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Een overvloed aan mooie zalen, dat
krijg je als je de collecties van twee
roemruchte Scheveningse musea
samenvoegt. 
Het nieuwe Muzee Scheveningen is
ontstaan uit een fusie van Museum
Scheveningen en het Zeemuseum.
Daardoor is alles wat te maken heeft
met heden en verleden van de bad-
plaats, het vissersdorp en de zeeha-
ven op één plek bijeen gebracht.

Het sfeervolle visserscafé ‘De Halve
Vleet’ biedt behalve een nostalgische
sfeer talloze consumpties. 

De aangrenzende Scheveningenzaal
vormt met de stijlvolle inrichting het
perfecte decor voor ontvangsten en
trouwerijen. De multifunctionele
techniek maakt de zaal geschikt voor
allerlei activiteiten, inclusief een
theateropstelling met een stationaire
videoprojector en een geluidsinstalla-
tie. 

In de Zeezaal waan je je
onder water. De leer-
gierige bezoeker kan
met één druk op de
knop kiezen uit acht
filmpjes om de kennis
over het leven onder de
zeespiegel te vergro-
ten. 
In de diepzeezaal
bevindt zich het koraal-
rif en het tropische zee-
aquarium. En er zwemt
hier zelfs, dankzij een
videoprojectie, voort-
durend een enorme
walvishaai rond. 

Er is wel stiekem een plasmascherm
met luidsprekers verwerkt in de spie-
gellijst van de deftige kamer. Zo
komen de beelden en geluiden van
toen tot leven…

In enkele andere ruimtes kunnen
bezoekers zich verdiepen in video- en
computerpresentaties met behulp
van beamers,  notebook-aansluitin-
gen en geluidversterking.

Moetwil en
van Dijk deed
de complete
audiovisuele
inrichting. Een
kleine greep:
levering en
installatie van
alle audiovisu-
ele hardware
zoals beamers,
projectiescher-
men, plasma-

schermen, notebook-aansluitingen,
programmeerbare MPEG spelers en
MP3 spelers, geheugenkaarten, infra-
roodsensoren, geluidsapparatuur
(versterkers, vaste en draadloze
microfoons, cd/dvd speler, luidspre-

kers) en custom-made
elektronica (8 startdruk-
knoppenbedieningspa-
neel).
Ook alle randapparatuur,
de programmering van
de presentaties (Mpeg en
MP3 spelers) en de enco-
dering van de aangele-
verde audio- en AVI
bestanden werd door
Moetwil en van Dijk
gedaan. 
Ook op het gebied van
sounddesign (vervaardi-
ging effectgeluiden en
productie audiomix) en
de montage van de
videobestanden mocht

Moetwil en van Dijk de benodigde
diensten leveren. 

Opdrachtgever:
MuZee, Scheveningen

Geen MuZee te hoog
voor Moetwil en van Dijk
Geen MuZee te hoog
voor Moetwil en van Dijk

Verderop vinden we het
ruim van een heuse
Bomschuit. Met deze
schepen beoefenden de
Scheveningers in vroe-
ger eeuwen het harde
ambacht van de visserij.
De bezoekers ervaren
het ruige bestaan aan
boord bijna aan den
lijve. Door optische illu-
sies en audiocollages is
het alsof je zelf deel uit maakt van de
bemanning. Op de parterre vinden
we drie zogenaamde stijlkamers die
het interieur van woningen van vis-
sers, middenstanders en welgestelde
reders rond 1880 tot leven brengen. 
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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

Gedeelde smart is halve smart en dat
scheelt. De Belastingdienst bestaat
namelijk al 200 jaar. En om dat te vie-
ren is er het nodige belastinggeld uit-
gegeven aan de tentoonstelling van
Gogel tot Zalm, '200 jaar belasting-
dienst'. 
Minister van Financiën Alexander
Gogel (1765-1821) voerde in 1806
een nieuw belastingstelsel in waar-
door de oprichting van de
Nederlandse Belastingdienst een feit
werd.

Het Stadskantoor 's-Hertogenbosch
biedt meer dan alleen nieuwe pas-
poorten en rijbewijzen. Sinds kort lig-
gen de ruimtelijke plannen van de
gemeente bijna op straat. In de etala-
ge, naast de ingang, kunnen
Bosschenaren op moderne wijze ken-
nis nemen van de toekomstplannen.

Moetwil en van Dijk leverde en instal-
leerde de audiovisuele hardware: een
aan het plafond bevestigde stationai-
re videoprojector met automatische
lampwisseling en speciale projectie-
verf voor het projectiescherm op de
muur.

Opdrachtgever: 
Helder + Extravert Tentoonstellen,
Amsterdam

Dat is het startpunt van een tentoon-
stelling die ons met behulp van plas-
maschermen, vijf programmeerbare
MPEG solid-state players, vijf 19-inch

TFT flatscreen videomonitoren en
een synchronisatie-unit op moderne
wijze langs oud- en nieuw geld leidt.

Moetwil en van Dijk adviseerde,
leverde en installeerde de audiovisu-
ele hardware: plasmaschermen, TFT
flatscreen monitoren, audio-appara-
tuur en een synchronisatie-unit. Ook
de encodering van de aangeleverde
AVI bestanden werd door Moetwil
en van Dijk verzorgd.

Opdrachtgever: 
Belasting & Douane Museum, Rotterdam

Geïnteresseerd in onze vorige nieuwsbrieven? 
Wij sturen ze u graag toe of kijk op onze website. 

200 jaar betalen200 jaar betalen

Enkele andere opgeleverde projecten:

• Marinemuseum Den Helder
Levering en installatie aanstuurbare MP3 players voor geluidseffecten 
in de onderzeeboot 'De Tonijn'. 

• Geologisch Museum Hofland, Laren
Levering en installatie TFT flatscreen met mpeg player voor een multimedia-
presentatie. Deze presentatie is voor PowerPoint én videobeelden 
geschikt gemaakt.

• Mariniersmuseum Rotterdam
updaten vijf audiovisuele presentaties: encodering films, levering en installatie
mpeg players ter vervanging van de DVD spelers.

• Ontwerpbureau Keen, Den Haag / Heineken Experience Amsterdam
Levering seriële tijdklokken met weekprogrammering en automatische 
omschakeling zomer- en wintertijd t.b.v. aan- en uitschakeling videoprojectoren.

In het Oceanium van Diergaarde
Blijdorp zit niemand meer verlegen
om informatie.  TFT flatscreens moni-
toren bieden sinds kort allerlei wetens-
waardigheden digitaal aan. Zo raak je
onder water nooit de weg kwijt en kan
je als bezoeker zelf je weg zoeken naar
de broodnodige informatie. Moetwil
en van Dijk adviseerde, leverde en

Onderwater
Tom Tom
Onderwater
Tom Tom

Stad in de etalageStad in de etalage

installeerde de flatscreens die een
beschermende glasplaat en automati-
sche inschakeling hebben, zodat het
geheel hufterproof is.

Opdrachtgever:
Diergaarde Blijdorp, Rotterdam


