
Dat de entertainmentmarkt ook 
voor een bedrijf als importeur/
distributeur Distrixs in maart 

vorig jaar is stilgevallen hoeven we waar-
schijnlijk niemand uit te leggen. En dat 

de markt weliswaar weer enigszins in be-
weging komt, maar de handel nog altijd 
niet aantrekt is ook al logisch. Bedrijven 
moeten eerst weer geld verdienen voor 
ze gaan investeren, zo simpel is het. Toch 

heeft Distrixs-eigenaar Rolf Schild 
reden tot tevredenheid, nadat hij eerst 
een tegenvaller te verwerken kreeg 
toen een van de belangrijkste merken 
in het Distrixs-pakket besloot met een 
andere distributeur te gaan werken. 
“Dat was heel zuur, maar we heb-
ben gelukkig snel kunnen doorpak-
ken. We zijn distributeur geworden 
van ACME, Lucenti en Goboservice 
en hebben daarmee al snel een mooi 
nieuw productenpakket kunnen neer-
zetten. Met name de gobo’s en bijbe-
horende projectoren hebben ons door 
de coronacrisis getrokken en ik moet 
me sterk vergissen als ze ons niet nog 
veel meer gaan brengen.”

GOBO’S 
Met de gobo’s is meteen een belang-
rijke pijler onder het ‘nieuwe’ Distrixs 
genoemd. “We merken dat we met de 
nieuwe merkencombinatie wel bin-
nenkomen bij de bedrijven, maar de 
entertainmentmarkt is op het moment 
gewoon nog slecht”, legt Schild uit. 
“Natuurlijk gaat die markt wel weer 
aantrekken, maar wij komen dan pas 
aan het eind van de keten. Met de 
gobo’s konden we ons gelukkig ook 
op andere markten richten en dat is 
van begin af aan heel goed gegaan. 
We leveren met Goboservice zowel 
de gobo’s als de projectoren en zitten 
daarmee bijvoorbeeld veel bij sig-
nage bedrijven en reclamebureaus. 
We hebben net een project afgerond 
in een grote loods van een metaalbe-
werkingsbedrijf. Met 28 projectoren 
worden daar om de zoveel meter 
veiligheidsinstructies geprojecteerd, 
maar je kunt er eigenlijk alles mee. We 
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Rolf Schild had met zijn bedrijf Distrixs een ‘mentaal zwaar jaar’, zoals 
hij zelf zegt. Eerst legde de coronapandemie de hele wereld stil, daarna 

besloot een van de belangrijkste merken in het pakket (waarvoor Distrixs 
jarenlang distributeur was) haar producten voortaan via andere kanalen 
aan de man te brengen. Schild is er gelukkig de man niet naar om bij de 
pakken neer te zitten: “Het hakte er echt wel even in, maar met merken 

als ACME, Lucenti en Goboservice hebben we heel snel een nieuw 
productenpakket kunnen neerzetten. Zo heeft de ellende ook voor een 

mooie nieuwe start gezorgd. We mogen echt niet klagen.”

‘NIEUW PAKKET EN 
VOL VERTROUWEN 

UIT DE CRISIS’

VOLOP ENERGIE BIJ DISTRIXS

T H E AT E R& P O D I A  I N T ERV I E W

 Lucenti Pearl

Prikkabel, maar dan anno 2021. 

Een filament lamp + 8 RGB leds. 

Pixel aanstuurbaar en te gebrui-

ken met iedere prikkabel.



LUCENTI
Tot slot is er het Belgische ver-
lichtingsmerk Lucenti. Een merk 
met een klein portfolio, maar heel 
veel potentie. Allereerst zijn er de 
Blackwave ledbarren. Innovatief 
verwerkt in een slanke behui-
zing, geschikt voor buiten, RGBW 
pixelgestuurd en heel makkelijk te 
bedienen. Daarnaast is er de Vinci, 
een pixelaanstuurbare prikkabel 
die wordt aangestuurd over het 
stroomnetwerk. Hierdoor is ‘ie 
ook te gebruiken met de standaard 
prikkabel waarvan een gemiddeld 
verhuurbedrijf wel enkele tien-
tallen meters op voorraad heeft. 
Ook dan blijven ze individueel 
aanstuurbaar. Er zijn drie bulbs 

beschikbaar, waarvan de Pearl nog 
wel de meest mooie is. Een bulb 
met een spiraalvormig filament en 
daarnaast acht RGB leds als ambi-
ent, retro en 2020 gecombineerd in 
één bulb. Uiteraard weerbestendig 
én bijna onbreekbaar.

Al met al ziet Rolf Schild de toe-
komst vol vertrouwen tegemoet. 
“Ja, er is veel veranderd in een jaar 
tijd, maar juist die verandering 
zorgt nu ook voor nieuwe energie”, 
vertelt hij. “Op het gebied van de 
gobo’s betaalt alle effort die we erin 
hebben gestoken zich nu al terug 
en ik ben er van overtuigd dat de 
rest straks ook goed gaat lopen. We 
hebben echt niks te klagen…”  

zijn nu distributeur voor Nederland 
en België, met de mogelijkheid om 
meer landen mee te gaan pakken. Wat 
ons daarbij onderscheidt is dat we niet 
alleen prijstechnisch goed kunnen 
leveren, maar ook heel snel zijn. We 
kunnen binnen 24 uur customised 
gobo’s op locatie leveren.”

GROTE VIS
Ook ACME is aan het pakket van 
Distrixs toegevoegd en daarmee 
haalde Rolf Schild een grote vis 
binnen. Het is één van de grootste 
fabrikanten van China en produceert 
bijvoorbeeld ook voor grote merken. 
“Ons voordeel is dat wij rechtstreeks 
vanuit ACME kunnen leveren, er zit 
dus geen andere merk meer tussen 
als extra laag. Dat zorgt voor snel-
heid en aantrekkelijke prijzen”, legt 
Schild uit. ACME is gespecialiseerd in 
professionele verlichting voor stage, 
entertainment, televisie, theater en 
architecturale oplossingen. “We rea-
liseren ons dat er op het gebied van 
moving heads echt een gevestigde 
orde is, maar juist in de specials zul-
len we flink actief gaan zijn. Ook cus-
tomisation is daarbij mogelijk. Als er 
een bepaalde spot is waar jij een vaste 
kabel aan wil hebben, dan kan dat. 
Elke optimalisatie is mogelijk.”
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ACME Gemini

De perfecte effect fixture voor ieder stage met aan 

de ene kant een 5x 60W RGBW Zoom wash en aan 

de andere kant een 648W strobe. Alles pixel aan-

stuurbaar en oneindig pan & tilt. ACME Bl-100z 

Een revolutionaire 

led par met een 80W 

RGB+L led engine, 

zoom van 2.4º naar 

15.3º en RGB pixelring 

voor een dynamisch 

effect. Perfect voor 

het natte weer dankzij 

IP66 bescherming.

Signum

Robuuste en krachtige 

gobo projector in 25, 

50 of 75W en diverse 

optieken. Perfectie voor 

zowel vaste en tijdelijke 

installaties. Ook voor 

buiten dankzij de IP66 

bescherming. 


