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In het kort

Voordelen van GVK

EEN MOOIERE WERELD
MET BIJL POLYESTER
Al meer dan 30 jaar

Bij Bijl zijn we veelzijdig in
vezelversterkt constructiewerk.
We maken duurzame producten
die zeer lang meegaan,
vanwege de uitermate gunstige
producteigenschappen. Ruim
dertig specialisten, waaronder
ervaren modelbouwers, denken
met u mee vanaf het eerste idee
tot het uiteindelijke eindproduct.
Onze klanten? Doordat we ooit in
het Westland zijn begonnen, worden
onze producten veelvuldig toegepast
bij tuinbouwbedrijven. Maar ook de
bouwsector, industrie en utiliteitsbouw, groot- en detailhandel behoren
tot onze vaste klantenkring en ook
voor particulieren met speciale vormwensen staan we klaar (en daarvoor
hoeft u echt niet een beroemde kunstenaar te zijn). Bijl Polyester beschikt
over een moderne productiehal die
aan alle (veiligheids)eisen voldoet. ‘De
modellen en mallen, we maken het
allemaal zelf. Fijn handmaatwerk en
robotgestuurd seriewerk, we hebben
alle kennis zelf in huis.

Alle technieken worden hier toegepast, van hand lay-up en spray-up,
tot aan RTM (Resin Transfer Moulding) en koud persen’, legt Pascal
van Dam uit. Hij is een van de directieleden, maar ziet zichzelf liever als
meewerkend voorman. ‘Wij zijn hier
allrounders. Natuurlijk zit ik niet achter
een bureau, ik wil met het materiaal
bezig zijn en ik rij ook regelmatig
gewoon op de vrachtwagen voor
uitleveringen. Zo weet je exact wat er
speelt. Ik zorg ervoor dat onze klanten
weten wat er allemaal nog meer kan,
zodat ze verder denken dan standaard. Waarom zou je iets wat stevig
moet zijn tegenwoordig nog van staal
maken? IJzer kan roesten en is onnodig zwaar, onze GVK-producten niet.
Alle voordelen van glasvezelversterkte
polyester op een rijtje wordt een saaie
- maar zeer interessante - nieuwsbrief, maar nodig ons uit voor een
vrijblijvend gesprek en we praten u
graag helemaal bij. En uiteraard bent
u ook van harte welkom in Heijningen.
U zult merken, bij Bijl is zo goed als
alles mogelijk.’

• Grote vrijheid in vormgeving en
samenstelling
• Snel en relatief goedkoop een
prototype te maken
• Licht in gewicht/grote mechanische
sterkte
• Corrosie- en chemisch bestendig,
niet magnetisch
• Goede warmte- en elektrische
isolatie-eigenschappen
• Lage montagekosten en lage onderhoudskosten van het eindproduct

Seizoenspakker
Op onze website vindt u het meest
recente nieuws én het product van
de maand. Deze nieuwsbrief biedt u
als extra het product van het seizoen.
Het zal u niet verrassen dat we daar
iets speciaals mee doen! Heel even
dachten we eraan om onze zwembaden te promoten, maar niet iedereen
heeft daarvoor plaats in de tuin. Een
bloempot past altijd, hoewel... De
grootste én mooiste bloempotten
komen van Bijl. Geen simpel plastic,
maar topkwaliteit zoals u dat van ons
gewend bent. Degelijk en duurzaam,
met binnenbak, uitermate geschikt
voor grote planten en boompjes en we
hebben ze in diverse maten en kleuren.
Dus snel bellen en bestellen!
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UNIVERSITEIT KIEST VOOR BIJL
Aan de Leuvense Universiteit en aan de gelieerde Katholieke
Hogeschool Sint-Lieven gaat men onderzoek doen naar het kweken
van respectievelijk zoetwaterbaars en -kabeljauw. De biologen Stijn
van Hoestenberghe (K.U. Leuven) en Wouter Meeus (KaHo) zijn pas
enkele maanden aan boord van de opleidingsinstituten, maar in zeer
korte tijd hebben ze grote stappen voorwaarts gezet.
Er is geïnvesteerd, met Europees
subsidiegeld, in de Installatie van een
opleidings- en onderzoekscentrum
voor zoetwater aquacultuur. De eisen
en wensen werden duidelijk geformuleerd en meerdere offertes werden
aangevraagd. Prijs was een belangrijk
weegcriterium, maar het ging om heel
veel meer, zo geven de beide beslissers onafhankelijk van elkaar aan. ‘We
merkten al snel dat Bijl ruime ervaring
had met visbakken van deze omvang.
Bovendien snapten ze precies wat wij

wilden, aan een half woord hadden
ze genoeg. Pootjes? Geen probleem.
En ze hadden een oplossing voor de
ruit die we in enkele ronde bakken
wilden hebben zodat we de ontwikkeling en het gedrag van de vissen ook
van opzij kunnen bekijken’, licht Stijn
de keuze voor Bijl toe. ‘Het persoonlijk contact met de mensen van Bijl
verliep uiterst prettig én de prijs was
ook goed‘, vult Wouter Meeus aan.
De tijd tussen gunning, productie en
uitlevering verliep daarna erg vlot.

Het offertetraject startte eind 2009, in
februari 2010 vond de totale levering
plaats. In Leuven staat alles - 12
“vistanks” variërend van 500 tot 1.500
liter - reeds afgemonteerd op zijn
plek, maar de eerste vissen moeten
nog gaan zwemmen. Dat geldt ook
voor de iets afwijkende opstelling bij
de KaHo, maar in de volgende editie
tonen we u vast en zeker (of zeker en
vast zoals onze zuiderburen zeggen)
enkele mooie impressiebeelden.

KUNSTRUBRIEK
In deze rubriek portretteren
we kunstenaar Karin Colen uit
Den Dungen (NB) die werkt met
verschillende technieken en
materialen. In alle gevallen gaat
het om wat ze zelf omschrijft
“nuttige kunst”. Kunst moet
iets toevoegen. ‘Je moet erop
kunnen zitten, het moet licht
geven of iets versterken’,
reageert Karin enthousiast.
Voor de gemeente Pijnacker ontwierp
ze eind 2009, als baken voor de
sporthal en de omliggende sportvelden, vijf trofeeën. De bokalen
zijn symbolisch voorzien van hartjes
voor saamhorigheid, zwaarden voor
strijdlust, vleugels voor souplesse,
een vlam voor passie en een valk
voor eerzucht. Het geheel heeft iets
weg van Romeinse vaandels en is van
verre herkenbaar.

‘Waarom ik uitkwam bij Bijl? Bijl
kende geen beperkingen. Daar waar
andere partijen die ik benaderde,
mij vijf dezelfde bekers wilden laten
maken - omdat de mallen dan konden
worden hergebruikt - reageerde men
bij Bijl juist dat het een uitdaging was
om verschillende bekers te maken.
Dat was precies wat ik wenste, zo wil
ik werken. Sowieso is het lastig om
iets uit handen te geven terwijl het je
eigen geesteskind is. Als je dan ziet
hoe ze dat bij Bijl oppakken dan word
je daar heel vrolijk van. Ik kon ook
zonder afspraak gewoon binnenlopen
om de vorderingen te bekijken. Het
eindresultaat mag er wezen en als ik
weer een opdracht met dit soort materialen heb dan weet ik waar ik moet
zijn. Voor meer informatie stuurt u
een mail aan karincolen@planet.nl

