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Nieuwe eTO Aart van Gorkum:

Motivatie ;s de sleutel tot succes
Al snel na het vertrek van ChiefTechnology Officer (CTO) Bernard Cassanhiol kon

Aart van Gorkum benoemd worden als zijn opvolger. Een volslagen onbekende is

van Gorkum zeker niet. Binnen Philips Research was hij reeds twee jaar coördinator

voor Display Components. Zijn fusie-ervaringen

let een Aziatisch bedrijf in een eerdere functie

bij Semiconductors komt in de samenwerking

met LGE uitstekend van pas.

De grootste beweegreden voor van Gorkum om

voor Display Components te kiezen is dat

displays consumentenproducten zijn. 'Voor een

researchman is niks zo leuk als zijn ideeën

verwezenlijkt te zien in een echt product.'

'Hoewel ik niet zo nodig weg
hoefde in mijn functie als sector
hoofd Display Systems en Personal
Care*, ben ik toch zo snel moge
lijk gekomen. Dit is ook belangrijk
op het moment dat bekend werd
dat Philips de CTO zou leveren.
Dan is het zaak dat er ook een

naam genoemd kan worden.'
Bovendien vindt hij het een regel
rechte uitdaging om straks in het
grootste beeldbuizenconglomeraat
ter wereld te werken.AI vraagt
een succesvolle samenwerking
met LGE wel een behoorlijke

investering van tijd en energie.
Omdat er zo weinig geslaagde
voorbeelden zijn, maakt dit voor
Van Gorkum de uitdaging des
te groter.

Research & Development
Cassanhiol was als CTO zowel

verantwoordelijk voor het indus
triële- als het innovatieve proces.
Vanaf I juni komt de taak van de
industrial excellence onder

verantwoording van de heer
S.P.Koo. Hij zal zich dan als
Chief Operations Officer (COO)
vooral bezighouden met zaken als
verbetering van yield en lijnplanning
e.d. Hoewel dit eigenlijk bij de
PTE thuishoort, rapporteren
zowel de PPD als de PTE in de

nieuwe situatie om louter prakti
sche reden aan Van Gorkum.

Hij zal zich met name richten
op het gebied van Research en
Development. Hij zal zich toe
leggen op de huidige beeldbuizen
en innovaties zoals HEC (een
nieuwe kathode). Daarnaast staan
doorbraakinnovaties op het
programma zoals F!T en nog
ondiepere buizen, volgens
CRT-technologie, maar dan
slechts 20 cm diep. Binnen
LG.PHILIPS Displays wil de
nieuwe CTO aan nieuwe display
technologieën gaan werken.



'A r .,Ondertekening nre.
Joint Venture contracten in China

*Peter Wierenga is inmiddels
benoemd als opvolger van
Aart van Gorkum bij Philips
Research.

mensen. Want werken in een

gemotiveerde omgeving is de key
voor succes.'

is LGE sterk in een snelle

implementatie. Wij moeten ver
trouwen opbouwen dat we elkaar
iets te bieden hebben.' Inmiddels
hebben er al zeer intensieve

integratiesessies plaatsgevonden.
Voor de zomer zal dit nog twee
keer plaatsvinden. 'Waardering en
motivatie zijn juist voor R&D
mensen van wezenlijk belang:
aldus Van Gorkum. 'Dat wil ik voor

mezelf, maar dat gun ik ook mijn

Waardering en motivatie
Voor de toekomst acht

Van Gorkum het noodzakelijk dat
er voldoende systeem kennis en
expertise rond displays wordt
opgebouwd. En dan niet alleen de
kennis over het display, maar het
hele systeem ook qua beeld
bewerking. Hij ziet het als zijn
opdracht om zo efficiënt mogelijk
te komen tot een groot aantal
nieuwe producten op CRT-gebied,
met een zo kort mogelijke
ontwikkeltijd. Daarnaast streeft
hij ernaar alternatieve displaytech
nieken van de grond te krijgen.
Om dit voor elkaar te krijgen
heeft hij het General Management
Team uitgedaagd om te blijven
investeren in R&D activiteiten.

Voor de komende tijd ziet Van
Gorkum de integratie met LGE
tot een goede wereldwijde R&D
afdeling als een hele belangrijke
taak. 'Bij elkaar opgeteld is één en
één in dit geval meer dan twee.
Het is van belang dat we de goede
dingen van elkaar overnemen. Zo
zijn wij goed in nieuwe ideeën en

Beste lezer,
Vlnr.YT. Sung (President/CED Hua Fei), Li Liuen (Chairmain en general

manager ACBC) en Jim Smith (regio manager regio APAC Display Components).

Inmiddels is de naam van de nieuwe joint venture, waar wij

deel van uit gaan maken. bekend, namelijk 'LG.PHILIPS Displays'

met links het op een lachebekje lijkend logo van LG en rechts

het oude bekende Philips logo.

Twee begrippen verenigd in een groot slagvaardig bedrijf dat

belooft wat voor de toekomst en niet te vergeten voor onze
concurrenten.

Inmiddels is de bezoekersstroom van beide zijden op gang

gekomen evenals de informatiestroom.

Wij, de redactie van 'IN BEELD' proberen telkens weer de

juiste informatie eruit te pikken en aan u door te geven.

Naar verwachting wordt begin juni het uiteindelijke contract

getekend en komen zaken in een stroomversnelling terecht

en dan is de genoemde informatie van wezenlijk belang.

Suggesties van uw kant in die richting vinden wij erg belangrijk

en zien deze graag tegemoet.

Wij houden u op de hoogte en wensen ons alvast een

vruchtbare samenwerking toe in deze spannende tijden.

Onze TV-beeldbuizenfabriek

HuaFei in China is de grootste
beeldbuizen fabrikant aan het

worden op het vasteland van
China. Van essentieel belang
voor deze fabriek zijn stabiele,
betrouwbare en concurrerend

geprijsde glasleveranties, met
name van real flat glasdelen. In
ogenschouw nemende dat er
momenteel een tekort is op de
wereldmarkt van glasdelen, en dat
dit tekort zeker nog meerdere
jaren zal gaan duren, is een joint
Venture opgericht met de naam
'AnFei Electronics Glass Co. Ltd'.

Deze jV zal een nieuwe glasfabriek
gaan bouwen in Zhengzhou
(Mainland China).

Aandeelhouders in deze joint
venture zijn Henan Ancai Group
Co. Ltd (ACBC) (66%), HuaFei
Color Display System Co. Ltd.
(20%) en Philips Display
Components (China) BV (14%).
ACBC is de grootste fabrikant van
TV glas onderdelen in China.
Hoofddoelstelling van deze joint
Venture is het veiligstellen van
glasleveranties aan HuaFei. De
business scope is het produceren
en verkopen van glasdelen voor
real flat beeldbuizen. De geïnstal
leerde capaciteit voor schermen
is 2 miljoen stuks, voor conussen
4 miljoen stuks. 80% van de
output zal verkocht worden aan
HuaFei en andere Philips
beeldbuizenfabrieken.

Frans Sanders

• LG.PHllIPS Di

Op maandag 26 maart zijn in het
Yuda Palace hotel in Zhengzhou
de AnFei contracten van de

nieuwe AnFei joint Venture
ondertekend.



Innovation Week 200 I, ondanks alle onzekerheden, toch zeer succesvol

F!T en Plasma Display grootste trekkers

De Flatpane/-stand trok veel bezoekers.

De medewerkers van LGE waren erg onder de indruk van de getoonde

innovaties. Links op de (oto Chie(Technology Officer, Aart van Gorkum.

Productielijnen in Best
Tijdens de Innovation Week
bestond ook de gelegenheid per
bus een bezoek te brengen aan de
fabriek in Best, waar op dat
moment de software van twee

productielijnen werd uitgetest
voor de IPC's in Tsjechië, China en
Brazilië. In het Technology Trial
Centre (TTC) op RAD-I staat
ook een productielijn waar beeld
buizen geproduceerd worden,
maar omdat dat een proeflijn is,
gaat alles veel langzamer en is
minder geautomatiseerd. De
machines in Best zijn volledig
geautomatiseerd en lopen
natuurlijk veel sneller omdat deze
machines echt aantallen moeten

produceren.

Screens van de PTE. 'Dit zijn
nieuwe ontwikkelingen en daar is
iedereen nieuwsgierig naar. Je
merkt dat iedereen het interes
sant vindt om te zien waar

collega's van andere afdelingen
mee bezig zijn. De Innovation
Week is gewoon een prima
gelegenheid om eens bij elkaar
in de keuken te kijken.'

Kijken bij elkaar
Uit de evaluatie na afloop bleek
dat alle stands door de bezoekers

zeer positief werden gewaardeerd. lollAl1IUitschieters hierbij waren de l===.J
Plasma schermen en de F!T-buis.

Logisch vindt Daimi Altundal,
software designer bij de sectie

innovaties voor
Real Flat en
Slim', aldus
Heidrun
Steinhauser,
Electron

Optisch Gun
Designer bij de
PPD. 'Er was

veel belangstel
ling voor onze
stand. Wij kon
den een wer

kend prototype
van GPM in het

kanon (in
plaats van in de
Deflectie Unit)

laten zien. Toch heeft Philips beslo
ten hiermee niet verder te gaan
vanwege de grote risico's bij
massa productie en dat vinden we
ook zelf een wijze beslissing.'

GPM in the gun
Presentaties die raakvlakken met
elkaar hadden, werden zoveel
mogelijk in kantoren bij elkaar
geplaatst. Zo kreeg de PPD-stand
'GPM in the gun' een plaats naast
de Cybertube-stands. 'Hierdoor
konden we de bezoekers precies
het verschil met het huidige GPM
systeem voor vlakke beeldbuizen
uitleggen en een goed overzicht
geven van de laatste kanon-

Medewerkers LGE
Onder de bezoekers van de
Innovation Week bevond zich ook

een groot aantal medewerkers van
de nieuwe fabrieken in Tsjechië en
China, die op dat moment een
cursus volgden bij DCE. Ook
twintig medewerkers van LGE
waren van de partij. Zij waren
volgens Aart van Gorkum erg
onder de indruk van de innovaties

die werden tentoongesteld. 'De
Koreanen waren zelfs zo enthou
siast dat ze zelf een week later in
Korea ook een Innovation Week

in het klein hebben georganiseerd.'

Van woensdag 7 maart tot en met vrijdag 9 maart 200 I vond de Innovation Week

200 I plaats. Dit keer niet in de hal van RE, maar in de nieuw verbouwde kantoren

op RAF-p. Maar liefst 820 bezoekers namen een kijkje bij de 35 innovaties die door

de medewerkers van de PPD, PTE, F!T en LFD werden gepresenteerd. 'In tegenstelling

tot voorgaande jaren waren er dit jaar geen externe relaties uitgenodigd', vertelt

Quality Event Manager Marita Vandermeu/en. Dit omdat de Innovation Week meer

een interne DeE aangelegenheid is.



Zwaarlijvige logé bij DCE
Op RO staat sinds 9 februari jl. een splinternieuwe Lauffer masker-trekpers opgesteld.
Met behulp van deze pers kunnen vlakke schaduwmaskers tot het gewenste bolvor
mige contour worden omgevormd. Na een verblijf van enkele maanden in Eindhoven,
zal de pers worden doorgezonden naar de nieuwe fabriek in Hua Fei (China).
Gedurende de periode dat de pers in Eindhoven staat, hebben PTE en PPD engineers
de gelegenheid om de softwarebesturing van deze nieuwe pers en de procesafloop
van het maskertrekken met de Lauffer goed te leren kennen. Op deze wijze kan het
aanlopen van het maskertrekken in de nieuwe fabrieken in Tsjechië en China goed
worden voorbereid. Ook latere ondersteuning op locatie kan hierdoor sneller en
beter verlopen. De Lauffer is geen onbekende voor Philips. In een aantal IPC's, waar
onder de IPC in Aken, Dreux, HuaFei en vanaf medio augustus Hranice, wordt al met
dit type masker-trekpers gewerkt.

De Lauffer masker-trekpers is

uiteindelijk via het dak in gebouw RO

geplaatst.

Fabriekshal met open dak
Om de Lauffer in gebouw RO te krijgen, is groot materiaal aangerukt. Vanwege de
afmetingen [ 3.5 (br) x 1.5 (d) x 5 meter (h) ] en het gewicht (25 ton) van deze 'zware
jongen', was het erg moeilijk om de pers via de normale weg naar de plaats van bestemming te transporteren. Afbraak van
in het gebouw aanwezige wanden en ruimtes zou hierbij onvermijdelijk zijn. Uiteindelijk is na lang wikken en wegen beslo
ten de pers via het dak direct op de juiste plaats te takelen. Hiertoe is een deel van het glazen dak tijdelijk verwijderd. De
pers is daarna met behulp van een enorme mobiele 500 ton wegende kraan op de juiste plek geplaatst. Hierbij bleek maar
weer hoe belangrijk het is om goed te meten: er waren aan weerszijde -volgens plan- slechts enkele centimeters over!
De Lauffer staat nu zo'n 40 meter vanuit de zijgevel van RO naast de grote Vremac-pers.

Bezoek aan fabrieken LGE in Korea en China vermoeiend maar leerzaam

~Koreanen zijn net zo trots op hun product als wij'
Ruim drie weken lang reisde de werkgroep <Manufacturing' door Azië om een bezoek

te brengen aan de fabrieken van LGE. In het kader van de <due di/ligence' bekeek het

zeven man sterke team, onder leiding van Michael Hong, of de fabrieken op het

gebied van manufacturing de toets der kritiek konden doorstaan. <We zijn geen zaken

tegengekomen die de joint venture met LGE in de weg staan', vertelt Ad de Bekker,

Manager Manufacturing Improvement PTE.

'Opvallend was
dat er tijdens
de gesprekken
in de fabrieken

veel wederzijd
se herkenning
was. Zo lopen
de LGE-mede
werkers vaak

tegen dezelfde
problemen aan
als wij. En ook
in hun vak

expertise en
Michael Hong, teamleider liefde voor

werkgroep 'Manufacturing'. hun product
vertonen de

LGE- en Philips-medewerkers
grote gelijkenis.'

Het Manufacturing team vertrok
op 27 november jl. naar Seoel in
Korea. Bij aankomst in Korea
bleek het bikkelkoud te zijn. 'Ik
had eigenlijk een lekker tempera
tuurtje verwacht', vertelt Ad de
Bekker, 'maar dat was niet het
geval. Het weer daar was te
vergelijken met het weer in de
wintersportgebieden: een
strakblauwe hemel, flink veel
zon en lage temperaturen.'

Due dilligence
Na aankomst in Seoel brengt het
team als eerste een bezoek aan de
dataroom van het hoofdkantoor
van LGE.'Alle informatie over het

reilen en zeilen van LGE ligt hier

in rijen kasten opgeslagen', legt
De Bekker uit. 'Het doel van de

"due dilligence" is om te onder
zoeken of alle door LGE verstrek

te gegevens ook correct zijn.
Hiervoor hebben we eerst alle (
relevante informatie bekeken.

Vervolgens zijn we in de fabrieken
in Korea, China, Indonesië en
Wales gaan kijken of deze feiten
ook juist zijn.'

LG-benzine
Wanneer het onderzoek op het
hoofdkantoor in Seoel is afgerond,
reist het team naar de moeder

fabriek in Kumi. Op deze enorme
site bevinden zich naast een groot
aantal productie straten ook de
voorontwikkeling en de proef
fabriek. Meer dan 13 miljoen
beeldbuizen (CRT inclusief Flatron)
rollen hier jaarlijks van de band.
Na de fabriek in Kumi volgt nog
een uitgebreid bezoek aan de
fabriek in Changwon (Korea) en



in China. Een deel van het team
bezoekt ook de LGE fabrieken in
Wales en Indonesië.

Ook opvallend tijdens het bezoek
vindt de PTE-er de invloed die

LG op de Koreaanse samenleving
heeft. 'Overal zie je reclames voor
LG. Niet alleen voor LG-beeldbui
zen, maar ook voor LG-koelkasten
en zelfs voor LG-benzine,

LG-banken en LG-verzekeringen.'

MOL'len helpen

Dezelfde taal
Na ruim drie weken keert het

zevenkoppige team vlak voor de
Kerst weer huiswaarts. Het reis
schema was zo hectisch dat de

Philips-medewerkers slechts één
dag vrij waren om de omgeving te
bekijken. Ondanks de vermoeiende
weken en het feit dat hij er
Sinterklaas met zijn gezin voor
moest laten schieten, kijkt

De Bekker met plezier terug op
zijn Koreaanse trip. Ook zijn
vertrouwen in de toekomstige
samenwerking tussen Philips en
LGE is dankzij deze reis nog
sterker geworden. 'Het blijkt dat
we dezelfde taal "spreken" en dat
is het allerbelangrijkste.'

Nieuwe werkwijze IT ondersteuning bevalt goed

Met ingang van I januari jJ. zegde Display Components Eindhoven het contract met

Origin op omdat het gekozen concept niet goed was, volgens IT-manager Harry van

Laere. fEen Service Level Agreement (SLA) met afspraken over standaardservices~
Loals de helpdesk, volstaat binnen DCE niet. Dit is immers een zeer complexe organi-

satie met veel verschillende bedrijfsprocessen.' Van Laere schat dat daardoor zeven

tig procent van de problemen/aanvragen niet direct afgehandeld konden worden.

Omdat veel zaken buiten de standaard afspraken om gingen, rezen de kosten de pan

uit. Bovendien was de betrokkenheid, door het gekozen concept, van de extern geves

tigde helpdesk te gering. Men besloot de IT-ondersteuning voortaan in eigen huis te

houden. Inmiddels zijn er al positieve ervaringen te melden.

Harry van Laere (r) en de MOL'/en René de Bie,

Rona/d Loonen en Rafae/ Zugasti (v/nr.).

Betere betrokkenheid en beheers
bare IT-kosten waren o.a de
redenen om van de diensten van

Origin af te zien op basis van een
SLA (Service Level Agreement),
schetst Van Laere. Ook zou het

volgens de betrokkenen prettiger
werken als de helpdesk-mensen
ter plekke gehuisvest zouden zijn.
Dat wanneer een probleem niet
telefonisch opgelost kan worden,
iemand snel een kijkje kan komen
nemen. Ronduit ergerlijk was het
systeem van incidentmelding.
Waarbij je zelf het nummer moest

onthouden van je probleem/
aanvraag. Toch wil Van Laere
Origin geenszins afvallen. 'We had
den gewoon voor het verkeerde
concept gekozen.'

Drie helpdesks
Om de onvrede het hoofd te bie

den, ontwikkelde PTE IT-manager
Piet Arkesteijn een concept voor
een eigen helpdesk op locatie.
Door de 'fieldsupport' dicht bij de
medewerkers te stationeren,
ontstaat er wederzijds begrip.
Inmiddels hebben zowel de PTE,
de PPD en de divisies waar

Van Laere verantwoordelijk
voor is, een eigen helpdesk. De
hiervoor bedachte namen zijn
respectievelijk PITS, HIT en DITS.
Ook de mensen die de helpdesk
bemannen, kregen een speciale
naam van Van Laere. Deze door

hem gedoopte MOL'len (Man Op
Locatie) kunnen maar liefst tachtig
procent van de IT-activiteiten zelf
uitvoeren. Variërend van PC- en

netwerkaansluitingen tot het
installeren van applicaties.

Van Laere: 'Vroeger had je voor al
deze zaken verschillende mensen

nodig. Dit werkt voor de klant
veel prettiger. Omgekeerd geldt
dit natuurlijk ook.'

Helpdesktooi
Om de meldingen efficiënter door
te kunnen geven en om aanvragen
voor apparatuur te doen, ontwik
kelde de firma InfoCommerce de

zogeheten helpdesktooI. Deze
WEB-applicatie is inmiddels ope
rationeel bij de PTE en de PPD. In
een door Piet Arkesteijn uitge
voerde enquête is gebleken dat de
manier van ondersteuning en de
helpdesktooi uitstekend is ontvan
gen door de eindgebruiker binnen
de PTE. De nieuwe werkwijze
binnen de IT-ondersteuning wordt
maar liefst met een dikke acht

gewaardeerd. Voor de invoering
was dit negatief. Vooral het betere
inzicht in de aangemelde proble
men/aanvragen wordt positief
gewaardeerd.
Van Laere verwacht dat voor de

zomer ook binnen elk van zijn
divisies een helpdesktooi geïntro
duceerd kan worden. Dan kunnen
ook de medewerkers van de BG

Headquarters, HQ Regio Europa,
LFD, GDE, CGF alsmede Hulp-
en staf gebruik maken van hun
specifieke helpdesktooI. Dat dit
toch nog zo lang op zich laat
wachten komt volgens Van Laere
doordat het geen standaard kwes
tie is, want elke divisie heeft een
specifiek bedrijfsproces wat een
speciale ondersteuning vereist.



Plasma en 16:9 favoriet

Hannibal-project brengt
consumentenvoorkeur in beeld

V/nr. Rona/d Tabaksb/at, Marino Carasso, Mike Tyson, Pau/ Peeters en Oeborah Wi/son.

Uit een groots opgezet marketing onderzoek in Amerika, China en Europa is zonne

klaar gebleken dat de consument de meeste waardering heeft voor de plasmabuis.

Dit onderzoek dat door zowel door Consumer Electronics als door Display

Components werd gefinancierd, kostte meer dan I miljoen gulden. Veel geld, aldus

Marketing Manager LFD Mike Tyson. <Maar we hebben voor dit bedrag wel 2.250

mensen meer dan een uur kunnen interviewen. Als je het consumentengedrag nauw

keurig wilt voorspellen, zeker in het jumbo segment dat de meeste winst oplevert,

kun je niet volstaan met een kleine telefonische enquête. Je moet de juiste mensen

uitnodigen en ze aan de hand van je producten vragen naar hun oordeel.'

LG.PHILIPS Displays

• De naam van de Joint
Venture is bekend:

Juiste prijsstelling
Tyson vindt het Hannibal
onderzoek een nuttige zaak. Al
geeft het geen garantie voor het
te behalen marktaandeel in de

toekomst, waarschuwt hij. Het
gaat puur om de mening van de
consument op dit moment.
De door onderzoekbureau AC

Nielsen ontwikkelde software bij
het onderzoek geeft wel een
indicatie over hoe het gedrag van
de consument wordt beïnvloed

door de prijs.
Met deze gegevens kunnen de
marketeers aan de slag om te
komen tot een juiste prijsstelling.
Tyson verwacht niet dat een
soortgelijk onderzoek op korte
termijn herhaald wordt. Eerder
zullen de vragen die zijn gerezen
uit dit onderzoek de basis vormen
van verder onderzoek.

scherm en een goede prijs
kwaliteitverhouding. Ook in
Europa wil men een goede beeld
kwaliteit, maar men heeft ook een
duidelijke voorkeur voor design. In
Frankrijk is bovendien de nieuwste
technologie belangrijk, terwijl de
geluidskwaliteit in Duitsland meer
telt. In China tenslotte is de mees

te waardering voor de status die
de nieuwste technologie verschaft
en een attractief design. Men is
ook bereid om daar geld voor te
betalen.

Hannibal Project

16:9 favoriet
In totaal werden 2.250 high end
consumenten geïnterviewd. Allen
waren tussen de 21 en de 60 jaar
en oefenden direct invloed uit op
de beslissing om een tv te kopen.
Voor China was er nog een aan
vullend selectiecriterium. Er moest
minstens 48m2 meter woonruimte

beschikbaar zijn. Bovendien gold
daar een maximumleeftijd van 55
jaar. Eenderde van de responden
ten koos voor picture tube tv,
echter de grootste voorkeur ging
uit naar de platte plasmabuis.
De afmeting 16:9 was duidelijk
favoriet in alle werelddelen. Toch
kwamen er ook verschillen naar
voren. In Amerika waren de

consumenten vooral gecharmeerd
van beeldkwaliteit, een groot

zoeken vonden plaats in China,
Frankrijk en Duitsland. Hoewel de
prijzen en het inkomen werden
aangepast per land, bleef het
onderzoek zelf steeds gelijk.

Het onderzoek dat Hannibal

gedoopt werd, kreeg deze naam in
navolging van 'Hannibal the
Cannibal' uit Silence of the lambs.

In de toekomst zal het zo zijn dat
de ene technologie voorbij
gestreefd ('gekannibaliseerd')
wordt door de andere op basis
van de consumentenvoorkeur. Nu

nog wordt de markt gedomineerd
door de CRT buis. De verwachting
is dat deze terrein zal verliezen

aan Plasma-tv. Welke technologie
het zal 'winnen' dat is nu juist de
vraag waar het Hannibal project
een antwoord op moest geven.
Maar liefst achthonderd

Amerikanen uitgekozen door een
telefonische selectie op basis van
inkomen en bereidheid tot de

aanschaf van een jumbo-tv-toestel,
werden uitgenodigd in hotels in
New York, Los Angeles, Cincinatti
en Atlanta. Daar kregen zij achter
grondinformatie, een demonstratie
en vervolgens werd hun preferen
tie vastgesteld. Identieke onder-



Tweemaal veertig in beeld
Ook deze maanden kan In Beeld weer twee robijnen jubilarissen feliciteren. Voorzover nog niet bekend

op de hele plant, stellen zij zichzelf voor.

Peter Vrijaldenhoven nog niet met pensioen (24 april)
Peter Vrijaldenhoven
vierde 24 april zijn robij
nen jubileum. Uiteindelijk
heeft hij zijn stek in de
software engineering
gevonden. Tegenwoordig
houdt hij zich bezig met
het bouwen van meetap
plicaties, ondersteuning
van IT zaken voor TTC
zoals, onderhoud, uit
breiding en aanpassing
van het cam-systeem.

. Als zeventienjarige
Philipsbedrijfsschoolverlater kwam

hij in dienst als elektromonteur in
de apparatenbouw op Strijp II.AI
tijdens zijn stage had hij gemerkt
dat het werk en de mensen hem

daar goed bevielen. Ondertussen
startte hij met de UVO en stapte
over naar fijn mechanisch
ontwerper Components in de
Connectorgroep. Als deze groep
naar Zwitserland verkast, komt hij
als procesengineer bij de Proef
fabriek op RAF terecht. Dit werd
niet het succes dat hij gehoopt
had, waarna diverse activiteiten
binnen PPD en PTE volgden.

Software engineer
Als in de jaren 80 het omscho
lingsproject tot software engineer
zich voordoet, grijpt hij deze kans
met beide handen aan. Hier vindt

hij uiteindelijk een plek waar hij
zich thuisvoelt. Dat is maar goed
ook, want ondanks zijn jubileum
ziet het er niet naar uit dat hij
vroeger met pensioen kan. Spijt
van zijn carrière heeft de jubilaris
niet, maar als hij het nog eens over
mocht doen, zou hij zeker kiezen
voor een hbo of universitaire

studie alvorens aan de slag te gaan.

Theo Vereggen veertig jaar vraagbaak (I mei)
De introductie van jubi
laris Theo Vereggen is
waarschijnlijk niet nodig.
Wie kent hem niet?

Enerzijds komt dit door
zijn functie als groeps
leider Onderhoud van

de site. Anderzijds ligt
dit waarschijnlijk ook
aan zijn behulpzame per
soonlijkheid. Hij werkt
het liefste met en voor
mensen. 'Dat ritselen en

rommelen in de marge
vind ik heerlijk', aldus Vereggen.

Na de Philips bedrijfsschool wordt
hij door de Emmasingel aan
Strijp 3 uitgeleend en is vervolgens
nooit meer weggegaan. Hij begint
als bankwerker op de Proeven
werkplaats op RAF-p. Dit houdt
hij vol tot na zijn Militaire Dienst
bij de Marine. Het wachtlopen
viel hem zwaar tegen, maar het
torpedomaken vond hij wel leuk.
Ook de handel in zelf gefabriceer
de klokjes en het reviseren van
bromfietsen legde hem geen wind
eieren. Veel van de wereld heeft

hij in die tijd echter niet gezien.
Dat is volgens de jubilaris alleen
weggelegd voor een heel klein deel

van de dienstplichtigen. Toen zijn
diensttijd bekort werd met drie
maanden vanwege de politieke
situatie in Indonesië, liep hij ook
nog een reeds geplande trip naar
Hamburg mis. Smeekbeden om
zijn diensttijd te verlengen werden
helaas niet gehonoreerd.

Mooiste tijd
Toch was hij blij weer terug te
kunnen keren naar de relatieve

vrijheid bij Philips. De Marine
gemeenschap is erg klein en er
golden strenge regels. Als bank
werker bij de Centrale Werkplaats
werkt hij zich op tot baas van de
Servicewerkplaats. Hier hield hij
zich uitsluitend bezig met projec
ten in ontwikkeling. Het mooiste
project beleeft hij daar als in 1971
een brand de beeldbuizenfabriek

RAD in de as legt. 'Er moest tijde
lijk een beeldbuizenfabriek op RAF
komen. Je kreeg alle medewerking
om de zaak zo snel mogelijk weer
operationeel te krijgen. Dit gold
ook om later RAD weer op te
starten.' Niet alleen het enthou

siasme uit die tijd staat hem bij.
Ook voor eten werd goed
gezorgd. De halve haan met friet
en de chinees waren goede hon-

gerstillers. De gedachte was: 'Als
ze goed eten, kunnen ze ook goed
werken', zegt hij lachend. Er werd
veel gevraagd van de opbouwwer
kers. Zo kon Vereggen slechts drie
dagen op huwelijksreis in die tijd.
Later dwingt een klein hartinfarct
hem een beetje gas terug te
nemen. In de paar maanden van
zijn afwezigheid is de bedrijfsme
chanisatie echter zodanig gereor
ganiseerd dat er voor hem geen
baan meer is. Het lot is hem ech

ter gunstig gezind. Als opvolger
van Henny Dieters bij de
Technische Dienst is hij in zijn ele
ment. 'De sfeer is hier goed en ik
vind het heerlijk om als vraagbaak
voor de plant te fungeren.' Dat
mag van hem ook nog even zo
blijven, vindt hij. 'Ik ben snel
genoeg zestig. Dan heb ik meer
tijd voor mijn kleinkind en voor
mijn grote hobby muziek maken.'
Vereggen verzorgt het slagwerk in
de Muziekvereniging Eindhoven
West en de Blaaskapel Strijper
Blaozers waar hij beiden lid van is.



Marijke van Mali, hondentrainster en gedragstherapeute:

'Honden zijn boeiend vanwege. ,
hun groot aanpassIngsvermogen

en hoe de hond zich voortbeweegt.

En dat laatste komt goed van pas bij

de behendigheid want je kunt hier
rekening mee houden om eventuele
blessures te voorkomen.'

Logé
Ondanks dat Marijke helemaal w(
is van honden adviseert ze toekom

stige hondenbezitters niet in een

opwelling een hond aan te schaffen.
'Met eten en drinken geven en drie

keer per dag uitlaten, ben je er niet.

Een hond heeft naast lichamelijke
ook geestelijke behoeftes. Het is

belangrijk dat je bijvoorbeeld zoek

en apporteerspelletjes met hem
doet of een bepaalde training volgt,

in ieder geval iets doen met je
hond. En daarnaast moet de hond

ook verzorgd worden zoals borste
len en nagelsknippen. Dus. bezint

eer gij begint. Zet vooraf alle
consequenties goed op een rijtje en
neem als proef eerst eens een paar

weken een andere hond te logeren.'

Laatste plaats in de roedel
Sinds enkele jaren is Marijke ook
gediplomeerd gedragstherapeute.

'Ik ga bij mensen op huisbezoek die
een hond hebben met gedragspro
blemen. Door middel van interviews

probeer ik de oorzaak te achterha
len en geef ik training en advies.'
Volgens de gedragstherapeute zijn

er geen honden die van nature er

vals karakter hebben. 'De verander

de omgang met honden is de

hoofdoorzaak van verkeerd gedrag.
Mensen zijn hun hond steeds meer

gaan behandelen als een lid van het

gezin. Hierdoor ontstaat een ver
keerde rangorde. Een hond meet
zich hierdoor een andere status aan

en gaat bijvoorbeeld grommen, of
nog erger bijten, als iemand hem

zijn bot afpakt of hem van de bank
af stuurt. Honden behoren in het

gezin (de roedel) de laagste plaats
te hebben. Dus geen hond op de
bank of mee naar bed en je hond
ook niet belonen als deze om een

koekje of aandacht schooit.'

benen slalommen. Als Buck en ik

het doggy-dancing goed onder de

knie hebben, ben ik van plan ook
aan wedstrijden mee te gaan doen.'

Natte Neuzen Show
Naast gehoorzaamheidtrainingen

geeft Marijke ook behendigheids
trainingen. 'Veel mensen kennen de

behendigheidstraining van de "Natte
Neuzen Show" van Martin Gaus. In

deze vorm van hondensport leggen
honden een soort hindernisbaan af

met diverse toestellen, met zo min

mogelijk fouten en een zo snel
mogelijke tijd.' Volgens haar is het

belangrijk dat de trainer ook over

voldoende kynologische kennis
beschikt. 'Ik heb hiervoor een

speciale opleiding gevolgd, die ingaat

op zaken als erfelijkheidsleer, voort
planting, voedingsleer maar ook de

wijze waarop het skelet en de spie
ren van een hond zijn opgebouwd

Vroeg beginnen
In 1992 startte Marijke met het

geven van gehoorzaamheidstrainin
gen. Met deze training kan een hon

denbezitter volgens haar het beste

zo vroeg mogelijk beginnen. 'Als een
puppy zeven à acht weken is, mag

deze bij de moeder weg. Dit is een

optimaal moment om met een
puppycursus te starten. De hond

staat nog voor alles open en is
daardoor makkelijker te vormen.

Goed gedrag aanleren is immers

makkelijker dan fout gedrag afleren.'

Op dit moment heeft Marijke nog
twee honden. Buck een Shetland

Sheepdog van 3 jaar en Shuntie een
14-jarig Keeshondje. Rottweiler

Max heeft ze begin 2000, op a-jarige
leeftijd, in moeten laten slapen.
De derde hond in huis is Jake, een

7-jarige Australian Sherperd die van

haar vriend is. Met haar hondje
Buck zit Marijke sinds kort op

'doggy-dancing', een soort volgen
op muziek. 'Zowel de baas als de

hond moeten zich op een bepaalde
manier voortbewegen, het voeten

werk is hierbij heel belangrijk', aldus

de honden liefhebster. 'Dit volgen
wordt gecombineerd met kunstjes

als rondjesdraaien en tussen de
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Marijke met haar hond Buck op een behendigheidsparcours.

Zolang ze zich kan herinneren, is Marijke van MoII, secretaresse bij de CGF,dol op

honden. Zodra ze op zichzelf ging wonen, kocht ze haar eerste hond Max, een

Rottweiler. 'Omdat ze zeiden dat dit hondenras leiderschap nodig heeft, ben ik met

Max op gehoorzaamheidstraining gegaan', vertelt Marijke. Toen ik voor het eerst aan

deze cursus deelnam, was ik meteen met het "hondenvirus" besmet. Ik vond het

prachtig om te zien hoe honden dingen kunnen leren en hoe zij zich aan mensen aan

kunnen passen. Al snel daarna

ben ik zelf diverse instructeurs

opleidingen gaan volgen. E.n

sinds kort ben ik ook gediplo

meerd gedragstherapeute.'


