ZO IS HET PRECIES!

draadvonktechniek

Uitgave van Optimum draadvonkTECHNIEK B.V

Waarom deze krant?
Aan professionaliteit geen gebrek in de metaalsector.

Toch kunt u soms een toeleverancier nodig hebben die niet
in uw bestaande netwerk is te vinden. Internet en Google
bieden uitkomst, maar vaak alleen tot op zekere hoogte.
U krijgt geen echt kijkje achter de schermen, geen gevoel
bij dat bedrijf op uw tablet of computerscherm. Wat is de
werkelijke meerwaarde? Met deze krant hoop ik u dat
inzicht in Optimum draadvonktechniek
wel te geven.
Ik wens u veel leesplezier!
Toon Groen
De NTS-Group is eerstelijns toeleverancier voor

proberen. Die kwaliteit weegt zwaar, maar dat geldt

internationale, toonaangevende hightech OEM’s die

ook voor zijn flexibiliteit. Snelheid is erg belang-

machines ontwikkelen en produceren voor o.a. semi-

rijk voor ons. Onze tak werkt over en weer met

conductors, analyse apparatuur, healthcare, printing

engineering: engineering loopt altijd uit. Toch wil

en zonnecellen.

de klant zijn product wel op een bepaald moment
hebben. De tijd die engineering verliest, moeten wij

De groep bestaat uit 14 ondernemingen, verdeeld over

aan het eind inhalen. Onze toeleveranciers moeten

drie soorten: ontwikkelbedrijven, assemblagebedrijven

daarin mee en met Toon lukt dat prima.”

en productiebedrijven. NTS Systems Development valt
onder de eerste categorie.
“NTS ontwikkelt machines en tools samen met de
klant. Daarvan maken wij als NTS Systems
Development de prototypes. Als die klaar zijn dragen
we ze over aan onze vestiging mechatronics, die doet
de productie”, vertelt Manager Outsourcing Jan van

“We zien hem
eigenlijk als een
onderdeel van ons.”

Duijnhoven: “We selecteren onze toeleveranciers op
flexibiliteit, snelheid, en vooral ook op het vermogen

Koffiegeheim

om met ons mee te denken. Een engineer kan wel van

“Als ik hem bel met: “Toon, zedde gij op de basis?

alles verzinnen, maar het moet ook maakbaar zijn.

dan kom ik even bij je langs” dan kan dat vrijwel

Met Toon ligt dat heel makkelijk. Vaak zijn we er na een

altijd. Zo komen er natuurlijk veel mensen bij hem.

Dit varieert van industriedeuren tot machines voor

belletje van 5 minuten samen uit hoe het zou moeten.”

Toch weet hij altijd precies hoe je je koffie drinkt.

contactlenzen tot automatiseringsoplossingen voor

Heel knap, denk je dan. Maar ik ben erachter wat

de spuitgietindustrie: “Ook hebben we bijvoorbeeld

Snelheid

zijn geheim is. Hij heeft een briefje in de binnenkant

speciale hulpstukken gemaakt voor protheses. Mensen

“We hebben veel toeleveranciers, maar Toon is onze

van zijn keukenkastje. Daar staat van iedereen op

krijgen pennen in hun bot waarop de prothese wordt

draadvonker. Als hij het met draadvonken niet voor

wat ze in de koffie hebben, haha.” Hoezo, oog voor

vastgezet.”

elkaar krijgt, hoef je het ergens anders ook niet te

detail?
Kort door de bocht

“Als we niet meer met Toon kunnen werken,
stoppen we met het precisiestempel.”

Duflex bestaat sinds 1997 en werkt met Toon Groen/

Volgens de website is het in Elst (Gld.) gevestigde

“De website is niet meer actueel. We bouwen

amper weet wat ze in de fabriek kunnen maken. Met

Duflex expert in de bouw van speciaalmachines.

oplossingen voor productieautomatisering in de

Toon gaat het kort door de bocht. Hij begrijpt de essen-

Directeur/eigenaar Arno Dumoré stelt het beeld bij:

breedste zin.”

tie van de opdracht al heel snel. Je weet dat hij er zelf

Optimum zolang Arno Dumoré zich kan herinneren:
”Ik ken weinig bedrijven die op zo’n hoog niveau werken
als hij. Je kunt wel ergens anders werk uitbesteden,
maar dan krijg je een werkvoorbereider aan de lijn die

aan werkt en dat het niet de stagiair is die de gouden
maten in de machine klopt. Als er eerst iets weggeslepen moet worden voordat hij verder kan, dan doet hij
dat zelf. Hij houdt rekening met hoe het vonkproces in
elkaar zit, is continu bezig dingen te verbeteren zodat
het nog beter en nauwkeuriger loopt.”
Vertrouwen
“Laatst hadden we een heel speciaal mesje nodig. Toen
we dat aanvankelijk bij een ander hadden neergelegd,
zag die meer problemen dan oplossingen. Toon dacht
eerst ook dat het onmogelijk was, maar belde even later
terug: ‘Als we nou eens…’ Ik heb alleen maar geantwoord: ‘Toon, als jij er vertrouwen in hebt dat het kan,
dan heb ik dat zeker.” “Ik meen het serieus: als we niet
meer met bedrijven zoals Optimum kunnen werken,
stoppen we acuut met het precisiestempel.”

C’est le Toon qui fait la musique!

Toon komt uit een muzikale familie: “Ik heb drie broers
die professioneel drummen en vele andere familieleden
die professioneel met muziek bezig zijn, waaronder onze
twee zoons.” Zelf drumde hij een aantal jaren in een

In de moderne productiehal van Optimum

Ierse folkband en zong daar ook in. “Sinds 2012 ben ik

staat tussen de draadvonkmachines

zanger in een ouderwetse ‘beatband’, Sixty And More.

een indrukwekkend drumstel.

Met mijn bouwjaar 1952 ben ik weliswaar 60+, maar

“Om me af en toe ook even lekker

wel de Benjamin. Het repertoire is blues, rock & roll en

uit te leven.”

oldies, nogal breed dus. Drummen doe ik af en toe om
me even af te reageren, want met het draadvonken
moet ik me een groot deel van de tijd concentreren.”
Motorman
Een andere grote hobby is de motorsport. Toon bezoekt
MotoGP races in binnen- en buitenland en heeft samen
met zijn vrouw Annie een zware toermotor Suzuki
GS1100, een custom Honda CMX250, een klassieke
Yamaha YDS250 uit 1967 en een klassieke Kreidler
50cc motorfiets uit 1965 met het bekende ‘eitje’ (benzinetank): “Die laatste twee moet ik nog opknappen”.
Wat is je droom?
“Ik heb ooit gezegd dat ik met Annie een wereldreis zou
willen maken op de motor, maar dat zie ik er niet meer
van komen. Wel lijkt het me mooi om de wereld rond
te trekken. En om bijvoorbeeld nog meer te zien van
Australië, daar zijn we al eens geweest. Dan wil ik naar
gebieden waar je niet met een camper kunt komen.”

Wat weet u precies over precisie?
GANGMAKER
Weet u dat motor- c.q. autosport één van de gangmakers
is van technische ontwikkeling? De grootste uitdagingen in
deze sporten zijn wrijving, slijtage en… absolute precisie.
Een lagere wrijving verhoogt de algemene kracht, door verminderde slijtage krijgen componenten een betere belastbaarheid en zeer nauwe toleranties (precisie!) verbeteren de
voorspelbaarheid en de betrouwbaarheid.

GELUIDSKWALITEIT
Weet u dat veel audio-enthousiasten zweren bij de langspeelplaat, omdat de geluidskwaliteit volgens hen beter is
dan die van de CD? Dit zou komen omdat een LP zuiver analoog is, met een hoge opnameprecisie, terwijl digitale muziek
met een lagere precisie is opgenomen. Waar of niet waar?
CD’s kunnen inderdaad minder gedetailleerdheid verdragen
dan analoge LP’s. Praktisch alle muziek wordt tegenwoordig
digitaal opgenomen en geremasterd: dit gebeurt echter in
een veel hogere precisie dan geschikt is voor een CD.

ZOEK EN GIJ ZULT VINDEN
GRAMMETJE MEER OF MINDER

Weet u dat zoekmachines helemaal niet zo precies zijn als

Weet u dat het met grammen net is al met seconden? Je kunt

vaak wordt gedacht? Geloof het of niet: het aantal zoek-

ze allebei meten, maar wat heb je eraan in de keuken? Moe-

resultaten hangt af van de computer waarop het zoekwoord

ten ingrediënten wel of niet in grammen worden gegeven?

is ingegeven (en welke kopie van Google wordt gebruikt). Ook

Welnee, grammen bieden schijnprecisie. Pondjes, knepen,

worden de resultaten meebepaald door de termen die je in

draaien, duimvingers en likjes geven genoeg nauwkeurigheid.

het verleden hebt ingegeven. Zoekopdrachten van één woord

Stel: voor een recept moet je een kilo vis bakken in 125 gram

geven de meest accurate resultaten. Bij twee woorden daalt

boter. Maar als die vis 900 gram weegt, heb je dan ook 112,5

de accuratesse al met 50%. Bij vijf woorden zakt dit nog eens

gram boter nodig? Nee, natuurlijk niet. Wat dat betreft is

met de helft. Een andere oorzaak van het gebrek aan precisie

koken net als de rest van het leven: met intuïtie en uitprobe-

bij zoekmachines is de immensiteit van het wereldwijde web.

ren kom je het verst - en af en toe een beetje uitschieten kan

Zoekmachines indexeren maar een fractie van het totale

helemaal geen kwaad.

aanbod van websites over de hele wereld.

draadvonken is precies, van milli- naar meter

Christiaan van der Klaauw vertrouwt
op de precisie van Optimum
In het Friese dorpje Joure startte Christiaan van der

Handgemaakte kunstwerken

Precisie en passie

Klaauw in de jaren zeventig met het ontwerpen en

In het moderne atelier in Joure worden de

“In Nederland maken we gebruik van de diensten van

produceren van exclusieve handgemaakte uurwerken.

mechanische kunstwerken stuk voor stuk met de

een beperkt aantal toeleveranciers. De belangrijkste

Tegenwoordig behoren Christiaan van der Klaauw

hand gemaakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van

hiervan is Optimum. Optimum heeft een manier van

Astronomical Watches tot de exclusieve wereldtop.

de allerbeste materialen en technieken. De modules

werken die bij ons past en werkt binnen de toleranties

Inclusief precisieonderdelen van Optimum.

worden voorzien van hoogwaardige, Zwitserse

die wij vereisen. Toen we op een vakbeurs op zoek wa-

Tijdens zijn opleiding aan de instrumentenmakerschool

automatische uurwerken… in een aantal gevallen

ren naar firma’s die hoogwaardig kunnen draadvonken,

inclusief onderdelen van Optimum.

viel ons oog direct op Toon. Hij was heel open en

liep Christiaan van der Klaauw stage aan ‘s werelds

geïnteresseerd in samenwerking met ons. Die passie

oudste sterrenwacht. Hier raakte hij gefascineerd door

Zwitserse kwaliteit

is erg belangrijk. We hebben in het verleden gemerkt

de astronomie, die een onuitputtelijke inspiratiebron

“Van de onderdelen in onze horlogemodules is het

dat fabrikanten onze hoge kwaliteitseisen niet konden

voor hem werd. Met de Pendule Variable won hij in

merendeel in eigen atelier gemaakt. Onze producten

inlossen. Bij Toon proef je passie. Hij wil samen met de

1992 de prestigieuze gouden medaille op de horloge-

vereisen hoogwaardige onderdelen waar over het

klant altijd tot een goede oplossing komen.”

beurs van Basel. In 2011 won Christiaan Van der

algemeen alleen Zwitserse fabrikanten ervaring mee

Klaauw Astronomical Watches opnieuw een fantasti-

hebben. Dat gaat bijvoorbeeld om kleine tandwieltjes

sche prijs. Tijdens de Watch of the Year Verkiezing van

van hoogwaardige materialen, uurwerkplatines en

het internationale horlogemagazine 0024 werd de

schroefbussen met schroefdraad M0,60 of M0,70.

Retro Moon verkozen tot het meest innovatieve

Nederlandse bedrijven zijn zeer welwillend, maar

horloge. Ook won de Real Moon 1980 de publieksprijs

hebben hier weinig of geen ervaring mee, “ vertelt

tijdens de European Watch of the Year Verkiezing 2012

Jorrit Siebenga, chef werkplaats van Van der Klaauw.

in Londen.

“Optimum heeft een manier van werken die
bij ons past en werkt binnen de toleranties
die wij vereisen”

De vonk en het heilige vuur
Wat zijn belangrijke ervaringen van vroeger?
“Doordat ik meerdere talen goed spreek, had ik regelmatig contact met de fabrikanten van draadvonkmachines. Ik sprak vooral met de technologiespecialisten
en dan kom je steeds meer te weten over de finesses
van de machines. Die ervaringen helpen me nog altijd
om de verwachtingen van mijn klanten waar te maken,
vooral als dat gaat om de meer complexe opdrachten.”
Wat was je meest uitdagende opdracht ooit?
“In groot werk was het best een uitdaging om een
ring met een diameter van 1600 mm in 34 identieke
segmenten door te vonken. Hoe krijg je zo’n ring op de
machine? Hoe kom je er met de draad bij? Daar moet je
wel een beetje inventief voor zijn. Ik heb ook onderdelen gemaakt die zo klein waren, dat ik ze met een
pincet moest opvissen uit de werkbak. Op dit moment
ben ik bezig met het optimaliseren van de vlakheid en
oppervlakteruwheid van een gedraadvonkt product.
Daar bestaat nog geen technologie voor, dat moet je
zelf stap voor stap uitvinden en uitwerken.”
Vertel eens iets wat we nog niet van je weten?
“Misschien dat ik nog niet stop als iets goed is. Je zou
denken dat ik tevreden ben wanneer de klant tevreden
is. Maar dan nog denk ik: waar kan ik meer zekerheid
inbouwen? Wat kan ik doen om het proces nog beter te
optimaliseren? Vandaar de naam Optimum.”

DE C.V. VAN TOON GROEN
Opleidingen:
ULO A en B, Middenstandsdiploma,
MTS-werktuigbouwkunde
Talen:
Nederlands, Duits, Engels (vloeiend), Frans
(redelijk), Russisch (beperkt)

Zijn interesse in techniek is terug te voeren naar zijn

Tooling), een fabrikant in de semiconductor-industrie.

tienerjaren, toen hij een fervent sleutelaar was aan

Zij hadden als een van de eersten in Nederland een

brommers en motoren. In 1980 maakte Toon Groen de

draadvonkmachine en dat boeide me enorm. Ik zag er

sprong naar het draadvonken.

toekomstperspectief in, hier kon ik jaren mee vooruit.
Voor ik het goed en wel besefte was ik er druk mee aan

“Dat was behoorlijk revolutionair in die tijd. Ik kwam er

het werk. Ik vertelde mijn werkgever dat hij maar beter

toevallig mee in aanraking, nadat ik als tekenaar-con-

een andere tekenaar kon zoeken want hier lag duidelijk

structeur was aangenomen bij Arbo (later Boschman-

mijn passie.”

Werkervaring:
- Wesel (Dld.): zware machinebouw
- Kamps de Wild: tekenaar-constructeur,
later productiechef
- Arbo (later Boschman-Tooling)
draadvonken t.b.v. semiconductor-industrie
- Fico Trim & Form: draadvonken voor de
semiconductor-industrie
- Fico Projects: instructeur draadvonken voor
o.a. de semiconductor-industrie,
gedetacheerd in o.a. Rusland en Maleisië.
- Fico Moulding: productie en begeleider
draadvonken voor de semiconductorindustrie
- 1 mei 1996:
start Optimum draadvonktechniek B.V.

draadvonktechniek

Passie voor precisie
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