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Zeebenen voor landrotten

In het Marinemuseum in Den Helder is de brug van het voormalige geleidewapenfregat Hr. Ms.
De Ruyter omgetoverd in een
unieke attractie.
Het marineschip dat de zeven zeeën
heeft bevaren bootst nu op indrukwekkende wijze zichzelf na. Zelfs de
grootste landrotten kunnen nu op
een veilige manier ervaren hoe het
is om onder grote druk aan dek op
zeebenen rond te lopen.
De attractie is op een bijzondere en
inventieve manier vormgegeven: de
negen ramen van de brug zijn vervangen door grote beeldschermen
waardoor de werkelijkheid van de
marinewereld tot leven komt. Je ziet
als kapitein van alles op je af komen.
En dat is nog niet alles. In de nabijgelegen radarhutten ervaar je de
gang van zaken bij een alarmsituatie
aan boord. De metershoge radarbol
bovenop de brug laat je voelen hoeveel windkracht de 3-D radar met
zijn 20 omwentelingen per minuut in
je gezicht blaast.
Moetwil en van Dijk kon zich naar
hartenlust uitleven in het leveren en
installeren van alle turnkey opgeleverde hardware.

Een greep: de installatie van de presentatie op 9 beeldschermen met
surround geluid; de filmprojecties
inclusief audio; monitoren voor de
touchscreenpresentaties inclusief PC’s
en touchscreen bedienbare solidstate mediaplayers; een installatie
met radarbeelden op twee monitoren met effectgeluid en meegeprogrammeerde lichteffecten; een
opstelling met een telefoonhaak
waarbij je een verhaal hoort nadat je
de hoorn hebt opgenomen.
Opdrachtgever :
Perspekt Studio’s Haarlem i.s.m. Carillon
av-communicatie en het Marinemuseum
Den Helder / www.marinemuseum.nl

Techniek voor techniek

Minder belasting door
Moetwil en van Dijk!
Nee, dit gaat niet over blauwe enveloppen
maar over het milieu. En daarvoor geldt:
alle beetjes helpen. En dus gaat Moetwil
en van Dijk voor een milieuvriendelijke
bedrijfsvoering. Er is bijvoorbeeld recent
geïnvesteerd in milieu klasse A vervoer. De
opslagruimte is onlangs voorzien van 18
zonnepanelen die zorgen voor milieuvriendelijke bedrijfsstroom.
Verder verkoopt ons bedrijf videoprojectoren van het merk Eiki. Dat betekent dat per
verkochte projector ergens op de wereld
een boom wordt geplant om de CO2-uitstoot te neutraliseren.

Als Moetwil en van Dijk zich ergens thuis voelt dan is het wel in
het Twents Techniekmuseum HEIM.
Niet alleen kun je daar op een heel
speelse manier kennis maken met
technische snufjes van toen, nu en
straks, er is sinds kort ook de afdeling E-MISSION waar je leert hoe je
onze planeet kunt vergroenen.
Bezoekers gaan op een missie om
de wereld te redden door duurzame
energie te ‘maken’. Dat gebeurt met
de zogenaamde E-games, waarbij de
spelers/bezoeker(s) punten kunnen
verdienen als ze door hun keuzes de
aarde schoner maken.
Moetwil en van Dijk adviseerde, leverde en installeerde. Het ging onder
meer om 6 stuks 32 inch multi-user
touch installaties voor de E-games
(installaties waarbij meerdere mensen
tegelijk kunnen meedoen).

Opdrachtgever:
Ernst Moetwil en Christa van Dijk

Opdrachtgever:
Perspekt Studio’s Haarlem i.s.m.
Axis Media-ontwerpers Enschede en
Oerdwister Consult Garmerwolde /
www.techniekmuseumheim.nl

‘s Gravenhaagsche groeistuipen
Van wildernis tot Hofstad. Zo zou
je in vier woorden de ontwikkeling
van Den Haag kunnen omschrijven.
Maar die Haagse groeistuipen zien is
veel indrukwekkender. In het Haags
Historisch Museum is sinds april 2011
een digitale kaart van Den Haag te
bewonderen, waarmee je in één oogopslag de spectaculaire groei beleeft.
Als kijker begrijp je daardoor veel
beter dat ingrepen in het landschap
van eeuwen geleden tot de dag van
vandaag hun invloed hebben op de
vorm van de stad.
De kaart is te zien als animatie op een
indrukwekkende 4,5 meter brede en
3,5 meter hoge projectie in Full HD.

Bel ons ook gerust voor een
vrijblijvende prijsopgave
voor onderhoud, reparatie
en projectorlampen voor
al uw videoprojectoren

Ook werden er twee single user touch
monitoren geplaatst. De eerste is een
inloopscherm waar je als gamer je persoonlijke gegevens kunt ingeven. De
tweede staat bij de uitgang en hierop
kun je na afloop van het spel uitloggen en zien in hoeverre je de aarde
draaiende hebt weten te houden.

Moetwil en van Dijk adviseerde, leverde en installeerde de hardware
voor deze unieke presentatie.
Opdrachtgever:
Ben Smit Multimedia Dommelen i.s.m.
Mapsplusmotion Amsterdam en het Haags
Historisch Museum

Moetwil en van Dijk
levert professionele audiovisuele
apparatuur en diensten
Maatwerk is ons specialisme
Of het nu gaat om de levering van een beamer,
het verzorgen van een kleine 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.
Apparatuur
• beamers en toebehoren waaronder projectorlampen en bevestigingssystemen
• monitoren, touchscreens, (grootbeeld)LCD
displays en projectieschermen
• luisterhoorns
• solid state video en solid state audio
• audio- en luidsprekersystemen, (draadloze)
microfoonsystemen
• licht en lichtstuursystemen
• interactieve zuilen, computers, besturingssystemen en custom made elektronica
• modificaties, interfaces en supplies
Diensten
• advies apparatuurkeuze en ontwerp
complete systemen
• installatie apparatuur
• preventief onderhoud en reparatie
• programmering showcontrol
• diverse facilitaire diensten
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