen voor de 

bescherming van werknemers van bijvoorbeeld 
industriële bedrijven, ziekenhuizen, apotheken, 
winkelcentra en vele andere plekken. Daarom 
werd de ‘Stay Safe Muur’ bedacht, waarvan 
het aanbod al snel werd uitgebreid. Eenvoudig 
gezegd is het een flexibel en stevig aluminium 
frame met daarin brandwerend transparant 
PVC raamfolie van 0,5 mm dik, inclusief TÜV 
gecertificeerde klemmen. Ideaal om in te zetten 
bij productielijnen, wachtrijen in ziekenhuizen, 
dokterspraktijken, apotheken, supermarkten en 
dergelijke, maar ook om bijvoorbeeld de veilig-
heidsafstand aan te duiden bij sorteermachines 
in de landbouw. Door het flexibele frame veelzij-
dig inzetbaar en door het lage eigen gewicht zeer 
snel op te bouwen.

ONDERDAK
Andere partijen hebben het qua alternatieve 
werkzaamheden op het bieden van onderdak 
gegooid en dat kan op verschillende manieren. 
Zo werd Rotterdam Ahoy, waar eigenlijk het 
Eurovisie Songfestival zou hebben plaatsgevon-
den, omgetoverd tot tijdelijk zorgcentrum. De 
hallen werden volgebouwd met verschillende 
units, die dienst deden als ziekenhuiskamers. 
Op die manier werden in totaal zo’n zeven-
honderd plekken gecreëerd voor patiënten met 
en zonder corona, die niet naar het ziekenhuis 
hoefden, maar wel te ziek waren om thuis te 
blijven. Eenvoudig gezegd werd in korte tijd 
dus een tijdelijk klein ziekenhuis uit de grond 
gestampt, bedoeld om de reguliere ziekenhuizen 
te ontlasten. 

Ook Flexotels, dat normaal mobiele slaapunits 
plaatst op evenementen, zorgt voor onderdak. De 
units zijn op verschillende zorglocaties geplaatst 
en ingericht als ‘coronaproof’ bezoekkamers. In 
de kamers zijn de bezoekers van elkaar geschei-
den door een wand van plexiglas. Aan beide zij-
den van de unit is een toegangsdeur, waardoor 
mensen elkaar in levende lijve kunnen zien en 
spreken, zonder besmettingsgevaar voor elkaar 
te kunnen opleveren. Een verpleeghuis in het 
Brabantse Asten had de primeur en daarna ging 
het heel hard met de aanvragen bij Flexotels. 
Niet alleen uit Nederland, maar ook zorginstan-
ties uit België, Duitsland en Scandinavië hebben 
aanvragen gedaan. 

GEEN TENTEN, DAN IETS ANDERS 
Bij Tentenbouwer Van Ham Tenten & Podia sloeg 
de coronacrisis misschien nog wel extra hard 
toe. Honderd procent omzetverlies en dat ook 
nog nadat juist geïnvesteerd was in het splin-
ternieuwe bedrijfspand dat eigenlijk pas net 
betrokken is. Directeur Martijn van den Broek 

Tijdelijk zorgcentrum Rotterdam Ahoy

Veilige bezoekkamers van Flexotel
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is er de man niet naar om bij de pakken 
neer te zitten en maakt er het beste van. 
Zijn werknemers blijken maar weer eens 
van het kaliber ‘aanpakken’ en dus is 
het voor Van den Broek mogelijk om 
zijn personeel uit te lenen aan bedrijven 
die op het moment wel ‘handjes’ nodig 
hebben. Zo kan het dus gebeuren dat de 
‘helden van Van Ham’ ineens werkzaam 
zijn als loodgieter of stallenbouwer, 
maar er zijn er ook die nu betonnen 
fietspaden of zonnepanelen leggen of 
rijden voor een transportbedrijf. Van 
tenten bouwen lijkt het voorlopig nog 
even niet te komen, hoewel onlangs wel 
één tent is neergezet door Van Ham. 
Belangeloos, dat wel, maar de plaatse-
lijke voedselbank kan nu in ieder geval 
weer vooruit omdat er nu voldoende 
ruimte is om anderhalve meter afstand 
van elkaar te houden. Ook dat tekent de 
mentaliteit bij het Bladelse bedrijf.  

Naast deze activiteiten is Van Ham 
Tenten & Podia in haar zeilenwasserij 
in samenwerking met dorpsgenoot BO 
Motor Oil een productielijn gestart voor 
het desinfectiemiddel Desinfect70. BO 
Motor Oil liep met het plan rond om met 
het desinfectiemiddel een nieuwe markt 
aan te boren en kon daarbij de ruimte en 
het personeel van Van Ham uitstekend 
gebruiken. Nu kunnen er wekelijks 
80.000 flacons afgevuld worden die 
tegen een eerlijke prijs op de markt wor-
den gebracht.

CREATIEF MET STOF
ShowTex is specialist in vlamwe-
rend podiumtextiel en bijbehorende 
ophangsystemen, maar heeft nu de 
focus verlegt naar de bedrijfswereld. 
De scheidingsgordijnen en vrijstaande 
tussenwanden van het bedrijf zijn per-
fect om bijvoorbeeld kantoorruimtes 
mee in te delen. Op die manier kunnen 
bedrijven, scholen, magazijnen, horeca 
of andere publieke ruimtes helpen om 
hun werkzaamheden veilig te hervat-
ten, uiteraard met respect voor social 
distancing. ShowTex ontwikkelde spe-
ciale kits om snel compartimenten te 
kunnen creëren en ruimtes in te delen 
met mobiele tussenschotten of geprinte 
scheidingsgordijnen. Op die manier zijn 
circulatieplannen en social distancing 
gemakkelijker te implementeren en 
creëer je een veilige werkplek die toch 
comfortabel en stijlvol is. Alle gebruikte 
stoffen voldoen aan internationale 
brandvoorschriften, maar zijn ook per-
fect combineerbaar met eigen geprinte 
ontwerpen of zelfs akoestiek. Wie tus-
senwanden plaatst kan dit dus doen in 
de eigen huisstijl, gecombineerd met op 
maat geprinte signalisatie of een betere 
akoestiek van de ruimte.   

Omdat elk interieur anders is, zijn 
er heel wat verschillende oplossin-
gen mogelijk. Zo is er het standaard 
EasyDrape systeem, waarmee je zelf 
gordijnwanden bouwt waar nodig. De 

pipe & drape oplossing is verstelbaar in zowel 
de hoogte als de breedte en daardoor ook na 
de coronacrisis snel om te bouwen naar een 
totaal andere opstelling. Zelfs het huren van 
EasyDrape behoort tot de mogelijkheden. Voor 
wie het allemaal wat strakker mag, zijn er de 
dubbelzijdige print frames op maat. Je spant er 
aan elke zijde een stof in op naar keuze en maakt 
zo vlakke scheidingswanden of tussenschot-
ten die amper plaats innemen. De skins zijn 
zeer eenvoudig om te wisselen, voor wie er later 
graag akoestische panelen of visuele designele-
menten van maakt.Zowel EasyDrape als de print 
frames zijn combineerbaar met heel wat verschil-
lende materialen. Transparante schermen die 
natuurlijk licht doorlaten, geprinte stof met een 
eigen ontwerp, stijlvolle voiles of akoestisch 
textiel voor extra privacy, de mogelijkheden zijn 
eindeloos.

Met flexibele scheidingsgordijnen aan een rail 
verdeel je een open ruimte in veilige compar-
timenten die open en dicht kunnen wanneer 
nodig. Een meer permanente oplossing, maar 
evengoed beschikbaar in een breed gamma aan 
materialen, in lijn met elk interieur. ShowTex 
bracht recent zelfs een speciaal gelaagd gordijn 
op de markt waarmee je zelfstandige werkplek-
ken creëert die visueel én akoestisch geïsoleerd 
zijn van de rest van je team. Veiligheid, creativi-
teit en akoestiek in één.

VOORBEREID
Tot slot Rentman, dat meerdere initiatieven 
heeft genomen om haar gebruikers te helpen 
de beschikbare tijd die ze nu hebben nuttig 
te gebruiken. Toen duidelijk werd dat er geen 
evenementen meer plaats zouden vinden, heeft 
het team een reeks van gratis trainingwebinars 
gelanceerd. Om gebruikers ook in deze tijd van 
dienst te zijn heeft Rentman recentelijk een func-
tie voor voorraadtellingen gelanceerd. Klanten 
van Rentman hebben daarmee nu een tool om 
hun inventaris op orde te krijgen. Daardoor 
weet straks elke gebruiker dat het materiaal wat 
straks weer gepland gaat worden ook daadwer-
kelijk beschikbaar is. Ook voor nieuwe gebrui-
kers heeft Rentman gekeken wat ze in deze 
periode kunnen betekenen en daarom hun gratis 
proefperiode verlengd naar negentig dagen. 
Daardoor zijn nieuwe gebruikers in staat om de 
tijd thuis te gebruiken voor een betere organisa-
tie van hun AV-verhuurbedrijf. Op het moment 
dat evenementen weer opleven zijn die bedrijven 
dan optimaal voorbereid.

Transparante divider van ShowTex


