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VOORWOORD
Een eindwerk, het is een afsluiter van 3 jaar creëren, uitvinden, onderzoeken en
visualiseren. Nu moet ik bewijzen dat ik het diploma industrieel product ontwerpen waard
ben. Daarvoor vond ik het perfecte project waar ik m’n creativiteit kwijt kan en echt iets
kan betekenen met mijn eindwerk. De vraag van Quindo om een visuele stand te maken
dat de eigenzinnige DNA van Quindo weerspiegeld was de uitgelezen kans om mezelf te
tonen.
Door het hele designproces zijn er vele mensen die mij gesteund hebben en iedere keer
mijn werk enthousiast hebben toegejuicht. Eerst en vooral wil ik mijn collega’s bedanken
bij Quindo die geholpen hebben met de vele keuzes en vragen die ik had voor hen, maar
vooral ook voor de middagpauzes samen die mijn gedachten wat verlichten. Bedankt
Alexander, Broos, Tom en Timon. Ook bedank ik Lieven David om de juiste vragen de
stellen die mij meer deed nadenken over mijn ontwerp het dus beter maakte.
Weg van de werkvloer hield dit eindwerk me nog steeds bezig dus wil ik ook mijn ouders
en mijn vriendje bedanken om me te steunen en op momenten dat ik er even doorzat mij
te helpen en me op het positieve pad te brengen.
Ik ben zeer blij met het uiteindelijke resultaat, de stand zorgt ervoor dat Quindo nog meer
te zien is. De positieve reacties blijven maar komen en dit heb ik toch te danken aan de
Lions club Harelbeke die ervoor gezorgd hebben dat mijn concept tot uitwerking kwam.
Hiermee maak ik vele mensen gelukkig zoals de vrijwilligers en de werknemers van
Quindo zelf en dit maakt mij ook gelukkig. Bedankt iedereen voor deze ervaring.
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1ABSTRACT
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Then the technical part of the design
proces
raised
allot
of
questions,
there wasn’t enough knowledge about
inflatables. After researching it was clear
the ‘Q’ would be a sewn structure and
inflated with a continues motor. After
proposing the ‘Q’ to the ‘Lions club
Harelbeke’ they took care of the financial
Throughout the exploration of the part because of the believe of the social
assignment and creating a design letter, influence the ‘Q’ would make with Quindo.
there emerged a number of wishes and
demands that were the base to choosing
the right design. After a big inspiration
round 4 concepts stood out, after choosing
and continued sketching the inflatable ‘Q’
was born.
The ‘Q’ is an inflatable stand created
for Quindo vzw. A place where young
people come together to create radio and
online content. The ‘Q’ will be used when
Quindo will be making radio on events.
It gives them extra visibility and creates
interaction with the people passing by.
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2INLEIDING
Stagebedrijf

Quindo brengt straffe radio voor en

door jong Kortrijk, met avontuurlijke
muziek en originele programma’s
over de eigen stad. De radio is het
kloppende hart van het medialab van
Howest, waar jongeren op vrijwillige basis of in schoolverband kunnen
experimenteren
met
alle
vormen van media (audio, video, fotografie,
print,
sociale
media).
Het Medialab wil het kanaal zijn waarop Kortrijkse jongeren via innovatieve en interactieve mediavormen met
elkaar communiceren over muziek en
informatie die voor hen relevant is.

Als

Design brief

Kortrijkse jongerenradio wil
Quindo zoveel mogelijk aanwezig zijn
op plaatsen waar zijn jonge doelgroep
samenkomt: party’s, festivals, events…
Tegelijk wil Quindo actief en zichtbaar zijn op plaatsen waar er Howestactiviteiten
met
personeel
en
studenten
worden
georganiseerd.
Daarom is er nood aan een visueel
aantrekkelijke en innovatieve stand
waaronder Quindo met zijn mobiele
radiostudio
radio
en
andere
mediacontent kan maken.
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Algemene aanpak

Het

vertrekpunt
is
duidelijk,
we
analyseren de opdracht en gaan dan in
een inspiratie/ideegeneratie ronde op zoek
naar verschillende mogelijkheden.

De technische vragen die zich voordoen
worden opgelost in het technische deel.
De onderzoeksvraag wordt hier ook
onderzocht.

Hierna wordt er gekozen en naargelang Dit nemen we mee naar de productie en,
er meer ontwerpkeuzes moeten gemaakt wordt er bekeken wat er nog beter kan en
hoe we dit ontwerp kunnen vervolledigen.
worden, gebeuren er meer iteraties.
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3ONTWERPDOSSIER
A DESIGN BRIEF
B METHODOLOGISCH ONTWERP
C FINAAL CONCEPT EN MOTIVATIE
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A DESIGN BRIEF
Het bedrijf:
Quindo is het Kortrijkse medialab
met een avontuurlijke jongerenradio.
Vanuit een state-of-the art-studio
en professioneel uitgeruste redactie
maken jongeren straffe radio en media
voor jongeren van 16 tot 30 jaar.

is een plek waar jongeren leren experimenteren met alle vormen van media,
waar innovatieve mediatoepassingen
worden getest en de relatie tussen
mediaproducent en mediagebruiker
wordt onderzocht.

ATYPISCHE KLANKEN
Quindo staat synoniem voor atypisch,
avontuurlijk, vernieuwend en open van
geest. We laten muziek horen waar
anderen doof voor blijven en promoten
lokaal talent, met veel aandacht voor
niche-genres.

Quindo is trouwens de enige webradio
van het land die door de overheid is
erkend als gemeenschapsradio en
community medialab.

IEDEREEN WELKOM
Quindo draait op 150 vrijwilligers.
Zij zijn actief als radio, dj, presenIn onze woordprogramma’s en op tator, technicus, producer, graficus,
redacteur, fotograaf, cameraman of
onze website brengen we op een
originele
en
kritische
manier webdesigner.
informatie die jongeren uit de
Kortrijkse regio aanbelangt, zowel vrije- Alle soorten jongeren, ongeacht
tijdsonderwerpen als maatschappelijke ervaring, ambitie of afkomst, kunnen
zich hier bijscholen via een persoonlijk
thema’s.
vormingstra ject.
EXPERIMENTEREN GRAAG
De jongerenradio is het kloppende Quindo heeft veel aandacht voor de
hart van het medialab van de Hoge- sociale inclusie en activering van
school West-Vlaanderen (Howest). Het kwetsbare jongeren.
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Omschrijving opdracht vanuit bedrijf:
Er is nood aan een visueel aantrekkelijke en innovatieve stand waaronder
Quindo met zijn mobiele radiostudio
radio en andere mediacontent kan
maken. Doel van de stage is: ontwerpen en uitvoeren van een modulaire,
visueel
aantrekkelijke,
innovatieve

stand die uitdrukking geeft aan het
crossmediale en eigenzinnige DNA van
Quindo.
Het totaalproject moet zowel op grafisch, organisatorisch als bouwtechnisch vlak aan hoge vereisten voldoen.

Herdefiënering opdracht:
Quindo heeft een stand nodig die
voldoet aan hun noden wanneer ze op
een event zijn om radio en media te
maken.
Hierin staat hun mobiele studio die
zwaar weegt. Deze moet tot zijn recht
komen in deze stand.
De visualiteit is ook zeer belangrijk,
wanneer Quindo op een event staan
moeten ze opvallen tussen andere instanties.
Verdere eisen en wensen zullen
verder uitgediept worden in het gelijk
genaamde puntje.
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Probleem aanpak:
Via onderzoek naar wat er echt
nodig is, om te voldoen aan de
algemene
eisen,
bekijken
we
wie er te maken krijgt met de
stand. Na de definiëring van de
eisen zal het gehele thema opengetrokken worden, om zo tot een ontwerp

te komen die innoverend is.
Dit ontwerp zal dan zo goed
mogelijk uitgevoerd worden en in productie gebracht worden om een echte
stand voor Quindo te creëren. Zo kunnen zij radio maken op een straffe manier.

Analyse:
Volgens foto’s en ervaring van
Quindo op evenementen is er te zien
wat ze nu gebruiken als bescherming.
Dit is een Howest opzettentje. Of als
er binnen radio wordt gemaakt, niets
behalve een banner van Quindo.
De radiostudio is het center van de

aandacht nu, naast een technisch
hoogstandje
is
het
geen
opvallend element op de markt
van
Kortrijk
bijvoorbeeld.
De stand die ontworpen zal worden
moet die ontbrekende factor invullen.
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Eisen en wensen:
Om een project te kunnen meten Uiteindelijk moet het eindwerk hieraan
moeten we de eisen vaststellen. Hierbij voldoen, dit zal ook de basis zijn om
zijn er enkelen belangrijker dan andere. keuzes te maken.
Het eerste lijstje zijn de belangrijkere.

Stakeholders:

EISEN
- Met 2 à 3 personen kunnen transporteren
- Geen ingewikkelde instructies nodig
maken
- Op te zetten in 30 minuten
- Duurzaam (regen-, wind bestendig
en moet toch zeker 500 keer opgezet
kunnen worden)
- Innovatief (interactief en mediagericht element zit ingewerkt in het
ontwerp)
- Na deze hierboven zijn er ook nog
anderen die ook zeer belangrijk zijn,
maar toch een klasse lager.
- Correcte afmetingen volgens noden
en percentielen.
WENSEN
- Rekening houden met modulaire
mogelijkheden (radiostudio, redactieruimte en DJ-booth)
- indoor en outdoor gebruiken
- De huisstijl moet duidelijk zichtbaar
zijn: rood, quindo elementen, straf

Coördinatoren: Alexander, Timon en
Broos
Stagiairs: die helpen de boel in goede
banen te leiden
Vrijwilligers:
– fotografen
– radiomakers
– sound editors
– social media
Personen die door de vrijwilligers
Quindo zien (onrechtstreekse stakeholders):
– Luisteraars
– Passanten
– Studenten
– Personen die worden geïnterviewd
– Ouders van vrijwilligers
– Personen die gefotografeerd zijn
– Getagde personen op social media
Partners: howest,Lions Harelbeke, stad
Kortrijk,…
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B METHODOLOGISCH ONTWERP
Benchmark:
Wat bestaat er al op de markt? Wat is er al
verplaatsbaar en / of biedt bescherming.
Hieronder zien we enkele sfeerfoto’s en de
verschillende opdelingen.
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Er zijn verschillende onderscheidingen
te vinden binnen de benchmark:
- paraplu structuur
- opblaasbaar
- uit origami
- tenten
- flat pack
- draaibeweging
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Inspiratie:
Na de Benchmark, dat deels al een inspiratiebord is, toont deze pagina een volledige inspiratiebron die verzameld werd via een pinterest bord.
Enkele foto’s vanuit het bord zijn een van mijn ‘hoofd’inspiraties geweest voor
veel ideeën en zullen te herkennen zijn in de schetsen.
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Ideegeneratie:
De zoektocht naar inspiratie rakelde heel wat ideeën op. Deze werden toegepast. Stelen en toepassen op het ontwerp is hier wel vaak toegepast.

Keuzes:
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Keuzes:
Uit deze ideegeneratie halen we 4 thema’s die potentieel hebben om
verder uitgewerkt te worden.
1. stereo
2. inschuifbaar (slakkenhuis)
3. origami (formable)
4. ‘tenten’ opgeblazen met lucht
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1.Inspiratie stereos:
Quindo is een jongerenradio, dit zorgt ervoor dat een stereo als inspiratie en uitzicht
voor de stand een toffe link is. Bij vorige besprekingen was de coördinator een voorstander van dit idee, hij heeft dit ook wat gepusht. Hij ziet het als een driedelige set waar 1
deel een radiostudio is, deel 2 een DJ-booth en deel 3 een interactieve media stuk is.
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2.Inspiratie slakkenhuis:
Door het over elkaar leggen van
verschillende lagen en ze vast te
houden met een speling kunnen
deze lagen bewegen over elkaar.
Zo kan een groot afdak gecreëerd worden door het open te stellen.
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3.Inspiratie foldable:
De post ‘schetsen‘ toont hoe ik van ver- constructie zeker regenbestendig zijn.
schillende schetsen naar 4 basisideeën Dit is niet van toepassing bij karton dat
ga.
gebruikt wordt bij de stoelen en muren
die te zien zijn bij de vorige bedrijven.
Verschillende bedrijven passen een
soort honinggraat principe toe.
Dit zijn enkele materialen die eventueel mogelijk zijn:
Zoals de fanning chair, deze is in plaats
van karton gemaakt in een soort stevig Nomex is een niet voor vuur vatbaar
soort papier (gemaakt uit kunststof).
textiel.
De flexible love seat, een ontwerp dat Tyvex is een papierachtige stof die waveel verscheen op facebook laat ons ter en scheur resistent is. Het kan ook
zien dat social media zeker inspiratie tegen de weersomstandigheden. (hoe
brengt. Niet alleen bedrijven, maar ook lang is niet gekend)
een Japanse kunstenaar past het toe
in standbeelden.
Als je het eisenpakket bekijkt moet de
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4.Inspiratie inflatables:
Binnen de opblaasbare structuren
zijn er heel veel soorten volledig
opgeblazen, maar een deeltje,
functioneel of voor de look. Hier
enkele voorbeelden van wat er
bestaat rond de opblaasbare
structuur.
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Keuze:
De eisen en wensen die eerder besproken
zijn geweest in de design brief wordenhier
teruggehaald om een duidelijk beeld te krijgen op wat de beste keuze is voor het project.

akoestiek zijn. Het grote nadeel is hier de
grootte, wat dus de verplaatsbaarheid benadeelt.

Foldable is heel licht en zorgt voor een
goede transporteerbaarheid, maar spijtig
De grootste voordelen en nadelen van ie- genoeg zal het zeer moeilijk zijn om het
der concept werden duidelijk uit een inspi- regenbestendig te maken zodat het niet
ratieonderzoek.
beschimmelt en stevig te houden bij wind.
De stereo is het originele idee van Quin- Een opblaasbare structuur of inflatable
do, deze legt een grote nadruk op in het Engels, zorgt voor een zeer goede
de
herkenbaarheid
en
modulariteit. transporteerbaarheid, en kan grote herkenbaarheid opleveren.
Het slakkenhuis is stevig en door variabel
materiaal gebruik zal een er een goede

!
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Opblaasbaar

Quindo is zeker ook akkoord met
de keuze die hier gemaakt wordt. In
samenspraak wordt dit verder uitgewerkt.
Nu de keuze is gemaakt om de stand
opblaasbaar te maken, komen er heel
wat extra technische vragen en eisen
open. Welke vorm past bij Quindo? Wat
zijn de technische noden? Waar komt
de radiostudio? Hoe zal deze gedragen worden? Waar worden de sponsors
weergegeven? Wie kan dit produceren?
Welk materiaal wordt gebruikt?
Deze vragen en meer zullen moeten
beantwoord worden in het vervolg van
het ontwerpproces.
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Ideegeneratie over opgeblazen standen:
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Opblaasbare Q

Tijdens het schetsen op zoek naar de
goede vorm, werden de vorige ideeën zoals het slakkenhuis en de stereo nog teruggebracht. Echter na het houden van een
brainstorm kwam de Q van Quindo van pas.

De Q was het ‘AHA Moment’ waar we op
wachtten. Na een kleine bespreking waren
we het eens dat Q de uitgelezen vorm was
voor wat Quindo nodig heeft.
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Heropstelling eisen
Na de bepaling van de basis van het
ontwerp worden er nieuwe eisen duidelijk. De ‘Q’ krijgt echt vorm door volgende
eisen.
- transporteerbaar
- duurzaam
- mogelijkheid tot verbergen van kabels
- herkenbaar zijn
- zo clean mogelijk (niet te veel extra
toevoegingen die de vorm beïnvloeden)
- modulair
- rood
- ...
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Ontwerp pimpen
Kabels verbergen
‘Kabels kunnen wegsteken’. Er zijn veel
kabels wanneer er radio gemaakt wordt.
De mobiele studio heeft er een heel aantal
en dat zorgt voor een ‘rommeltje’. Hiervoor
wordt nu een oplossing gezocht en wordt er
bekeken wat de mogelijkheden zijn in het

huidig ontwerp. Om te weten welke kabels
er weggestoken moeten worden werd de opstelling bekeken en uitgelegd door de coördinator. Hieronder is een visuele voorstelling
gemaakt.
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Connectie met optreden
De afbeelding toont hoe twee radiomakers (R1 en R2) en een eventuele technieker (T) radio maken. Dit door momenteel twee gasten (G1 en G2) te interviewen. De radio studio is
ook verbonden met de PA om rechtstreeks muziek te krijgen van een optreden dat aan de
gang is.
Connecties:
-

hoofdtelefoon G1
hoofdtelefoon G2
microfoon G1
microfoon G2
box1
box2
PA-kabel1
PA-kabel2
elektriciteit

samenwerken met een DJ
De afbeelding hieronder toont hoe de radiowerking samenwerkt met een DJ. Eigenlijk is
de radiocrew nauwelijks aanwezig wanneer de DJ werkt, maar het gaat hem om de kabels. Deze zijn nu aangesloten op de DJ set in plaats van op de PA.
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Inspiratie
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De Q interactief maken - inspiratie

p41

p42

De Q interactief maken - uitwerking op de Q
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De klittenband, rits en magneten zijn de
meest haalbare opties vanuit de ideegeneratie hierboven. Het is zeer belangrijk dat
de ene kant makkelijk te bevestigen is aan
de logo’s of andere zaken. Zodat het een
makkelijk modulair systeem wordt.
Magneten zijn minder haalbaar dan de
andere twee doordat er aan de binnenzijde van de ‘Q’ dus tijdens de productie
een magneet moet ingebracht worden.
Rekening houdend met dat een magneet
uiteindelijk demagnetiseert, wordt dit geëlimineerd
De rits is aan te brengen aan de logo’s
door te naaien. Dit is een kleine job wat
makkelijk kan uitgevoerd worden. Nu is de
rits mogelijk wel beschadigend voor de stof

wanneer deze zit opgerold. Dus vermindert
dit de duurzaamheid.
Bij deze vergelijking wordt de klittenband
verkozen. De vrouwtjeskant zou aan de ‘Q’
bevestigd zijn, terwijl de mannetjeskant
(hard) aan de logo’s hangen door zelfklevende klittenband te kopen.
Als Quindo nu een rol zelfklevende klittenband heeft liggen, wat relatief goedkoop is,
kunnen ze alles ophangen aan de klittenband.
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De Q interactief maken wordt hier eerder
vervangen door de Q modulair maken.
Door een zijkant van klittenband is er mogelijkheid tot het hangen van logo’s van
partners die ieder event kunnen veranderen. Maar ook gewoon een zijkant creëren
waar er interactief met kinderen gewerkt
kan worden, door bijvoorbeeld een fotomuur te maken.
Nu de klittenband gekozen is, zijn er verschillende opties om deze te bevestigen
aan de ‘Q’. Hier is een kleine iteratie gedaan naar mogelijke manieren. De eisen
waaraan de gekozen strook aan voldoet:
- groot genoeg
- zo veel mogelijk waterproof zijn
- binnen handbereik
- geen storende factor
- clean & simple
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De Q vasthouden
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Aangezien de tent echt geproduceerd zal worden, moet er gekeken worden naar
de huidige methodes om opblaasbare structuren vast te leggen. Dit gebeurt nu
met piketten in een grasondergrond en met gewichten voor een betonnen ondergrond. Waar deze verankerpunten terechtkomen is nog onduidelijk en zal onderzocht worden samen met een expert in dit soort zaken.
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Keuzes en reden
Kabels verbergen
ERONDER SCHUIVEN

De Q interactief maken

KLITTENBAND

De Q vasthouden
ANKERPUNTEN
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geen extra’tjes
bestaand systeem
gebruiken
foolproof

goedkoop
duurzaam

geen schade
aan textiel

veel
mogelijkheden

multifunctioneel

proffesionele
manier

bijgeleverd bij Q
(Hadek toys)

duurzaam
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C FINAAL CONCEPT & MOTIVATIE
Dit is het finale concept zonder verdere uitwerking op technisch vlak. Er zijn keuzes gemaakt rond hoe de ‘Q’ gebruikt zal worden,
hoe de vorm optimaal tot zijn recht komt en
bij dit alles al rekening gehouden met mogelijkheid naar productie.
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4TECHNISCH DOSSIER
4.1 DE ‘Q’ TECHNISCH BEKEKEN
A ALGEMENE INFORMATIE
B GENAAIDE STRUCTUUR
C KLITTENBAND
D WEERSSITUATIES
E ZITMOGELIJKHEDEN
F TAFELPOSITIE
G ANKERPUNTEN
H RITSEN
I AANLUCHTING

4.2 DE ‘Q’ ORGANISATORISCH BEKEKEN
A GEBRUIK
B KOSTPRIJS
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4.1 ‘Q’ TECHNISCH BEKEKEN
A

Algemene informatie
Volume: 32 100 liter
Oppervlakte: 118,4 m²
Afmetingen: 8m op 4m op 4m
Gewicht: 90 kg
Materiaal: PVC coated textiel

I

Aanluchting

H

Ritsen

C
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B

Genaaide structuur

Klittenband

D

F
G

Tafelpositie

Ankerpunten

E

Zitmogelijkheden

Weerssituaties
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A ALGEMENE INFORMATIE
Materiaalgebruik
Een PVC gecoate textielsoort is datgene
wat de ‘Q’ nodig heeft. Bij Hadek-Toys (de
fabrikant van de ‘Q’) wordt er gewerkt met
het textiel van Mehler Texnologies. Het is
een gewoven textiel met een PVC coating

rond geplet. Dit zorgt voor UV resistentie,
regenafwerend en de nodige flexibiliteit.
Deze stof kan zelfs gelast worden, maar in
het volgende deel wordt besproken waarom naaien een betere optie is.
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Afmetingen
De afmetingen van de ‘Q’ zijn door 2 zaken
bepaald geweest. Eerst werd er onderzocht
wat de minimum afmetingen zijn om personen in de tent te laten kunnen bewegen.
Dit werd onderzocht met enkele eisen en de

database met de percentielen van Belgen
(dinbelg.be). Hierna werd er met het logo
van Quindo in Siemens NX gewerkt om tot
een zo goed mogelijke replica te komen van
de Q die ze nu gebruiken in hun logo.

Persoonshoogte (=binnenkant hoogte). Hiervoor hebben we P99 nodig zodat de
grootste mensen ook binnen
kunnen. De binnenkant moet
dus minimum 1925mm zijn.
Werkhoogte (=hoogte van
tafelstuk). Om rechtstaand te
kunnen werken zal de hoogte van de mobiele studio op
100mm lager liggen dan ellebooghoogte. Een P50 zorgt
ervoor dat het voor zoveel
mogelijk mensen comfortabel is. De ellebooghoogte is
1094mm. Deze -100mm voor
de werkmogelijkheid komt
uit op 996mm, afgerond 1m.
Breedte van ruimte binnenin
Q. 1 persoon P99 heeft een elleboogbreedte van 543mm.
Gerekend dat die persoon
gemakkelijk kan staan en bewegen 543mm x 2 = 1086 mm,
zo staan 3 personen naast elkaar, dit zorgt
voor 3 x 1086 mm = 3258 mm. Daar rekenen we nog een extra tafel bij van 1m breed
voor de DJ studio = afgerond 4,5m binnenruimte.
plafondhoogte = gemiddeld 2500mm afge-

leid uit dit artikel. *
Diepte van de Q. het tafelgedeelte is
1000mm diep. Om een evenredig geheel te
creëeren volgens de binnenruimte in de Q,
zal ik een totaal diepte van 4m kiezen.
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Gewicht
De Q weegt 90kg wanneer deze is opgeplooid en is 1m op 1.5 m groot en 80 cm
hoog. Als er twee sterke mannen zijn kunnen ze met twee de Q gerust opheffen. Ideaal is met vier man of als je alleen bent is
rollen ook een optie. Wanneer het Quindo
team uitrekt om radio te maken zijn ze altijd
met minstens twee personen. Dit om radio

te maken, maar ook om de mobiele studio en de ‘Q’ te verplaatsen. De opgerolde
structuur past makkelijk in de koffer van ‘De
Howest auto’ maar de mobiele radiostudio
zelf moet ook vervoerd worden dus is er een
grotere auto nodig. Meestal wordt er gebruik
gemaakt van een camionette.
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B GENAAIDE STRUCTUUR
De ‘Q’ is genaaid, dit zorgt voor een continue motor maar ook voor een grote vormvrijheid.
Het origineel ontwerp van de ‘Q’ kan zoveel mogelijk worden gecreëerd door de golfstructuur.

Golfstructuur
Zonder golf

Golfstructuur

Tussenschot
Om een zo vlak mogelijke oppervlakte te
creëren wordt er gebruik gemaakt van een
golfstructuur. Deze structuur maakt gebruik van tussenschotten waar de golven
naar beneden gaan. Zo is de vorm uiteindelijk veel platter dan wanneer dat niet zou

gebruikt worden. De lucht binnenin duwt
het textiel zoveel mogelijk naar buiten.
Door ervoor te zorgen dat het niet verder
kan dan een bepaalde hoogte wordt er een
vlakker oppervlak gecreëerd.
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Waarom genaaid? / CAPITA SELECTA
Om te bepalen welke structuur eigenlijk door triangulatie en belangrijkheid van de
het beste was voor de ‘Q’ werd een capita informatie die verkregen werd een keuze
selecta (onderzoek) gemaakt. Hierin wor- gemaakt.
den de verschillende opties bekeken en
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1.ONDERZOEKSVRAAG

Het eindwerk zit op een moment waar de technische vragen primeren. Daarbij zijn er vragen zoals ‘hoe zal de opblaasstructuur gemaakt
worden?’, ‘Hoe worden de patronen aan elkaar gezet?’ Welke motor is
er nodig? ‘Welk materiaal wordt er gebruikt?’ ‘Hoe zit het patroon in
elkaar?’
Dit zijn een heel aantal vragen. Hieruit zouden er zoveel mogelijk
moeten
beantwoord
worden met mijn onderzoeksvraag.
Volgende zaken zijn belangrijk: de motor, de verbindingsmethode en hoe
de patronen in elkaar zitten. Door te vragen als er een constante motor
of een niet constante motor nodig is en hoe de structuur opgeblazen blijf
includeren we de soort manier van de connectie. Hierbij stel ik onderstaande vraag:
Is er nood aan een constante luchttoevoer om de opblaasstructuur
opgeblazen te houden?
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2.AANPAK

Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet er bekeken worden welke soorten
afdichtingen er zijn om luchtstructuren te maken.
Deze methodes gaan invloed hebben op welke
motor er zal nodig zijn.

[2]

Om de beste optie te bepalen ga ik deze soorten verbindingen uittesten op schaalmodellen.
Daarbij worden er verschillende metingen
gedaan rond de tijd en duurzaamheid.
Deze resultaten worden dan getoetst aan een
expert om de conclusies te trekken.
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[3]

[4]
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3.SOORTEN BEVESTIGINGSMETHODES

Over de hele wereld zijn er veel verschillende ‘inflatables’. Producten
die door middel van opblazen tot
stand komen. Hier ga ik onderzoeken
welke deze methodes zijn op
professioneel vlak. Geen DIY methodes.
Enkele producten die gemaakt zijn
dmv opblazen: luchtkasteel, luchtmatras, luchtballon, zwembad, fietsband, tent, zwembadartikelen, zetel,..
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3.1 Naaien
De eerste verbindingstechniek
is deze die gebruikt wordt in
springkastelen.
De verschillende patroonstukken
worden
manueel aan elkaar genaaid. Dit
gebeurd
met
een
verstevigde draad die ook
bestendig is tegen UV-licht etc.

Door het op deze manier te
verbinden kan er iedere keer
lucht ontsnappen wanneer
er wordt gesprongen. Zo komen er geen scheuren of andere gaten in de stof door te
springen.

[6]

[6]

[6]
Hoe zit het maakproces in elkaar van een
springkasteel?
1: Het ontwerp in 3D
2: Patronen worden gesneden op de CNC cutter
3: Dan wordt alles samen genaaid
4: De structuur opblazen en kijken als er enige fouten zijn
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[8]

[8]

3.2 Lassen
Een opblaasbare boot is
gelast zoals vele andere
opblaasbare dingen voor
in het water. De boot is
opgeblazen om de stabiliteit
en
draagvermogen
te
optimaliseren. Hierbij is het
ook gebruiksvriendelijk om
in en uit de boot te stappen
door de opgeblazen rand.

Het lassen gebeurd op
verschillende
manieren.
De rechte stukken worden
gelast door middel van
rollende stukken en de
gebogen stukken moeten
met een mal gebeuren, daartussen wordt de vloeistof
zodanig verwarmd dat hij
aan elkaar gesmolten wordt.

[8]
Hoe zit het lasproces in elkaar?
1: leg de materialen een deel op elkaar om dan tussen
de machine te steken
2: De machine verwarmt de op pvc gebaseerde stof
3: De roller duwt de gesmolten pvc op elkaar, dit zorgt
ervoor dat het 1 geheel wordt
4: Om de lasnaden af te werken wordt er met een hete
pres op geduwd.
(je ziet dat de naden allemaal recht verlopen op de
onderste foto)

[7]
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[9]

[10]

[11]

[12]
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4 TESTCASE
4.1 Vragen opstellen
In puntje 3 hebben we ontdekt wat de proffessionele manieren zijn om een opgeblazen
structuur de verbinden. Deze worden hier op
een schaalmodel uitgetest.
Om te bepalen welke methode de beste is voor mijn vorm, worden er enke-

le vragen gesteld die belangrijk zijn.
Enkele tijdmetingen en visuele testen.
Eerst is het patroon belangrijk om te tekenen, deze wordt uitgesneden in een plastieken zak. Zo is het flexibel en kan het gelast
en genaaid worden.

Visuele testen

Test 3: Opblaastijd: Hoe lang duurt het
tegen dat het opgeblazen is (heeft de manier waarop het samengesteld is invloed
op deze tijd?)
TEST: de opblaastijd wordt gemeten
in seconden.

Test1: Is er mogelijkheid om de structuur
op te blazen. Blijft de lucht lang genoeg
binnen zodat het lang genoeg opgeblazen
blijft. Zo kan er een structuur blijven in de
stand en kan je eronder staan.
TEST: dit testen we door te kijken
als de verwachte vorm erin komt en
de lucht overal bereikt wordt.

Tijd testen

Test 2: Opzettijd: Hoe lang duurt het om
de volledige structuur op te zetten? Dit
inclusief de motor aansluiten, de structuur
open leggen, maar exclusief de mobiele
studio zelf opzetten.
TEST: de mogelijkheid om dit te
testen gaat zich maar voordoen op
het moment dat mijn structuur er is.
Ik kan wel een schatting maken en
kijken welke elementen die veel
invloed hebben.

Test 4: Opgeblazen tijd: Hoe lang duurt het
dat de structuur voldoende opgeblazen
blijft als de in/uitgang afgesloten is.
TESTEN: tijd laten lopen vanaf het
moment dat de luchtpomp eraf is en
dat het afgesloten is. Tot dat de
structuur niet genoeg vorm meer
heeft.
Test 5: Ontluchtingstijd: De tijd meten over
hoe lang het duurt om de structuur volledig plat te laten gaan met de in/uitgang
open.
TEST: tijd meten vanaf het moment
dat de in/uitgang open is tot de
structuur plat ligt en zo goed als alle
lucht eruit is.
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4.2 Patroon
Het is een test gericht op de verschillende
verbindingsmethodes. Deze worden het
best getest op een zo eenvoudig mogelijke
vorm. Het patroon is dus simpel, een uitgesneden rechthoek in 2 vouwen en de 3

4.3 Creatie prototypes

[13]

randen naaien. Wel rekening houdend met
een ‘blaasgaatje’. Het patroon voor de versimpelde vorm van de Q wordt hieronder
voorgesteld.
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4.4 Testen
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4.5 Resutlaten

4.6 Conclusie
Lassen heeft hier enkele grote voordelen
er moet geen lucht bijgeblazen worden,
er ontsnapt geen lucht. Er is ook geen verschil in het beluchten of de vorm van het

‘kussen’. Hieruit kan dus gesteld worden
dat lassen beter is. Er zijn geen nadelen
aan verbonden.

[14]

5.EXPERTS VOICE
In deze business is niet zomaar alles mogelijk. Hiervoor bestaan er experten die al langer in het vak zitten en al heel veel ervaring
hebben. Ben van Hadek Toys te Wevelgem
beantwoord de nodige vragen voor de Q in

[15]
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productie te laten gaan. (persoonlijke communicatie, 10 maart 2017) Er wordt maar een
fractie van het interview uitgelegd doordat
er meerdere vragen zijn gesteld die niet van
toepassing zijn op dit onderzoeksgebied.
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5.1 Vragen opstellen
De vragen die van toepassing zijn op
de onderzoeksvraag staan hieronder
geformuleerd.
Welke manier van verbinden zou u op mijn

Heeft de verbinding invloed op het ge-

vorm toepassen?

wicht van de structuur?

Waarom is dit juist gelast of genaaid?

Welke manier is er duurzamer?

Hoe worden deze verbindingen toegepast

Wat zijn de voor en de nadelen?

op de producten die u creëert?

Welke soort motor hoort hierbij?
[16]
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5.2 Vragen beantwoord
De Q zou genaaid worden door verschillende redenen: 1. Vorm 2. Prijs 3.Duurzaamheid.
Verdere uitleg:
1. De vorm bevat veel grote ronding, met
naaien is praktisch alles mogelijk. Dus de
Q zal zeker gecreëerd kunnen worden als
het genaaid wordt. Wanneer het zou gelast
worden is de vorm ook mogelijk maar er
moeten voor de rondingen mallen gecreëerd worden.
Daarbij komen we bij puntje 2. Deze mallen zijn namelijk zeer duur, zeker omdat er
maar 1 stuk wordt gemaakt.
Nog een reden is nummer 3. De duurzaamheid. Wanneer de Q opgeblazen is en deze

verschuift is er een kans dat de onderzijde
aangetast wordt en een klein gaatje ontstaat.
Bij een genaaide versie zorgt dit voor geen
enkel probleem om dat de motor dit opvangt (er zitten al duizenden gaatjes in de
stof door het naaien). Maar wanneer deze
gelast zou zijn zou de lucht langs daar (zijn
enige uitweg) de Q verlaten. Dit zorgt ervoor dat alle voordelen van het lassen plots
wegvallen.
De motor die gebruikt wordt bij de genaaide versie is een continue motor. En bij het
lassen een gewone motor die maar 1 keer
de structuur opblaast voor een hele middag.
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Voordelen en nadelen:

Genaaid
Voordelen

Gelast
Nadelen

- Opvanging gaatjes - Continue motor
Alle vormen moge-

(geluid)

Voordelen

Nadelen

- Weinig geluids-

- Minder duurzaam

overlast

- Duurder (mallen)

lijk
- Goedkooper
- Duurzaam
- Er kan op gezeten
worden

[17]
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6.CONCLUSIE
Is er nood aan een constante luchttoevoer
om de opblaasstructuur opgeblazen te
houden?
Het antwoord op deze vraag kwam ik al tegemoet tijdens de eerste verkenning. Daar
keek ik wat de gebruikelijke professionele
methodes waren om opblaasstructuren te
maken. Naaien heeft nood aan een continue luchttoevoer , Het is ook mogelijk om 1
keer lucht toe te voeren en deze gevangen
te houden door de structuur gelast te maken. Maar is dit wel de goede manier voor
de Q? Is er dus nood aan een constante
luchttoevoer om de Q opgeblazen te houden?

In de testcase exceleerde de lastechniek
door geen verschil in vorm en opblaastijd.
Er was wel een duidelijk verschil naar het
leeglopen van de lucht. De gelaste versie
kon de lucht vasthouden terwijl de genaaide versie leegliep door het minste gewicht.

Deze vraag stond vooral centraal tijdens
de testcase en expert voice.

Uit dit onderzoek kan dus beslist worden
dat naaien de beste optie is om de Q opgeblazen te houden.

Bij de expert voice kwam het naaien naar
boven. Door kennis te maken met de professionele kant werden zaken belangrijk
zoals duurzaamheid en prijs/mogelijkheid.
Het lassen zou absoluut te veel kosten voor
een uniek stuk. Terwijl in naaien is bijna alles mogelijk.

Genaaid
Voordelen

Gelast
Nadelen

- Opvanging gaatjes - Continue motor
Alle vormen moge-

(geluid)

Voordelen
- Weinig geluids-

- Minder duurzaam

overlast

- Duurder (mallen)

lijk

- Geen continue mo-

- Goedkooper

tor aangesloten

- Duurzaam
- Er kan op gezeten
worden

Nadelen
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Nawoord
Dit onderzoek is een zeer belangrijke factor in mijn eindwerk. De Q
zal nu continu worden opgeblazen.
Iets waar zeker rekening mee moet

gehouden worden is het extra geluid.
Dit zal dan ook extra aandacht krijgen om
een oplossing te voorzien.

BRONNEN
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C KLITTENBAND
De klittenband geeft een extra dimensie aan
de ‘Q’. Het zorgt ervoor dat Quindo op ieder event andere logo’s kan ophangen van
de partners. De verschillende logo’s die nu
al ophangen, zijn partners van Quindo. Zij
zorgen ervoor dat Quindo kan bestaan, dus
verdienen ze een plekje op de ‘Q’.
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De klittenband is rood om de structuur zo
clean mogelijk te houden, zo valt het niet
meteen op.

De klittenband is op de ‘Q’ genaaid voor
een vaste structuur. De klittenband was beschikbaar in stroken van 4cm en is geen
De logo’s zijn op banners gedrukt bij Flyer. volledige patch om beweegelijkheid te verbe er is gerust nog plaats voor meer, aan- groten.
gezien er klittenband is aan beide zijden.
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D WEERSITUATIES
De ‘Q’ zal in verschillende weersomstandigheden gebruikt worden. Hierbij moet er
rekening gehouden worden met meerdere
variabelen, zoals wind, temperatuur en neerslag.

KMI heeft voldoende gegevens om te bepalen wanneer de ‘Q’ wel of niet kan gebruikt
worden. De gegevens van het jaar 2016 worden geanalyseerd om daar de gevolgen van
te bepalen voor de ‘Q’.
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Gebruik ‘Q’ tijdens de 4 seizoenen
De verschillende seizoenen brengen elk
hun klimaat mee. Er is veel info over te
vinden die staat gestructureerd volgens
wat nuttig is voor de ‘Q’ op de volgende
pagina.

De ideale situatie voor het gebruik van
de ‘Q’ is een zo hoog mogelijke temperatuur, zo weinig mogelijk wind, zonneschijn en geen regen.
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Regen: gem. 162,2 mm op 42 dagen

Regen: gem. 301,3 mm op 63 dagen

Zonneschijn: 38%

Zonneschijn: 28%

Wind: gem. 3,2 m/s

Wind: gem. 4,4 m/s

Temperatuur: gemiddeld 11,1°C

Temperatuur: gemiddeld 6,4°C

Bruikbaarheid van de ‘Q’: 60%

Bruikbaarheid van de ‘Q’: 5%

In de herfst eindigt het seizoen van
de events. Hoe verder in de winter
hoe meer de zonnige dagen beginnen af te wisselen met miezerig regenweer. De ‘Q’ kan wel nog gebruikt
worden, maar er zal meer werk zijn
bij het opruimen om de gevallen
bladeren en de regen op te kuisen.

Winter is sowieso niet aangenaam
om buiten te staan. We moeten al
een dikke trui en goede schoenen
aandoen, want er is geen verwarming in de ‘Q’ . Daarnaasts gaan de
meeste events ook niet door in de
winter, dus heeft Quindo geen reden
om de ‘Q’ buiten te gebruiken.
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Regen: gem. 226,3 mm op 51 dagen

Regen: gem. 283,8 mm op 36 dagen

Zonneschijn: 36%

Zonneschijn: 36%

Wind: gem. 3,6 m/s

Wind: gem. 3 m/s

Temperatuur: gemiddeld 9,3°C

Temperatuur: gemiddeld 17,5°C

Bruikbaarheid van de ‘Q’: 60%

In de lente beginnen de events zich
op te stapelen, te beginnen met
sinksen. Hier zijn er zeker al enkele
topdagen te vinden waar de ‘Q’ gebruikt kan worden. Toch zijn de dagen waarop de stormen opkomen
niet geschikt om de ‘Q’ te gebruiken.

Bruikbaarheid van de ‘Q’: 90%

De zomer is het ideale moment om
de Q te gebruiken. Er is weinig regen, veel zonneschijn, weinig wind
en een goede gemiddelde temperatuur. Ideaal om buiten te staan. Het
mag natuurlijk wel regenen maar
dit zal de sfeer rond de ‘Q’ ook ferm
verminderen en het levert ook meer
werk op.
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Invloed van het weer op de ‘Q’
ZON:
korte termijn: schaduw (afhankelijk
lange termijn: wanneer de ‘Q’ echt
van waar de zon schijnt wordt er meer of lang gebruikt zal zijn, zal de kleur vervaminder schaduw gemaakt); opwarming gen naar een meer roze kleur (wat eigenvan oppervlak; uitzetting lucht (maar door lijk ook gebruikt wordt in het Quindo logo).
continue luchtflow heeft het geen invloed).

Hoe lager de zon,
hoe meer we een zonnebril
nodig hebben.
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REGEN:
De ‘Q’ kan zonder problemen in lichte regen
blijven staan. Hoewel
het niet aangeraden is
om wanneer het stormt
de ‘Q’ te laten staan. Nu
moet de ‘Q’ wel terug
opgeblazen worden alsook het water eruithalen
dit kan gemakkelijker
door de ritsen te openen
en eventueel met een
trekker het water eruit
halen.
Terwijl de regen valt
zijn de radiomakers nog
steeds beschermd, tenzij het gepaard gaan
met hevige wind en
dus recht binnen vliegt.
Wanneer de regen recht
tot semi recht valt zal hij
langs de diepere punten
naar beneden glijden.
De illustratie hiernaast
toont wat hierboven gezegd wordt.

WIND:
Bij lichte wind blijft de ‘Q’ zonder
problemen staan. De wind gaat
langs de golfstructuur (verticaal
over de Q mee) of gaat erdoor
(gewoon horizontaal door het
gat). Vanaf 6 beaufort zal de ‘Q’
wel verankerd moeten worden.
Dit kan door de verankeringspunten die in stuk G besproken
worden.

p92

E ZITMOGELIJKHEDEN
De ‘Q’ is gemaakt zoals een springkasteel.
Dit heeft zo zijn voordelen wanneer de
mens vermoeid wordt of even gemakkelijk
wil zitten. Doordat de structuur genaaid is en
niet gelast, kan het gerust tegen een stootje
zoals een zittende persoon op de structuur.
Kies je gewenste plek uit en geniet ten volste.

Er zijn twee plekken waar vooral gezeten
wordt. De ene is in de kromming van de ‘Q’
, vlakbij de mobiele studio, de andere is het
stokje aan de buitenzijde. Het kan zeker een
100 kg dragen, als het hoger wordt, zak je
toch al wat dieper naar de grond toe.
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F TAFELPOSITIE
Wat gebeurt er met de mobiele studio zelf komt deze tafel te staan in de ‘Q’? Veel op? Staat deze op de Q zelf, op een tafel? Hoe ties die meer of minder mogelijk zijn.

Er is zeker een tafel nodig om de mobiele
studio te kunnen dragen. De opblaasstructuur zou het gewicht niet kunnen houden.
Een plaat bovenop de opblaasstructuur
leggen zou ook niet ideaal zijn door de vorige reden. Nu kan er nog een tafel boven
of in de structuur komen.

sen.

De keuze om de tafel in de structuur te
verwerken is gemaakt op basis van zoveel
mogelijk kabels weg te steken. Echter zit er
nog een probleem bij bovenstaande schet-

Wanneer het regent kan de tafel verzet
worden, waardoor de inslagregen verder
kan/mag komen. De tafel is dus onafhankelijk van de opblaasstructuur.

Het zeil dat bovenop de tafel ligt zal na een
aantal keer gebruikt te worden kapot gaan.
Daarom is het een betere beslissing om te
werken zonder zeil waardoor de vrijheid
van de radiomakers groter wordt.
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G ANKERPUNTEN

p97

De ankerpunten zijn bevestigd rondom de
‘Q’. Deze zijn gekozen door het technisch
team van Hadek toys. Er waren ook bindtouwen voorzien langs de bovenzijde van
de ‘Q’ maar deze gingen het design in de
weg staan. Bij nader inzicht waren die voor
de zekerheid, maar bij hevige wind is er
geen mogelijkheid om radio te maken door
het suizen door de micro’s. Daarom zijn de
aangeduide punten op de renders hiernaast de perfecte punten om de ‘Q’ vast te

leggen.
De ankerpunten zelf zijn een stuk van het
textiel dat in een soort driehoek is uitgesneden met een ijzeren haak aan bevestigd.
Om de ‘Q’ vast te leggen zijn er twee situaties: 1 in het gras wordt het vast gemaakt
met piketten; 2 met zandzakjes vastmaken
aan de ankerpunten.
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H RITSEN

1m

Door deze ritsen verloopt het onluchtings proces sneller. Wanneer de ‘Q’
zonder de ritsen open te doen ontlucht
wordt, gaat de lucht enkel naar buiten
via de gaatjes waar de stukken stof samenkomen. Door de rits open te houden gaat de lucht er 5 keer sneller uit.
Er zijn twee ritsen, deze bevinden zich
beide aan de onderzijde. éen onderaan het stokje van de ‘Q’ en de andere
aan de onderkant van de zijde dat erbij
aansluit.
Deze ritsen worden omhuld door een
stuk stof dat erover is dichtgeplakt met
klittenband. Zo kunnen de ritsen de stof
niet beschadigen wanneer de ‘Q’ volledig is opgerold.
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Ritsen
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I AANLUCHTING
elektriciteit

slurf
Wanneer de ‘Q’ uitgerold is, is het tijd om
de motor eraan te verbinden. Dit doen we
via de slurf.

overkapping

motor
de slurf met een gesp. Zo vliegt de slurf er
niet af door de kracht van de lucht.

Wanneer dit gebeurt kan de elektriciteit
De motor heeft een overkapping om ge- van de motor verbonden worden en wordt
luidsdicht te zijn. Om de slurf te verbinden het opgeblazen in exact 1 minuut en 10 seaan te motor moet de overkapping er eest conden.
over geplaatst worden. Hierna verbind je

Als de motor zou uitvallen wegens een technisch defect duurt het 1 minuut voor hij je
hoofd raakt. Je kan als persoon nog steeds
bij de mobiele studio blijven staan en de
structuur omhoog proberen houden, zodat
er niets beschadigd geraakt. Zolang de rit-

sen niet worden opengedaan (zoals bij de
afbraak) zit er lang nog voldoende lucht in
, zodat het geen loodzware job wordt om
het op te houden. Doordat de mobiele studio op een tafel staat is er ook geen gevaar
dat die op de grond valt.
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De slurf onder een hoek
Wanneer de slurf onder een hoek staat
zou het normaal slechter moeten opbgeblazen worden. Wanneer we dit uittesten
gaf dit geen enkel probleem. Hij stond
op Sinksen onder een hoek van 30° en
er zit een duidelijke knik in.

Informatie over de motor
De motor heeft een normale stekker nodig van
220 - 240V.
Het weegt 16.6kg en
blaast 1784m3 per uur.
Hij is specifiek gemaakt
voor opblaasbare structuren.
De overkapping weegt
circa 20kg en reduceert
het geluid van de motor.
Hij heeft een luchtgat
aan de zijkant waar de
motor lucht trekt en staat
op pootjes om ook langs
de onderkant luchttoevoer te geven.
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4.2 ‘Q’ ORGANISATORISCH
BEKEKEN
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A GEBRUIK
Benodigdheden
‘Q’ 		
								
				Studio
		
		
				
-

opgerolde Q
motor
verlengkabel
tafel
geluidsreducerende overkapping
logo’s
verankeringen
verrolbare studio
3 koffers met benodigdheden
SD kaartjes
wifi
2 boxen + staanders
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Installeren
1. µverzamelen en vervoeren van alle onderdelen.
2. uitpakken van de ‘Q’ (uit zijn oranje hoesje halen)
3. ontrollen
4. ritsen toe doen (aangezien die bij het vorige gebruik open gemaakt zijn)
5. slurf op zijn plaats leggen
6. de motor aan de slurf plaatsen
7. de overkapping van de motor erover zetten
8. de slurf verbinden met de motor
9. elektriciteit voorzien
10. stroom verbinden en de tent laten opblazen
11. de ‘Q’ verankeren indien nodig.

Tijdens gebruik
1. µbinnen in de ‘Q’ staan
2. in de ronding van de ‘Q’ zitten
3. op het stokje zitten
4. logo’s ophangen met klittenband
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Oprollen
1. µverwijder de stroom van de motor
2. haal de slurf van de motor
3. open de 2 ritsen aan de linker onderzijde
4. wandel, rol, val over de ‘Q’ om de lucht te verwijderen (zonder schoenen)
5. vouw de ‘Q’ in 2 (breng de achterkant naar voren)
6. doe de vorige stap een tweede keer
7. wandel of rol nog eens over het textiel
8. begin met rollen, heel stevig beginnen (niet aan de kant met de ritsen)
9. doe de zwarte gesp rond de opgerolde ‘Q’
10. rol de ‘Q’ op zijn behuizing (oranje doek)
11. sluit dit doek nu met de zwarte gespen die eraan bevestigd zijn
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Wanneer er iets fout gaat, zoals een gat in de stof of een kapotte motor. Kan Hadek toys
gecontacteerd worden. Een gat kan eerst zelf verholpen worden door ducktape (geen
andere lijmmiddelen). Ducktape is makkelijk te verwijderen voor de fabrikanten maar
wanneer Quindo zelf de ‘Q’ zou proberen door een stuk stof erop te lassen heeft Hadek
Toys heel wat extra werk. Dan moet een heel stuk stof vervangen worden. Bij andere problemen hetzelfde adres Hadek Toys in Wevelgem.
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B KOSTPRIJS
Hadek Toys is de producent van de ‘Q’. Hier- staat op de pagina hiernaast.
voor deelden ze informatie, de kostprijs en
hoe ze net te werk gingen. Hieronder staat De klittenband om te bevestigen op de
de e-mail met de offerte in.
banners werd in de Brico Planit gehaald
en daar betaalden we 18 euro voor 8 meter
Naast de ‘Q’ worden er ook nog logo’s be- zelfklevende klittenband.
steld die aan de zijkant bevestigd worden.
Hiervoor gingen we naar flyer.be, de offerte

Van: HadekBVBA
Verzonden: woensdag 1 maart 2017 10:00
Aan: Himschoot Céline
Onderwerp: RE: Opblaasbare stand maken Howest
Beste Céline
We hebben de stand bekeken.
Het beste is met een continue motor te werken, niet een gelaste versie.
Dit stelt zich dan op in 10 minuten!
Prijs naar model door u aangeleverd op ontwerp:
3.690 € + BTW
Met bindtouwen, ankerpunten, motor, transportzak inbegrepen.
Kleur: keuze uit onze standaard kleurenwaaier.
Fabricage: 6 weken na ontvangst order + 50% voorschot op maatwerk.
Hopende u hiermee te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groeten, Cordialement, Mit freundlichen Grüssen, Best regards,

Ben Dekeirel
Hadek bvba
Menenstraat 494
BE8560 Wevelgem
Phone +32 56 520 626
Mail: hadek@telenet.be
Site: www.hadektoys.com – www.airquee.be
Skype: hadek.belgium

p109

p110

p111

5ONTWERP NA GEBRUIK

p112

Nu het ontwerp volop in gebruik, is zijn er
toch enkele zaken die veranderd worden
aan de ‘Q’. Ook het totaalconcept kan nog
verbreed worden om de sfeer op en top te
maken rondom de ‘Q’. Hier wordt dus een
finaal concept opgesteld.

Op sinksen merkten we veel passage van
personen. Deze keken eens maar luisterden eigenlijk niet echt naar de radio. Er was
een heel project opgesteld rond Kortrijkse
verhalen die werden verteld. Maar mensen
bleven niet staan om te luisteren. De enigen
die rond de ‘Q’ bleven waren diegene die
Tijdens het gebruik merken we op de op- een plaatsje namen op het stokje op de ‘Q’
names toch een lichte ruis op. Die is van de of in de ronding. Om het luisteren naar de
motor afkomstig. Dit kan beter, een soort radio te optimaliseren zou het leuk zijn om
afscherming zou dit geluid moeten weer- een lounge setting te creëren rond de ‘Q’.
kaatsen.
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Een afscheiding achteraan de ‘Q’ zorgt
voor meer privacy en veiligheid. Naast
deze zaken is de afscheiding van de motor het grootste voordeel dat we hieruit
halen. Hadek toys deed zijn best met

het maken van een vermindering voor
het geluid, echter is dit niet genoeg. Het
zeil zorgt voor een weerkaatsing van het
geluid en dus minder geluid binnenin de
stand.
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De beleving rond de ‘Q’ vergroot door er
stoeltjes en tafeltjes bij te plaatsen. Deze
zouden ook opgeblazen zijn maar dan de
gelaste versie. Door het creëren van een
plek waar mensen eens kunnen rusten
op een event zorgt het ervoor dat mensen even blijven luisteren naar de radio.

Wanneer Quindo een workshop geeft,
zorgen de tafeltjes en stoeletjes voor een
totaalsfeer rond de ‘Q’ en kan iedereen
eens neerzitten en werken. Dit kan onder
andere de radioshow voorbereiden zijn
of de geluidsfragmenten samenstellen.
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