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Ringleiding?
Check!
Een ringleiding zorgt ervoor dat slechthorenden met een hoortoestel
het geluid van televisie, radio of bijvoorbeeld het geluid in een
concertzaal of kerkgebouw kunnen beluisteren, zonder storend
omgevingsgeluid. Een luisteraar met een hoortoestel of cochleair
implantaat maakt gebruik van de ringleiding, door zijn/haar toestel
op de T-stand te zetten.Er zijn tegenwoordig ook hoortoestellen die
automatisch omschakelen.

Het geluidssignaal wordt aangesloten op een ringleidingversterker.
Deze versterker zendt het geluidssignaal door een draad (de ring)

In de Brabantse Kempen ligt het prachtige 5-sterren recreatiepark TerSpegelt. Door

die door MVIE in lussen wordt aangelegd. Door middel van inductie

sommigen wordt het weleens vergeleken met eilandengroep De Malediven in Zuid-Azië

ontvangt het hoortoestel het signaal uit de ringleiding.

en zo vreemd is dat niet. Uitkijkend over de recreatieplassen, zijn er zeker gelijkenissen.

De afgelopen weken zijn wij weer druk geweest met onze tweede

Gasten kunnen kamperen in hun eigen caravan of tent of verblijven in een bijzondere

nieuwsbrief | BEELDSPRAAK. In deze editie een korte terugblik naar

huuraccommodatie, zoals een Lakeviewlodge, Waterlodge, Loungecabin of Bosvilla.

de afgelopen maanden. In maart stonden we op de ‘Dag van de

U kunt hier echter ook terecht voor dagrecreatie, horeca of verhuur.

Een ringleidingsysteem geeft standaard mono-geluid. Via een
radiofrequentie, FM-verbinding of Bluetooth kunnen wij ook stereoontvangst realiseren. Nieuwsgierig? Informeer naar de mogelijkheden.

Sportaccommodaties’ in Houten, in april was ons team aanwezig tijdens de
Fenexpo in Gorinchem en op 15/16 mei stonden we op de Nationale Sport
Expo in de A’dam Arena. Met ‘Raad het Geluid’ wisten we menig bezoeker te
‘triggeren’, maar met onze oplossingen willen we graag uw zintuigen, maar
vooral die van uw klanten prikkelen. MVIE ontwerpt, realiseert en installeert
professionele audiovisuele oplossingen. Wij zijn u graag van dienst met
objectief advies, professionele implementaties en persoonlijke service.

Professioneel beeld en geluid
In deze ‘BEELDSPRAAK’ leest u o.a. het interview met Ralph Klaare van De
Schildkamp en Michel Huigevoort van Recreatiepark TerSpegelt. Samen
met MVIE hebben zij vorm gegeven aan een realistische indoor/outdoor
experience. Bij de Schildkamp heeft MVIE naast beeld en geluid ook een
bijdrage geleverd aan de juiste geur en kleur.
Wij ondersteunen u bij al uw audiovisuele vraagstukken.
Langs deze weg wens ik u alvast een fijne vakantie!
Mark Versteegh
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Michel Huigevoort: “Kwaliteit overstijgt de prijs!”

Onderwater speaker,
luxe of functioneel?

Het familiepark ligt in een

Dit jaar bestaat het familiebedrijf

gasten wordt gewaardeerd, gezien

van 7x9 meter voor onze

in de bar en het restaurant

bosrijke omgeving, dichtbij de

50 jaar. Hoewel de tijd voorbij is

de positieve beoordelingen op

OutdoorCinema, inclusief projector

is professionele apparatuur

Belgische grens, waar u goed kunt

gevlogen, is er veel veranderd.

Zoover. Daarnaast zijn we erkend

en geluidsinstallatie.

geïnstalleerd.”

fietsen en wandelen. Natuurpoort

De broers John en Harry Keijzer

ANWB-Topcamping en ADAC-

TerSpegelt is het vertrekpunt

hebben het pionierswerk van hun

Superplatz.

MVIE heeft de afgelopen jaren

TerSpegelt is geopend van de

Geluid onder water maakt het mogelijk om het ritme van de muziek

om dit mooie grensgebied te

vader professioneel voortgezet.

veel voor ons betekend op gebied

Paas- t/m de Herfstvakantie.

vast te houden. Bij sommige sporten, zoals o.a. synchroonzwemmen,

verkennen. Bij De Keizer eten &

Ooit stonden hier boerderijen

Uiterst tevreden over

van beeld en geluid. Zo is o.a.

Voorafgaand aan het seizoen

maar ook bij verschillende watershows zijn ze absoluut onmisbaar. In

drinken kunt u op een zonnig

op 3 landerijen. Inmiddels is het

de samenwerking

de après-skibar voorzien van

hebben we in maart samen

een aantal zwembaden zijn ze reeds aanwezig. MVIE heeft er onlangs

terras of genieten in het sfeervolle

park ruim 68 ha groot (zo’n 140

Er was direct een match met

geluidsinstallatie en verlichting,

met MVIE een check-up van

weer een aantal geleverd en geïnstalleerd.

restaurant. Voor jong en oud is

voetbalvelden!) In 2015 is het

MVIE. Michel en Mark hebben 15

de microfoons en headsets van

alle apparatuur. Vooruitzien is

er enorm veel te doen op het

totaalconcept bekroond met de

jaar geleden al eens met elkaar

het animatieteams worden ingezet

regeren. In het hoogseizoen

Onderwater luidsprekers zijn gemaakt van duurzaam kunststof,

park. Zo is er een SterrenStrand

titel ‘camping van het jaar’. In 2016

samengewerkt bij de Beekse

bij shows en in het meeleeftheater.

komen hier zo’n 4.000 gasten en

waardoor ze jarenlang meegaan. Ze zijn niet corrosiegevoelig, zelfs

en een uniek overdekt

en 2018 werden wij ‘leerbedrijf van

Bergen. “Mark levert kwaliteit, is

In het overdekte zwembad kunnen

250 medewerkers. Dan moet de

niet bij gebruik van chloor of in zoutwater. Waterdichte speakers staan

water- en zand-speelparadijs.

het jaar’. “Wij hechten veel waarde

flexibel en bereid mee te denken

gasten zelfs discozwemmen.

apparatuur gewoon storingsvrij

garant voor een effectieve geluidsbeleving. Voorwaarde is dat ze op

aan opleiding en ontwikkeling”,

over innovatieve oplossingen.

De zakelijke vergaderruimte

werken en dat is precies wat

de juiste manier, in het juiste aantal en op de juiste plek worden

aldus directeur Michel Huigevoort.

Een mooi voorbeeld is het

is voorzien van een draadloos

MVIE levert.

gemonteerd. MVIE verplaatst zich in uw situatie en duikt op basis van

“Het is fijn dat dit ook door onze

opblaasbare projectiescherm

presentatiescherm, maar ook
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uw wensen graag de diepte in.

p.03

We zien dat ondernemers vaak
dezelfde benadering hebben ten
aanzien van hun wagenpark. Ze
hebben een appel en willen weer
een appel, terwijl een peer soms de

PROFESSIONAL

beste oplossing is. Met goed advies
De Bose EdgeMax™ in-ceiling premium loudspeakers doen qua dek-

helpen wij ondernemers de juiste

kingspatroon niet onder voor grotere opbouwluidsprekers. Ze ogen al-

afwegingen te maken.”

leen een stuk aantrekkelijker, doordat ze in het plafond zijn ingebouwd.
EdgeMax™ loudspeakers vormen een geheel nieuwe productcategorie

“Eerlijk en gedreven, bij Mark

binnen Bose. Dankzij de unieke PhaseGuide®-technologie bieden ze

weet je altijd waar je aan toe

meer dan conventionele plafondluidsprekers.

bent. Daar houden wij van, daar
kun je iets mee. We hebben onze

en bij commerciële bedrijven,

voor bevestiging in de buurt

onderwijsinstellingen en

van wanden. Ze projecteren

conferentieruimten.

hoogfrequent geluid door ruimten

Hebt u behoefte aan ruimte vullende dekking
of wilt u gewoon beter geluid? | BOSE EDGEMAX™

toegevoegde waarde, betrokkenheid
fotografie Paulien Kluver

De EdgeMax™-serie is geschikt

en service laten zien.’’ Crum heeft
een uitgebreid aanbod vervangend

Crum Autobedrijven, waar ALLES kan!

EdgeMax™ in-ceiling premium

bestrijken een ruimte, die normaal

loudspeakers zijn verkrijgbaar in

vier plafondluidsprekers vereist.

twee varianten. De EdgeMax™ EM90

Met EdgeMax™-loudspeakers zijn

biedt een nominale horizontale

conventionele plafondluidsprekers

dekking van 90 graden. Deze

Sinds 1977 een begrip in Midden Nederland | CRUM AUTOBEDRIJVEN. Het begon allemaal in Culemborg. De

“Wij zochten één aanspreekpunt voor

midden in de ruimte of extra

luidspreker is bedoeld voor

Culemborgsche Automobielmaatschappij v/h Van Strien werd door Marnix Crum omgetoverd tot Ford-dealer

schade, winterbanden, onderhoud

Ondernemen betekent dat je jezelf

opbouwluidsprekers op de

bevestiging in het plafond in de

Crum. Door groeiende verkoop ontstond er behoefte aan een tweede vestiging. In 1987 werd in Vianen een nieuw

e.d.,” aldus Mark Versteegh. “Crum

voortdurend moet aanpassen aan

wanden overbodig. Dankzij het

buurt van een hoek. De EdgeMax™

pand gebouwd en in gebruik genomen. In 1991 stapte Hans Crum in het familiebedrijf. Kort daarna werd hij ook

heeft ons overtuigd om te kiezen

veranderingen in de markt. Zowel

unieke ontwerp en het consistente

EM180 biedt een nominale

verantwoordelijk voor de groeiende gemeente Houten. Met de aankoop van een pand in Houten, was in 2004 de

voor een professionele inrichting.

Crum als MVIE kiezen ervoor altijd

dekkingspatroon zijn minder

horizontale dekking van 180 graden.

derde dealervestiging een feit. Daarmee zijn de Crum Autobedrijven een serieuze mobiliteitsspeler geworden.

Dankzij de lichtgewicht aluminium

de beste service en diensten aan

speakers nodig. Bovendien oogt

Deze luidspreker is bedoeld voor

interieurs zijn we flexibeler, werken

te bieden. We kijken uit naar een

en klinkt het eindresultaat

bevestiging in het plafond in de

“Zo’n 10 à 12 jaar geleden kruisten

wij kwamen voor het eerst tot

bedrijfswagens), één Ford Ecosport

we prettiger en rijden we veiliger.”

plezierige voortzetting van onze

fantastisch. EdgeMax™-

buurt van de wanden, gericht

onze wegen elkaar”, aldus eigenaar

zaken. Twee jaar geleden zocht

en drie Ford Transit Customs. Met

Hans Crum: “Onze kijk op bestel-

samenwerking!

speakers hebben uitstekende

op de beoogde dekkingszones.

Hans Crum. “We kwamen elkaar

Mark een nieuwe privéauto en

deze aanschaf had MVIE een primeur.

wagens is breed en integraal.

spraakverstaanbaarheid en een

Beiden bieden een asymmetrische

regelmatig tegen, maar Mark wilde

daarmee was de tweede Ford in

Ze hebben namelijk niet alleen

volledige frequentierespons

verticale dekking van 75 graden,

toen nog niet van zijn Renault-

het wagenpark een feit. Recent

nieuwe Ford bussen, ze hebben

voor muziek. Ze zijn ideaal voor

geoptimaliseerd voor plafonds van

bussen af. In 2012 zocht MVIE

volgde de aanschaf van een Ford

ook als één van de eersten het

toepassingen in de detailhandel

2,4 tot 6,1 meter hoog.

een compacte personenwagen;

Courier (het instapmodel van Ford

allernieuwste Custom-model.”
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een universele leasemaatschappij.
In onze Ford cafés zijn werkplekken
aanwezig met gratis wifi. Kortom:
Wij zijn 100% up-to-date.

Digitale receptie
p.04

vervoer en huurauto’s, maar ook

tot zo’n 20 meter breed en

Is uw receptie logboeksysteem al | AVG-PROOF? Kunnen bezoekers zien wie zich nog meer heeft aangemeld bij
uw organisatie? Vanaf 25 mei is het niet langer toegestaan om een bezoeker zich via zo’n papieren logbook op
de balie te laten inschrijven. Bovendien kan het beter, makkelijker, professioneler en efficiënter.
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MVIE biedt met BrightBooking een

wanneer, bij wie op bezoek is

is compatibel met de vereisten

gebruiksvriendelijke oplossing,

geweest. Het registratieproces

rondom bezoekersregistratie vanuit

waarmee u voldoet aan de

is naar eigen wens in te stellen.

kwaliteitsnormen als ISO9001,

nieuwste wetgeving. Via een

Logo, accentkleur, teksten,

BRC, IFS, ISO22000, HACCP, etc. en

slimme beheermodule hebt u

invulvelden en type bezoeker

voldoet aan de eisen gesteld in de

‘realtime’ inzage wie er in uw

zijn eenvoudig te configureren.

privacywetgeving AVG/GDPR.

gebouw aanwezig is of wie,

BrightBooking Digitale Receptie

Let op!
Vanaf 25 mei
is een logbook
op de balie
echt voorbij!
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Deze is volledig omgebouwd tot

we gaan schuren en schaven en

Daar waar mogelijk is oude

en het bos is het belangrijk dat

levensecht bos. Een ware ‘outdoor

uiteindelijk zijn al onze wensen

apparatuur hergebruikt, maar er

we snel kunnen schakelen bij

experience’ voor presentaties en

gerealiseerd. Onze verwachtingen

is ook veel vervangen. Ook de

eventuele calamiteiten. Ze hebben

vergaderingen rond het kampvuur.

van een dynamische

besturing in de controlekamer van

ons nooit in de steek gelaten.

Maar dan gewoon ‘ indoor’.

sparringpartner zijn door MVIE

de Escape Room is nu op orde.

“Binnen het budget heeft Mark

ruimschoots overtroffen.”

Wij zijn klaar voor de toekomst en

“MVIE binnenhalen was voor ons

kunnen bouwen aan ons prachtige

gewoon bijzonder!”

enthousiast met ons meegedacht.
Het was fijn dat hierbij vooral

MVIE heeft De Schildkamp voorzien

hotel. Het is fijn dat MVIE vrijwel

gezocht werd naar mogelijkheden.

van achtergrondmuziek en

in onze ‘achtertuin’ gevestigd is.

Met duidelijke afspraken zijn

speakers in de kleinste kamertjes.

Met name voor onze Escape Room

Ralph Klaare

Maak kennis met …

Interview met Ralph Klaare

Hoi, mijn naam is Anja. Ik ben 44

Ik heb het bij MVIE goed naar

loopafstand van de Linge, de

lentes jong. Mijn ‘roots’ liggen in

mijn zin. We werken in een jong

mooiste rivier van Nederland,

Leerdam, maar inmiddels woon ik

team en dan blijf je zelf ook een

dus we zijn regelmatig aan de

met man en kinderen in Rhenoy.

beetje jong. Daar hoef ik me dus

waterkant te vinden.

Als vooropleiding heb ik MDGO-

ook geen zorgen over te maken ;-).

AW afgerond. Ooit las ik een tekst

In december vier ik alweer mijn

Mijn favoriete vakantieland is

van Loesje: ‘zorgen moet je doen,

10-jarig jubileum bij MVIE. Waar

Italië. Heerlijk met het gezin

niet maken’. Ik wilde graag een

blijft de tijd?

genieten van de zon en natuurlijk

baan in de zorg, maar op de een

het lekkere Italiaanse eten. Ik kan

‘Binnengewoon bijzonder!’, welkom bij | DE SCHILDKAMP. De slogan zegt precies waar deze organisatie voor staat.

“Direct na mijn aanstelling,

dezelfde passie en de juiste

of andere manier is dat nooit op

Na al het cijferwerk op kantoor,

ontspannen genieten in de luie

Gasten en bezoekers een échte beleving geven, die ze zich nog lang zullen herinneren. Hiervoor hanteert het hotel

constateerde ik enig achterstallig

drive! MVIE heeft bij aanvang

mijn pad gekomen. Ik heb diverse

mag ik thuis graag even wat stoom

strandstoel, maar wil ook graag

de BIP-formule. Gasten moeten terugkijken op een Bijzonder, Innovatief en Prikkelend verblijf.

onderhoud van de Bose

een van de grote zalen ‘onder

administratieve banen gehad,

afblazen. Ik vind ’t leuk om naar

iets ondernemen en de omgeving

audioapparatuur. Ik kreeg de

de sterren’ voorzien van beeld,

die me eigenlijk altijd prima zijn

series te kijken, zoals Soof en

ontdekken. Nu ik eraan denk, kan

bevallen.

De Luizenmoeder. Ik word soms

ik me er alweer op verheugen!

De waterrijke omgeving krijgt u

tip contact op te nemen met

geluid, flexibele presentatie-

in een lokale sporthal, bowling,

er gratis bij. Sinds 2015 zwaait

Mark van MVIE. Helaas stond hij,

mogelijkheden, beamer en

bar/restaurant . Enkele jaren

eigenaar Ralph Klaare hier de

wegens mindere ervaringen in

een groot scherm. De naam

In mei 2008 ben ik via een

dat nu echt een compliment is?

Fijne vakantie!

geleden hebben ze hier

scepter. De gedreven ondernemer

het verleden, niet te popelen

verondersteld een sterrenhemel

uitzendbureau bij MVIE

Tussendoor natuurlijk wel even

Groetjes, Anja

zalenverhuur en 64 moderne

gelooft in een levende organisatie.

ons een voorstel te doen. Na een

en ook die is door MVIE verzorgd.

terechtgekomen. In december van

mijn social media checken en

hotelkamers aan toegevoegd. Ideaal

“Medewerkers ‘mogen’ hier

persoonlijke kennismaking werd

Vervolgens hebben wij de LED-

dat jaar kreeg ik meteen een vaste

een beetje (online) shoppen of

voor meerdaagse trainingen + een

geen fouten maken, ze ‘moeten’

dit binnen 15 minuten rechtgezet.

schermen achter de receptie

aanstelling. Hiermee bevestigde

gewoon een beetje rommelen in

ontspannen verblijf.

juist fouten maken! Alleen dan

We wisten vanaf dat moment exact

aangepakt, om efficiënter te

Mark zijn vertrouwen in mij en

de tuin. Wat bijna niemand weet is

kun je stappen zetten in je

wat we aan elkaar hadden. Een

werken. De echte uitdaging lag

sindsdien werk ik hier als allround

dat ik het leuk vind om te vissen

kwaliteitsverbetering”.

no-nonsense ondernemersgeest,

echter in de sporthal.

administratief medewerkster.

met de kinderen. We wonen op
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vergeleken met Juf Ank, maar of

fotografie Paulien Kluver
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De Schildkamp heeft haar oorsprong
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INSTALLATEURSDAG (04-10-2018)
Met enige regelmaat geven wij gebruikerstrainingen aan klanten.

Noteer alvast in uw agenda! Op 4 oktober organiseren wij
een speciale dag voor installateurs! Tijdens deze dag staat
de samenwerking met MVIE centraal.

Goede apparatuur moet ook op de juiste wijze worden gebruikt. Wij
werken steeds meer samen met installatiebedrijven. De vraagstukken
in de markt worden steeds complexer. Of het nu gaat om een klasse-A
ontruimingssysteem of een luxe vergaderruimte? MVIE wil u als partner
ondersteunen. Zowel met advies als bij de realisatie op locatie.
Tot ziens op 4 oktober! Meer info volgt.

fotografie Paulien Kluver

Nieuwe gezichten bij MVIE
PATRICK DE RIDDER

REMCO KRIEK

In mei ben ik als AV-Adviseur

Als AV-technicus houd ik me

Buitendienst gestart bij MVIE.

o.a. bezig met ICT-gebonden

Ik heb de nodige ervaring in de

audiovisuele apparatuur

branche en kijk uit naar nieuwe

en systemen, technische

kansen! Hierbij denk ik graag

implementaties, narrowcasting

oplossingsgericht met u mee

en draadloos presenteren.

over uw audiovisuele vraagstuk.

Daarnaast verzorg ik (technische)

Binnenkort eens persoonlijk

gebruikerstrainingen en spring ik

kennismaken?

bij tijdens installaties op locatie.

p.deridder@mvie.nl
06.30175408

MVIE GROEIT DOOR!

WIJ HEBBEN NOG ENKELE OPENSTAANDE VACATURES.
CHECK ONZE WEBSITE EN REAGEER!

De AV-wereld is volop in beweging. Hebt u een vraag of wilt u dat wij

Wilt u onze digitale nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur dan een mail aan

in de volgende BEELDSPRAAK een bepaald onderwerp behandelen

info@mvie.nl o.v.v. aanmelding digitale nieuwsbrief MVIE.

of uitdiepen? Geef het aan ons door!

Volg ons op Facebook @mvieaudiovisueel

COLOFON
teksten:

GMMCK Communicatieadvies

vormgeving: Grafisch Ontwerpbureau Onze Jongens
drukwerk:

Grafisch Bedrijf Crezée
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088 5 333 111
Energieweg 13C 4143 HK Leerdam | www.mvie.nl | info@mvie.nl
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