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Moetwil en van Dijk adviseerde,
leverde en installeerde de com-
puters met de touchscreens voor
de publiekspresentaties en de
werkstations met de schermen en
software voor het personeel aan
de ontvangst- en werkbalie. 

Opdrachtgever: 
Public Relations adviesbureau van
Hulzen, Voorschoten / RET Rotterdam

Het Infracentrum is flink ver-
nieuwd. Nieuwsgierigen kunnen
zich nog beter laten informeren
over de twee grote infrastructu-
rele projecten in Rotterdam:
Randstadrail en Rotterdam
Centraal Station.
De nieuwe computers met touch-
screens maken het een stuk een-
voudiger om meer te weten te
komen over bijvoorbeeld de sen-
sationele manier waarop er voor
Randstadrail een spoortunnel
onder bewoond gebied wordt
geboord. Maar net zo makkelijk
boek je een retourtje naar het
nieuwe Centraal Station in 2010.

VOORJAAR 2006VOORJAAR 2006

Op vredesmissie naar Irak? Daar-
voor hoef je je leven niet meer te
wagen. Het Mariniersmuseum in
Rotterdam biedt bezoekers sinds
kort de Irak-experience ‘Missie Irak’
aan. 
Door de ogen van een Irakees jon-
getje wordt het verhaal van
Stabilisation Force Iraq (SFIR) 1 en
2 getoond. In een kwartier tijd
word je zelf een geoefend onder-
deel van de patrouilles en acties.
Je beleeft het verhaal van de mari-
niers mee op drie grote schermen
en twee TFT videomonitoren. Je
hoort persoonlijke getuigenissen
via veldtelefoons. 

Je waant je ter plekke, door het
woestijnzand op de grond en de
legerzitzakken. De intense geluids-
en lichtshow maken de hitte en de
spanning voelbaar. Na afloop ont-
waak je gelukkig weer veilig in de
Maasstad. De bijdrage van Moetwil
en van Dijk bestond uit advies,
levering en installatie van de
audiovisuele hardware (waaron-
der beamers, luidsprekers en licht-

dimmers) en het programmeren
van de digitale besturing, zodat de
show volledig geautomatiseerd
verloopt. Het project kwam tot
stand in nauwe samenwerking met
o.a. vormgever Helder + Extravert
en TWVMedia die tekende voor de
productie.

Opdrachtgever: 
Mariniersmuseum Rotterdam

Nieuwe Rotterdamse projecten 
in nieuw technisch jasje

Nieuwe Rotterdamse projecten 
in nieuw technisch jasje

Irak ligt in Rotterdam!Irak ligt in Rotterdam!

   



Hulst in Oost Zeeuws-Vlaanderen is
één van de best bewaarde vesting-
steden van Nederland. Binnenkort
weten veel meer mensen dit. Niet
alleen door deze nieuwsbrief,
maar vooral door een nieuwe mul-
timediashow van 12 minuten die
de rijke geschiedenis van het dorp
uiteenzet met behulp van lichtef-
fecten, videoprojectie en quadra-
fonischgeluid.

De bijdrage van Moetwil en van
Dijk bestond uit het leveren en
installeren van de videoprojector,
Mpeg player, motorisch bestuurd
projectiescherm en de lichtspots die
voor de effectbelichting zorgen.

Opdrachtgever: Ben Smit Multimedia /
Gemeente Hulst

Geïnteresseerd in onze vorige nieuwsbrieven? 
Wij sturen ze u graag toe of kijk op onze website. 
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levert professionele audiovisuele apparatuur en
verzorgt uiteenlopende presentaties.

Maatwerk is ons specialisme.

Of het nu gaat om de levering van een beamer, het
verzorgen van een eenvoudige presentatie of een
groot interactief project met combinaties van beeld,
geluid, licht, projecties en speciale besturingen…..bij
Moetwil en van Dijk bent u altijd in beeld.

PRODUCTEN
- advies, verkoop en onderhoud audiovisuele

apparatuur:
• beamers en toebehoren (o.a lampen en 

bevestigingssystemen)
• plasmaschermen, videomonitoren, data-

monitoren, touchscreens, LCD displays en 
projectieschermen

• solid state video, solid state audio en DVD 
spelers

• audio- en luidsprekersystemen, (draadloze) 
microfoonsystemen

• overheadprojectoren en diaprojectoren
• licht en lichtstuursystemen
• interactieve zuilen, computers, besturings-

systemen, custom made elektronica
• modificaties en interfaces
• supplies

- productie van (interactieve) audiovisuele 
presentaties

- facilitaire diensten zoals Mpeg encoding, 
DVD Authoring en Mastering en het overzetten 
van film en video op geheugenkaart

Moetwil en van Dijk
Leuker kunnen we het wél maken!Leuker kunnen we het wél maken!
Het Belasting- en Douanemuseum
is een historisch museum dat de
geschiedenis van de overheids-
financiën in Nederland toont
vanaf de vroege Middeleeuwen
tot nu. 
Door de eigentijdse wijze van pre-
senteren wordt het –voor velen zo
beladen- onderwerp overzichtelijk
weergegeven. Het aardige is dat,
in tegenstelling tot het fiscale
overheidsbeleid, de burger nu wél
zelf de touwtjes in handen heeft.
In de nieuwe filmzaal staat de
keuze uit liefst acht films de
bezoeker geheel vrij.

Moetwil en van Dijk was verant-
woordelijk voor het hele project:
- encoderen van de films zodat ze 

geschikt zijn voor plaatsing op een 
geheugenkaart; 

- leveren en installeren videoprojector
met tele-objectief en motorisch 
bestuurd projectiescherm; 

- leveren en installeren Mpeg player 
met geheugenkaart ondersteuning; 

- aluminium inbouwbaar druktoetsen-
paneel met verlichte cijfers aansluit-
baar op de Mpeg player; 

- extern aansluitpaneel voor aansluiting
van een notebook. 

Opdrachtgever: Belasting- en
Douanemuseum Rotterdam

Al sinds de opening in 2001 is het
Oceanium een attractie van allure.
Anderhalf miljoen bezoekers per
jaar laten zich graag omringen
door onder meer de mysterieuze
en fascinerende jagers van de
wereldzeeën. Bezoekers kunnen
een wereldreis maken die ze langs
allerlei waterbewoners van onze
globe voert. De koningspinguïn is
er een van. Dit dier kan bijna een
meter hoog en liefst 15 kilo zwaar
worden. Tot dusverre was het
gesnavel van de fraaie watervogel
van de Falklandeilanden door de
dikke glazen wand niet hoorbaar. 

Gelukkig is dit dankzij de techniek
verholpen.
Moetwil en van Dijk adviseerde,
leverde en installeerde namelijk
een audio-installatie die, met
behulp van permanent in
het verblijf geplaatste
microfoons, de geluiden
van de pinguïns tevoor-
schijn tovert. Zelfs het
lopen op het ijs en steen-
tjes is nu goed hoorbaar.

Opdrachtgever: Diergaarde
Blijdorp

Primeur: sterk versterkte pinguïns!Primeur: sterk versterkte pinguïns!

Multimediale maquettepresentatie Hulst


