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De nieuwe, snelle, voordelige
en leuke route naar
technisch personeel
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De MAAK



De MAAK
De MAAK is een breed gedragen initiatief in samenwerking 
met het technisch onderwijs. Als instroom van technisch 
personeel belangrijk is voor de continuïteit of groei van uw 
onderneming dan biedt De MAAK een uniek en optimaal 
podium. Want via De MAAK communiceert u met het 
technische talent van Nederland. Dat concreet op zoek is 
naar een technisch georiënteerde stageplek of -baan. Het 
gaat hierbij om maar liefst 155.500 personen.

Technischweer.nl
Technischweer.nl is biedt fi lmpjes over de wereld rond 
techniek. Deze fi lmpjes moet je gezien hebben, deze fi lmpjes 
moet je delen. Werkt dat? Ja, dat werkt! Via met name 
Instagram (Facebook en de website) brengt Technischweer.
nl dagelijks een aantal leuke, mooie, ontroerende of grappige 
fi lmpjes. Gerelateerd aan techniek. 

We creëren met De MAAK en technischweer.nl een podium 
voor iedereen die technisch talent wil bereiken. We bieden de 
lezer vermaak, maar ook trots. Daarmee bieden we toegang 
tot een grote en anderzins moeilijk bereikbare doelgroep. 
Waarvan een zeer groot deel open staat voor vacatures.

Advertentiemogelijkheden

De MAAK en Technischweer.nl bieden advertentie-
mogelijkheden tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden. 
Omdat iedere editie van De MAAK een vooraf vastgesteld 
volume heeft, ongeacht het aantal advertenties en 
maximaal 40% aan commerciële ruimte, is het raadzaam 
om in meerdere edities advertentieruimte te reserveren. 

Want vol = vol.

Adverteren in De MAAK, 
standaard tarief per editie, in full colour  

Br x hg in mm 1x 6x
Ansichtkaart zetspiegel liggend 129 x 88 € 428 € 367
A5 formaat zetspiegel staand 129 x 180 € 713 € 612
A4 formaat zetspiegel liggend 264 x 180 € 1.188 € 1.010
A3 formaat, tabloid staand 264 x 380 € 1.980 € 1.683
Doorplaatsing in HBO versie +40%

Adverteren op Technischweer.nl,
standaard tarief per 25.000 views
Full banner + link  € 250
Header banner + link  € 450
Videofi lmpje  € 755

Verschijningsdata De MAAK 2020
Editie  verschijnt  reserveren  aanleveren
Nummer 4 04-02-2020 14-01-2020 16-01-2020
Nummer 5 24-03-2020 03-03-2020 05-03-2020
Nummer 6 12-05-2020 21-04-2020 23-04-2020
Nummer 1 10-09-2020 20-08-2020 22-08-2020
Nummer 2 03-11-2020 13-10-2020 15-10-2020
Nummer 3 08-12-2020 17-11-2020 19-11-2020

Uitgever
Verbinding Uitgeverij

Ampèrestraat 7
2316 DG  Leiden

info@verbindinguitgeverij.nl

Acquisitie
Jetvertising b.v.

Laan van Zuid Hoorn 37
2289 DC  Rijswijk

T +31(0)70 399 00 00
E maak@jetvertising.nl

jetvert is ing
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Skateboarden is tegenwoordig allang 

niet alleen een sport meer, het is ook een 

hobby, een kunstvorm en een manier om 

vooruit te komen. Het skateboard wordt 

steeds populairder en het is dan ook 

geen verrassing dat steeds meer ont-

werpers geavanceerde concepten voor 

skateboards bedenken.

RUGZAK LAADT OP

Eén daarvan is dus de Zuid-Koreaanse 

Lim. Hij is ervan overtuigd dat een skate-

board heel efficiënt is voor het doel waar 

hij voor dient, namelijk vooruitkomen, 

maar als hij niet worden gebruikt, kan het 

soms vermoeiend zijn om het ding con-

stant mee te zeulen.

Lim bedacht daarom het Nike Electric 

Cruiser Board: een elektrisch persoonlijk 

transportmiddel dat niet alleen gebruiks-

vriendelijk is, maar ook makkelijk om mee 

te nemen. Het skateboard wordt gele-

verd met een Cruiser-rugzag, waar je het 

in kunt stoppen als je ‘m niet gebruikt. 

En nu komt het mooiste: terwijl het ska-

teboard in je rugzak zit, la
adt je rugzak 

het board op, waardoor je er zo weer op 

kunt springen als je het weer nodig hebt.

MET NIKE ‘SWOOSH’

Het board heeft een strakke, futuristische 

uitstraling en is verkrijgbaar is zwart-wit 

reliëf, maar ook in een donkergrijze kleur. 

De wielen zijn kleiner dan de gebruike-

lijke skateboardwielen. Hierdoor kom je 

gemakkelijker van A naar B. Verder is op 

het board op verschillende plekken de 

bekende Nike ‘Swoosh’ terug te vinden, 

waaronder op het middel van de wielen, 

op de neus van het board en op het mid-

den van het boardplatform. 

SKATEBOARD LAADT OP 

TERWIJL JE LOOPT

Beweeg jij je
 wel eens voort op een ska-

teboard? (Dat rijmt, haha). De Zuid-Ko-

reaanse industrieel ontwerper Jaehyuk 

Lim heeft samen met Nike een skate-

board ontworpen dat mak-

kelijk mee te nemen én op 

te laden is.

NAADLOZE VR-BRIL 

MET KIJKHOEK VAN 

220 GRADEN

Als je dacht dat de grenzen 

van de virtuele wereld al be-

reikt zijn, think again! BDCI 

heeft voor Samsung C.lab 

een VR-bril ontworpen met 

een kijkhoek van 220 graden, 

voor een panoramisch zicht. 

Hierdoor wordt je VR-erva-

ring nog intenser en boeien-

der. 

Naast futuristische technologie heeft 

BDCI ook gezorgd voor een futu-

ristische look. Onnodige lijnen en 

spleten in de bril zijn verwijderd, met 

als resultaat een naadloos appa-

raat. Zelfs details zoals de aan- en 

uitknop en het knopje om de grootte 

van de headset in te stellen, gaan 

op geniale wijze op in het design.B
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BAAS-METAAL.COM

METAALBEDRIJF

BAAS BV

LASERSNIJDEN CNC-ZAGEN

CNC-(VLOEI)BOREN WALSEN

KANTEN GLASPAREL-STRALEN

(ROBOT)LASSEN ENGINEERING

2D & 3D SNIJ- ZETWERK 

SNEL EN EENVOUDIG 

EEN ONLINE OFFERTE 

AANVRAGEN VAN UW 

LASERSNIJWERK, GA 

DAN NAAR ONZE SITE

LASERSNIJWERK.EU

ICT/HRM

WTB/TBK

STAGE EN AFSTUDEER 

OPDRACHTEN OP

MBO EN HBO NIVEAU

BATEQ.EU

E N G I N E E R I N G

M A C H I N E B O U W

S E R V I C E
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De stoel is geïnspireerd op een schor-

pioen en speciaal ontworpen voor 

de meest ultieme en comfortabe-

le game-ervaring. Hij is ontworpen in 

raceautostijl, m
et bedieningselementen 

waarmee je onder andere naar voren of 

naar achteren kunt leunen en de hoogte 

van de zitting kunt instellen. Een beetje 

zoals een tandartsstoel, maar dan met 

een andere adrenalinestoot.

De Predator Thronos wordt geleverd 

met een draaibaar toetsenbordblad, 

hoogkwalitatieve speakers, een kabel-

managementsysteem, en een bewe-

gende achterarm met drie gebogen 

highres monitoren die zorgen voor een 

panoramisch zicht tijdens het gamen. 

De stoel heeft zelfs een speciale functie 

waarmee je naar links en rechts wordt 

geslingerd tijdens het racen, of die trilt 

bij de terugslag van een wapen – mocht 

je ook willen schieten tijdens het rijden. 

De Predator Thronos wordt geleverd 

met Acer’s Orion 9000 desktop, zodat 

je de nieuwste Intel-processor en NVI-

DIA-graphics krijgt en (bijna) letterlijk als 

een god kunt gamen. De gamestoel is 

verkrijgbaar vanaf eind dit jaar.  

Niet alleen is het metaal veel sterker dan 

ooit, het kan ook elektriciteit geleiden. Dit 

is bijzonder omdat metalen normaal ge-

sproken hun elektrische geleidbaarheid 

verliezen naarmate ze sterker worden. 

JIU-JITSU OP NANOSCHAAL

Alle metaalsoorten bevatten fouten. Hier-

door worden ze zacht en breekbaar. 

Door een klein beetje koper door het zil-

ver te mengen, konden de wetenschap-

pers twee soorten fouten op nanoschaal 

veranderen in een krachtige interne 

structuur. Dit komt doordat deze fouten 

onzuiverheden aantrekken. Als een soort 

jiu-jitsu op atomaire schaal wisten de 

wetenschappers met een koperen onzui-

verheid - een vorm van doping of micro-

legering - de fouten in het zilver in hun 

voordeel om te draaien, en te gebruiken 

om het metaal te versterken én de elektri-

sche geleidbaarheid te behouden.

HOE KLEINER, HOE STERKER

Uitgangspunt voor het onderzoek is een 

fundamenteel idee van materiaaltechno-

logie. Hoe kleiner de materiaalkorrel, hoe 

sterker hij wordt. W
etenschappers noe-

men dit de Hall-Petch-relatie. Dankzij dit 

principe kunnen onderzoekers al meer 

dan zeventig jaar sterkere legeringen en 

geavanceerde keramiek maken.

Maar als metaalkorrels oneindig klein 

worden, worden de grenzen tussen de 

deeltjes instabiel en beginnen ze te be-

wegen. Om metalen sterker te maken, 

wordt gebruikgemaakt van ‘coherente 

dubbele grenzen op nanoschaal’. Dit 

is een speciaal type korrelgrens. Deze 

structuren kunnen niet worden vervormd. 

Maar als de ruimte tussen de twee gren-

zen als gevolg van ‘foutjes’ onder een 

kritische grootte van een paar nanometer 

komt, worden ook deze structuren zacht.

FOUTEN BEHEERSEN

Volg je het nog? Simpel gezegd zijn 

nanokristallen stukjes stof en de ‘nanot-

wins’ de draden, maar dan op atomai-

re schaal. De wetenschappers hebben 

deze twee gecombineerd waardoor ze 

een metaal konden maken met ongeken-

de mechanische en fysieke eigenschap-

pen. Dit komt doordat de koperatomen 

– die iets kleiner zijn dan de zilveratomen 

– zich in fouten in zowel de korrelgrenzen 

als de dubbele grenzen op nanoschaal 

bewegen.

Hierdoor kon het team, eerst met be-

hulp van computersimulaties van atomen 

en later met echte metalen, het nieuwe 

supersterke zilver creëren. De kleine ko-

peren onzuiverheden in het zilver voor-

komen dat de foutjes bewegen, maar 

vormen samen zo weinig metaal - m
inder 

dan één procent van het totaal - d
at de 

elektrische geleidbaarheid van het zilver 

behouden blijft.

Met deze ontdekking maakt het onder-

zoeksteam niet alleen korte metten met 

de verzachting van metaal die ontstaat 

als korrels en dubbele grenzen te klein 

worden. Ze hebben ook de Hall-Petch-li-

miet verbroken. Volgens de wetenschap-

pers zijn metalen met dubbele grenzen 

die minder dan zeven nanometer uit el-

kaar liggen, het sterkst.

TECHNOLOGISCHE VOORUITGANG

De wetenschappers zijn ervan overtuigd 

dat hun onderzoek, dat in september ge-

publiceerd werd in het tijd
schrift N

ature 

Materials, ook op veel andere metalen 

kan worden toegepast. Ze verwachten 

dan ook dat hun studie leidt tot een grote 

technologische vooruitgang, van efficiën-

tere zonnepanelen tot lichtere vliegtuigen 

en veiliger kerncentrales. 

BEEST VAN EEN GAMESTOEL

SLIMMERDS MAKEN 

STERKSTE ZILVER OOIT

Als je nog op zoek bent naar iets leuks voor in je mancave, 

dan is de Predator Thronos van Acer misschien een idee. Er 

hangt echter wel een flink prijskaartje aan deze futuristische 

gamestoel: voor 26.000 euro is ‘ie van jou.

Wetenschappers hebben een zilver ontwikkeld dat 42 procent 

sterker is dan het vorige recordzilver. Een doorbraak in de tech-

nologische vooruitgang, want hiermee kunnen bijvoorbeeld lich-

tere vliegtuigen en betere zonnepanelen worden gemaakt. M
aar 

dat is niet eens het belangrijkste.

Zwolleweg 6

2803 PS Gouda

Tel:+31 (0) 182 535 523

linkedin.com/company/iscar-nederland-b-v-

Beeld: Shutterstock.com
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’Normaal 
gesproken’ 

wordt een robot een spe-

cifieke taak aangeleerd 

door vooraf bepaalde 

parameters in te stellen. 

De onderzoekers van 

Toyota kozen een ande-

re aanpak. Ze besloten 

3D-scantechnologieën 

en VR toe te passen, 

zodat menselijke instruc-

teurs kunnen meekijken 

met wat de robot ziet. 

Hierdoor kan een per-

soon de robot dagelijkse 

taken leren door aan-

tekeningen te maken. 

Denk bijvoorbeeld aan 

relatief simpele handelin-

gen zoals het oppakken 

van een beker. 

NIET TE KOOP

De huishoudrobot kan 

niet alles. Zo kan hij niet 

generaliseren wat hij 

heeft geleerd. Wat hij 

heeft geleerd kan hij dus 

niet toepassen op ande-

re, vergelijkbare situaties. 

De robot zal overigens 

niet snel te koop zijn. 

Volgens TRI is hij niet 

bedoeld voor de con-

sumentenmarkt, 
maar 

eerder als een proof-of-

concept voor toekomstig 

onderzoek. Meer over 

het onderzoek van Toyo-

ta is te vinden op de pre-

print-server ArXiv. 

TRI, het onderzoeksinstituut van Toyota, traint ro-

bots zodat ze met behulp van virtual reality huishou-

delijke taken kunnen uitvoeren op aangeven van 

mensen.

Je moet er niet ’s nachts mee willen 

rijden, maar gaaf is ‘ie wel: de nieuwe 

BMW X6, gespoten in Vantablack, de 

donkerste kleur op aarde. Het Duitse 

automerk wil met deze actie zijn 

nieuwste model promoten.

naar de poolcircel in een barrel

in 3D-geprinte organen

schudt medische wereld op

3 | MET TEAM  

KOUTERS

6 | DOORBRAAK
7 | ROBOTWORM

BMW SPUIT NIEUWE X6 IN 

VANTABLACK

De MAAK

Vantablack is dankzij nanotechnologie – denk 

aan piepkleine koolstofdeeltjes – in staat om 

liefst 99,96 procent van het licht dat het raakt 

te absorberen. Het bijzondere spul werd vorig 

jaar door wetenschappers geïntroduceerd, 

maar inmiddels is er al een nieuwe versie van 

uitgebracht. Vantablack 2.0 is zó donker dat 

de hoeveelheid licht niet eens meer meetbaar 

is. Als je een T-shirt in Vantablack 2.0 zou 

dragen, zou je bijna tweedimensionaal lijken. 

Het materiaal reflecteert zo weinig licht dat je 

geen vormen kunt onderscheiden.

In de video – check Technischweer.nl! – is te 

zien dat het menselijk oog totaal geen raad 

weet met Vantablack. Het spul is zowel door 

het Amerikaanse National Institute of Stan-

dards and Technology als door diens Britse 

tegenhanger getest, en beide organisaties 

concluderen dat Vantablack zonder twijfel de 

donkerste kleur op aarde is. 

TOYOTA ONTWIKKELT 

VR-HUISHOUDROBOT

Neerlandia 16 • Stompetoren  • www.ko-ar.nl

KO-AR HEEFT STAGEPLEKKEN

Heb jij d
e 

uitstraling?

Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst

KO-AR heeft stageplekken voor 

scholieren met MBO of HBO niveau 

(M/V) om het ambacht van anodiseur, 

inpakker, straler en opzetter te leren. 

Interesse? 

Stuur je motivatie naar info@ko-ar.nl.

Foto: Julia Lav / Shutterstock.com


