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Alstublieft,

Voor u ligt de eerste editie van onze nieuwsbrief | BEELDSPRAAK.
Als specialist in professionele audiovisuele oplossingen informeren wij 
u graag over de laatste trends en actualiteiten in de markt. We hebben 
gekozen voor een gedrukt exemplaar. Leuk, minder vluchtig en we kunnen 
ons goed voorstellen dat u de nieuwsbrieven misschien wilt bewaren. 
BEELDSPRAAK verschijnt meerdere keren per jaar. Wilt u extra informatie, 
dan kunt u zich ook aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief. Deze 
verschijnt iedere maand, mits we nieuws te melden hebben. MVIE is 
uiteraard ook actief op social media. U hoeft dus niets te missen!

Samenwerken in AV
Samen sta je sterker, samen weet je meer. Met BEELDSPRAAK willen wij 
u graag zo breed mogelijk informeren. In iedere uitgave zullen diverse 
noviteiten de revue passeren, maar daarnaast zullen we soms ook dieper 
ingaan op een specifiek product of technische oplossing. De informatie is 
altijd actueel, dynamisch, objectief en geschreven vanuit onze passie voor 
beeld en geluid. 

Ik wens u namen MVIE veel leesplezier. Mochten wij u op AV-gebied 
ergens mee kunnen ondersteunen, dan horen wij het graag.

Mark Versteegh

Het hotel op de hoek van het 
Damrak en de Prins Hendrikkade is 
volledig gerenoveerd. MVIE tekende 
voor het complete AV-ontwerp 
(o.a. merken, types, infrastructuur) 
en is verantwoordelijk voor de 
volledige AV-implementatie. Vrijwel 
alle beschikbare AV-oplossingen 
zijn hier ingezet. Van projector en 
projectiescherm tot flatscreen, van 
voorgrond- tot achtergrondmuziek. 

Voor een optimale geluidsbeleving 
hebben we exclusieve Fohhn-

speakers ingezet. Ook de bar en 
het restaurant zijn voorzien van 
een professioneel geluidssysteem, 
waarmee een DJ of band, zonder 
zich te hoeven schamen, een 
indrukwekkende show kan 
verzorgen. 

De voornaamste uitdaging was om 
alles in goede banen te leiden. 
Terwijl de omvangrijke verbouwing 
in fases werd uitgevoerd, moest 
het hotel gewoon door blijven 
draaien. Oftewel, de reeds 

opgeleverde AV-systemen moesten 
tijdens iedere vervolgfase met 
volledige functionaliteit gebruikt 
kunnen worden. Gelukkig hebben 
de hotelgasten vrijwel geen 
hinder ondervonden van de 
werkzaamheden.

Eigentijds en modern
Inmiddels zijn de algemene ruimten 
op de begane grond en het souterrain 
voorzien van een eigentijds interieur 
en een kenmerkende sfeer. De lobby, 
receptie, bar-restaurant

De prestaties bij het Park Plaza Victoria Hotel zijn niet onopgemerkt 
gebleven? Inmiddels heeft ook het Park Plaza Airport Amsterdam 
definitief voor MVIE gekozen. Een project van een iets andere omvang, 
maar zeker ook een mooie uitdaging. Hier hebben we recentelijk 
twaalf vergaderruimten voorzien van 82”-Samsung displays en zes met 
een Panasonic projectie-oplossing, inclusief besturingssysteem met 
touchscreens voor een eenvoudig gebruik.

SignageControl is een gebruiksvriendelijk en flexibel softwarepakket, 
waarmee u uw eigen Narrowcasting-programma’s kunt samenstellen. 
U kunt de timing van clips, programma’s en playlists zo finetunen, dat 
ze een aantal keer per dag of per week verschijnen. De Digital Signage 
software werkt in de cloud en dankzij het failover-systeem hebt u een 
uptime van 99,9%.

en conferentiezalen zijn volledig 
vernieuwd en voorzien van het 
beste op gebied van audio- 
en videosystemen. Diverse 
conferentiezalen zijn voorzien 
van projectoren, schermen en 
videoconferentie-systemen. 
Via SignageControl heeft de 
hotelmanager de regie over de 
Narrowcasting in HD-kwaliteit. 
Daarnaast heeft hij, dankzij 
het besturingsplatform Cue, de 
volledige controle en regie over 
‘alles’ wat er in ‘zijn’ hotel gebeurt. 

Hierbij kunt u denken aan het 
regelen van audio, video en 
licht in verschillende vertrekken, 
maar bijvoorbeeld ook aan room 
combining. De systemen zijn 
individueel en centraal bedienbaar 
middels touchscreen displays.

Wist u dat? 
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Park Plaza Victoria 
Amsterdam
Park Plaza Victoria, één van de oudste hotels in Nederland, koos afgelopen jaar voor | MVIE.
Tijdens deze grootschalige renovatie worden wij ingezet van ontwerp tot realisatie van de 
audiovisuele systemen. Het project wordt waarschijnlijk in april/mei afgerond. 
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Samsung introduceerde onlangs een ultramodern digitaal whiteboard | De Flip. 
Deze eigentijdse versie van de traditionele flipover is inmiddels leverbaar 
bij MVIE. De Flip is een 55-inch groot whiteboard, waarmee u eenvoudig 
wisselt (flipt) tussen een portrait of landscape weergave. De Flip is voorzien 
van draadloze connectie, USB-, PC- en mobiele poorten, zodat u vrijwel elk 
apparaat op het scherm kunt aansluiten. Vice versa kunt u eenvoudig de 
inhoud van het scherm delen met pc’s, smartphones en tablets.

Samsung Flip is ontworpen 
voor professioneel gebruik in 
presentatieruimten en wordt 
geleverd met een handig in hoogte 
verstelbare standaard op wieltjes. 
Hierdoor is de Flip multi-inzetbaar 
in verschillende vergaderruimten. 

Meerdere mensen kunnen 
gelijktijdig op het scherm schrijven 
of tekenen. Het werkt zeer 
eenvoudig en intuïtief. Dankzij 
geïntegreerde vergadersoftware 
wordt inhoudelijke informatie in 
een centrale database opgeslagen 

of gefaciliteerd. Bezoek onze demo 
op 20 maart (zie agenda)! Dan 
kunt u zelf de voordelen van de 
Samsung Flip ervaren. Kunt u niet 
wachten tot medio maart, dan kunt 
u uiteraard ook gewoon eerder een 
afspraak met ons maken.

Met enige regelmaat vragen 
klanten ons welk formaat 
beeldscherm ze het beste kunnen 
inzetten in hun vergaderruimte 
of collegezaal. Op deze vraag 
is geen standaard antwoord 
mogelijk, aangezien het afhankelijk 
is van diverse factoren. Wat is 

Wij helpen u graag bij het 
maken van de juiste keuze. 
Ook als u de ideale afstand wilt 
bepalen tussen een beamer en 
een projectiescherm, neemt u 
vrijblijvend contact met ons op
via telefoonnummer 088 5 333 111.

bijvoorbeeld de kijkafstand? Wat 
is de beeldinhoud? Betreft het 
een PowerPoint-presentatie of 
gaat het juist om grafieken met 
tekst? Hoeveel lichtinval is er in de 
ruimte? Kortom: het is verstandig 
om vooraf even contact met ons 
op te nemen. 
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Van 0 naar 100
Een speaker die zorgt voor een optimaal geluid over 100 meter?
Het Amerikaanse Community Professional heeft een speciale luidspreker-
lijn ontworpen, die zorgt voor een ultieme muziekbeleving en voor een 
duidelijke spraakverstaanbaarheid, bij outdoor sportactiviteiten.
De speakers overbruggen probleemloos een afstand van 100 meter,
zonder in te boeten op de geluidskwaliteit.

De speciale bouw van deze R-Serie 
zorgt voor een enorm bereik, een 
overtuigende muziekweergave en 
heldere spraakverstaanbaarheid. 
De behuizing is bestand tegen 
vorst, kou, wind en regen. 

EDWIN VAN KRANENBURG 
Getrouwd met Jacqueline en de 
trotse vader van twee prachtige 
dochters; Elise (8 jaar) en Amber (4 
jaar). In mijn vrije tijd mag ik graag 
mountainbiken en naar goeie 
muziek luisteren.

Vanaf mijn 14e tot mijn 30e ging ik, 
met enige regelmaat,  samen met 
mijn vrienden op pad met onze 
eigen discoshow. Dit was puur 
hobbymatig, maar hier is wel mijn 
passie voor licht, beeld en geluid 
ontstaan.

Na de HAVO heb ik in drie jaar 
tijd de MTS Elektro afgerond. 
Hier is de basis gelegd voor mijn 
technische affiniteit. In aansluiting 
op mijn laatste stage bij Heuff in 
Maarsbergen, mocht ik hier als 
monteur op de technische dienst 
blijven werken. Na vijf  jaar heb ik 
de overstap gemaakt naar MVIE. 

Inmiddels werk ik hier alweer ruim 
veertien jaar. Op 31 oktober vier ik 
mijn 15-jarig jubileum en uiteraard 
verwacht ik dan wel een feestje. 
Werken bij MVIE is zeer afwisselend 

en beslist nooit saai. In mijn 
functie als projectleider heb ik 
voldoende  technische uitdagingen 
en bovendien leer ik nog iedere 
dag bij. Uiteindelijk gaat het erom, 
mooie projecten op te leveren aan 
tevreden klanten.”

Tot snel, Edwin

Door te zorgen voor montage
op tactische plaatsen binnen uw 
accommodatie, realiseert u een 
perfecte weergave over het gehele 
veld. Uiteraard zonder overlast 
voor de woonwijk achter uw 
accommodatie. 

De speakers zijn onder andere 
toegepast in de stadions 
van Mineirão, Sao Paulo en 
Amazonia tijdens het WK-voetbal 
in Brazilië. Inmiddels heeft 
de ‘voetbalspeaker’ ook zijn 
primeur beleefd in Nederland. 
De Oost-tribune van Telstar en 
sportcomplex De Ebbenhorst van 
Sparta Nijkerk zijn voorzien van 
deze noviteit. Ook het bekende 
Thialf IJsstadion in Heerenveen 
maakt gebruik van deze speaker, 
dus ook indoor staat hij zijn 
mannetje.

Naast sportaccommodaties 
is de R-Serie ook geschikt 
voor industriële outdoor 
toepassingen. Denk bijvoorbeeld 
aan communicatie op 
afstand in het havengebied 
of ontruimingsmededelingen 
in de offshore. Het grote 
bereik zorgt voor een breed 
toepassingsgebied. Wilt u meer 
informatie of graag uw specifieke 
wensen met ons doornemen? 
Neem dan contact op met MVIE.

Maak kennis met …
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‘MVIE flipt’

Flip the future
of Collaboration
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MVIE heeft de prachtige nieuwe sportaccommodatie aan de Benedenveer 
in Sliedrecht voorzien van geluid. In deze moderne sporthal, de thuisbasis 
van volleybalvereniging Sliedrecht Sport, wordt volleybal gespeeld op 
nationaal topniveau.  

De naam ‘Basis’ staat voor 
Bruisend, Ambitieus, Samen Is 
Sliedrecht Sport. Het horeca-
gedeelte gaat als ‘Sportcafé ’t 
Bankie’ door het leven. Een echte 
Sliedrechtse term, die goed past 
bij de sfeer en gezelligheid. Hier 
‘zitten’ mensen die zich verbonden 
voelen met de sport, maar zelf niet 
in de basis staan. 

Sporthal De Basis was op zoek 
naar een geluidsinstallatie 
bestemd voor de weergave 
van omroepboodschappen en 
voorgrondmuziek voor de sporthal, 
de kantine en de businessruimte. 
Bij belangrijke wedstrijden kunnen 
er namelijk wel 1.500 toeschouwers 
aanwezig zijn.
 
De installatie in de sporthal 
omvat een high-power installatie, 
voorzien van zes bal bestendigde 
MASK12T-luidsprekers met elk een 
vermogen van 240W continu. De 
opdrachtgever wilde ook de lage 
tonen optimaliseren. 

Cees Boer: “Als voorzitter van volleybalvereniging Sliedrecht Sport, 
kijk ik heel tevreden terug op de samenwerking met MVIE. Zij hebben 
hun reputatie meer dan waar gemaakt. Goede monteurs, gedegen 
advies en een fantastisch eindresultaat. Ruim tien jaar droomden wij 
van onze eigen sporthal. Mede dankzij de inzet en energie van zeer 
betrokken vrijwilligers is deze droom eindelijk uitgekomen. Geluid en 
een juiste akoestiek zijn belangrijk voor een goede sfeer. In ons geval 
blijkt dit prestatie verhogend te werken. Onze dames zijn vorig jaar 
landskampioen in de eredivisie geworden en hebben in februari de 
beker gewonnen. Onze heren spelen nu topdivisie, maar maken goede 
kans om te promoveren naar de eredivisie. Top prestatie!”

Daarom hebben we er twee
actieve subwoofers van Electro-
voice, met een vermogen van 
1300Watt per stuk, aan toegevoegd.
In verkeersruimten en kleedkamers 
is een luidsprekerinstallatie 
aangebracht, bestaande uit
inbouw plafondluidsprekers.
De luidsprekerinstallatie is 
opgedeeld in twee zones. De 
luidsprekers in de sporthal zijn
in drie zones schakelbaar. 

In het Sportcafé is gekozen 
voor een krachtige Electro-voice 
installatie. In de businessruimte 
hebben wij het oude systeem 
uit de vorige kantine opnieuw 
ingezet. Beide systemen zijn 
d.m.v. een Matrix-mixer aan 
elkaar gekoppeld. In verschillende 
vertrekken zijn inprikpunten 
gerealiseerd voor DJ’s en externe 
muziekbronnen. De bediening 
gebeurt via overzichtelijke  Diwac-
bedieningspanelen.

MVIE waardeert het dat een 
fabrikant van professionele 
eindversterkers aandacht 
besteedt aan de ontwikkeling 
van duurzame producten die 
energieverbruik minimaliseren. 
Middels rekenmodellen kunnen 
wij besparingen ten opzichte van 
versterkers van andere merken 
eenvoudig aantonen.

Powersoft produceert op duurzame wijze milieuvriendelijke versterkers. 
Sinds het ontstaan van het bedrijf speelt energiebesparing een belangrijke 
rol bij de ontwikkeling van producten. Het belang om energiezuinige 
producten te ontwikkelen, neemt de komende jaren alleen maar toe.
Zeker als er wordt gekeken naar de huidige status van het broeikaseffect 
en de stijgende kosten van producten op basis van aardolie. Een ‘groene’ 
aanpak loont! Daarom heeft Powersoft besloten meer ecologisch-
efficiënte technologieën te ontwikkelen ter behoud van ons milieu.

In Green Audio Power worden 
alle mogelijkheden van klasse 
D-versterking maximaal benut. 
PFC-technologie (Power Factor 
Correction) zorgt voor extreem 
hoge waarden op het gebied 
van efficiëntie. De versterkers 
transformeren alle energie uit het 
lichtnet tot bruikbaar vermogen, 
terwijl Smart Rail Management de 
reactieve energie die terugkomt uit 
de luidsprekers recycled. 
Deze techniek wordt toegepast 
zonder in te boeten op de 
geluidskwaliteit. Sterker nog, de 
implementatie ervan verbetert de 
luisterervaring zelfs.

p.06 p.07

“MVIE heeft niet de hoofdprijs gevraagd, maar wij 
hebben wel de hoofdprijs gekregen.”

Voorzitter Cees Boer

Geluidsinstallatie
Sporthal De Basis fo
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Energieweg 13C 4143 HK Leerdam | www.mvie.nl | info@mvie.nl

088 5 333 111

Zet in uw agenda 
MVIE houdt u graag op de hoogte over de laatste  
ontwikkelingen in de markt. 

08.03 Dag van de Sportaccommodaties, Expo Houten 
 09.45 - 17.00 uur 
20.03* Lente ontbijt: Demo ‘MVIE FL!PT’, MVIE Leerdam 
 08.30 - 11.00 uur 
04.04 Training: Powersoft Audio Mennegat, MVIE Leerdam 
 15.00 - 20.00 uur 
10/12.04 Fenexpo Businessdagen, Evenementenhal Gorinchem 
 15.00 - 21.30 uur 
19.04* Ontbijtsessie: Training TIC Narrowcasting, MVIE Leerdam 
 08.30 - 11.00 uur 
24.05* Ontbijtsessie: Training SignageControl, MVIE Leerdam 
 08.30 - 11.00 uur 
14.06* Installateursdag, MVIE Leerdam (Reserveer de datum 
 alvast in uw agenda). Meer info volgt!** 

*Meld u s.v.p. aan via info@mvie.nl 
** Volg ons op Facebook @mvieaudiovisueel 

De AV-wereld is volop in beweging. Hebt u een vraag of wilt u dat wij
in de volgende BEELDSPRAAK een bepaald onderwerp behandelen 
of uitdiepen? Geef het aan ons door!

Vacatures 
Momenteel hebben wij bij MVIE plaats voor een: 

Audiovisueel programmeur m/v 
Service- en onderhoudsmonteur m/v 

Heb jij passie voor beeld en geluid? Check dan onze website mvie.nl/over-ons en reageer.
Hier kun je direct kennismaken met je nieuwe collega’s. 
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Op 8 maart is MVIE aanwezig
op de ‘Dag van de Sportaccommodaties’ in Expo Houten
Bezoek ons op stand 1612

COLOFON
fotografie: Paulien Kluver
teksten: GMMCK Communicatieadvies
vormgeving: Grafisch Ontwerpbureau Onze Jongens
drukwerk: Grafisch Bedrijf Crezée
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