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Inleiding
Tradities zijn er om in ere te houden. Naar mate de maatschappij
sneller en minder persoonlijk wordt, lijkt het ons met deze dagen
voor Kerst een gepast moment om weer iets van ons te laten
horen. Geen spam maar een oprecht bericht van ons aan u, als
relatie die we een warm hart toedragen.
In deze nieuwsbrief leest u onder meer over de ontwikkelingen van
onze projecten en producten en onze positie in de markt.
Vanaf heden kunt u ons ook vinden via Facebook, naast de andere social media waar
we te vinden zijn. Met de groei van het gebruik van social media in de zwembad- en
wellnessbranche, ook Twitter(!), houden we graag via dat kanaal de actuele
berichten bij en stellen we u op de hoogte van nieuwtjes en wetenswaardigheden.
Evenals in de vorige nieuwsbrief is er weer een actie, speciaal voor u als trouwe
relatie.
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Team Eyeview Systems “twittert” u Prettige Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.
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Op 25 augustus jl. kon de verdrinking van
een man op tijd worden voorkomen door
het Poseidon Drenkelingendetectiesysteem.
Het ongeval vond plaats in het 25 meter
bad in Puteaux, Frankrijk. De diepte van
het zwembad was op het moment
ongeveer 1,30 meter. Door het
uitstekende detectievermogen van de
Poseidon bovenwatercamera’s kon de
succesvolle redding op tijd worden gestart.
Ook in een zwembad in Nederland kon een tiener van de verdrinkingsdood worden
gered door adequaat optreden van de lifeguard. Het ongeval vond in de
voormiddag van de 23e oktober plaats en ’s avonds kon de tiener gezond het
ziekenhuis verlaten. Eyeview Systems respecteert de wens van het team om niet
verder in de publiciteit te treden.
Met deze 22e en 23e redding bewijst het systeem wederom dat, deze wereldwijd
uniek gepatenteerde technologie, de veiligheidsnorm stelt voor openbare
zwembaden. Met aan de andere kant ook de fragile zijde van dit succes!

Aquafiets gaat internationaal
Met grote trots kunnen we melden dat er vanaf heden een exclusieve Aquafiets
distributeur is voor Frankrijk en Zwitserland. Voor meer informatie kunt u kijken op
www.aqua-motion.ch Ook is via de nieuwspagina van onze website
(www.eyeviewsystems.nl/nieuws) de flyer te downloaden.

Zorg Totaal 2013
Op 13,14 en 15 maart 2013 is
Eyeview Systems weer aanwezig op
de beurs Zorg Totaal in Utrecht. Op
onze stand (hal 8, stand F034)
showen wij onze Suntech installatie.
We halen daar de natuurlijke zon
naar binnen. Een veilige zon met de
positieve elementen van licht en
aanmaak van vitamine D. Geen
solarium apparatuur maar wel met
de eigenschappen van de natuurlijke
zon.
Deze beurs is de grootste vakbeurs in Nederland voor professionals werkzaam in de
zorg. Het biedt een compleet aanbod van de nieuwste producten en diensten voor de
intramurale- en de thuiszorg. Ook is er een inhoudelijk programma met seminars,
demonstraties en workshops. Mocht u als bezoeker willen deelnemen aan deze beurs
kunt u zich ook bij ons melden voor tickets.

Gekeurde Tenca Trap
Het is officieel, de Tenca Trap is
goedgekeurd! De beweegbare trap is
gekeurd op grond van de vereisten
zoals vermeld in de Wet en het Besluit
hygiëne en veiligheid badinrichtingen
en zwemgelegenheden, EN 13451-1
“Algemene veiligheidseisen voor
zwemvoorzieningen” en EN 13451-2
“Aanvullende veiligheidseisen en
testmethoden voor ladders, trappen
en handgrepen”.
Onlangs werd in het Boerhaavebad te
Haarlem de trap geïnstalleerd. De trap
is vooral een uitkomst omdat deze op
de bodem kan blijven liggen en niet
meer uit het water getild hoeft te
worden. Het vormt niet langer een
obstakel op het perron en is
vergunningsvrij.

Aquafiets on tour
Eyeview Systems organiseerde in 2012 wederom voor de Belgische liefhebbers de
activiteit AQUAFIETSEN ON TOUR! Ondanks het wegvallen van de Vlaamse Zwemweek
stonden de zwembaden in november toch feestelijk in de schijnwerpers. Met de extra
activiteiten voor het publiek in die week was de demonstratieles Aquafietsen, onder
leiding van een ervaren Aquafiets instructeur, een meerwaarde die vele (ook nieuwe)
bezoekers naar de zwembaden trok.
Is uw interesse gewekt? Wat in België kan, kan in Nederland ook! U kan uw zwembad
alvast aanmelden voor de Aquafiets on Tour 2013! Wenst u een demonstratie in een
andere periode? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Ronald McDonald Centre Special Friend
Vanaf begin dit jaar is Eyeview Systems een Special Friend van
het Ronald McDonald Centre Only Friends te Amsterdam. In
hun zwembad is het Poseidon Drenkelingendetectiesysteem
geïnstalleerd.
Eyeview Systems biedt het Centre ondersteuning in het
onderhoud van het systeem. Zo kunnen ze er zeker van zijn dat
het optimaal functioneert ter ondersteuning van de lifeguards,
die continue aanwezig zijn op het moment dat er gebruik
gemaakt wordt van het zwembad.
We hebben er bewust voor gekozen om Special Friend te worden omdat de doelgroep
extra kwetsbaar is voor ongevallen. Ook voor Eyeview Systems is Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen belangrijk!

Update werkzaamheden Geusseltbad te Maastricht
De installatiewerkzaamheden van het Poseidon systeem in het Geusseltbad te
Maastricht lopen op het eind. In de week voor Kerst zullen door ons de recordings
worden uitgevoerd, waarna de kalibratie van de software kan starten door de
software-engineers in Parijs. Begin maart 2013 zal dan ook in dit zwembad voor twee
bassins het computergestuurde systeem functioneren naast de lifeguard, de
combinatie van maatregelen om het verdrinkingsrisico te verkleinen.

Studie Poseidon systeem
Wegens het ontbreken van een regelgevend kader voor computergestuurde
drenkelingendetectiesystemen, en om onze klanten te garanderen dat onze
verplichtingen betrouwbaar zijn, is er opdracht gegeven voor een studie aan TÜV
Rheinland, een bekend inspectie- en certificeringsagentschap.
TÜV Rheinland heeft de interfase van het Poseidon systeem gecontroleerd op 20
september jl. Alle functies van het systeem, beschreven in onze verkoop- en
technische documentatie, zijn gevalideerd en hebben geresulteerd in een eindrapport
geschreven door TÜV .
TÜV Rheinland heeft tevens de detectieprestaties van het Poseidon systeem gemeten.
De metingen zijn uitgevoerd volgens een uitgebreide procedure. Conclusie; het
systeem voldoet aan de gestelde eisen. Het rapport is op aanvraag beschikbaar.

Het Poseidon schildje
In de vorige nieuwsbrief werd al vermeld dat er een start gemaakt zou worden met
het uitreiken van een speciaal voor het Poseidon systeem ontworpen schildje.
Om de bezoekers van het zwembad de
veiligheidsmaatregel te laten zien, die men
getroffen heeft om het risico op (bijna)
verdrinking te verminderen, is er een
schildje ontworpen. Bij de entree is dit
eenvoudig aan te brengen. De bezoeker
wordt getoond dat het zwembad is uitgerust
met het Poseidon systeem, dat tezamen
met het team van Lifeguards de veiligheid
waarborgt.
Zwembad Merwestein te Nieuwegein had in
september de primeur. Zij hadden als eerste
zwembad het schildje opgehangen, vlak
onder het verworven keurmerk Veilig &
Schoon.
Inmiddels is het schildje ook al opgehangen
bij zwembad De Windas in Bergschenhoek,
het Ronald McDonald Centre Only Friends te
Amsterdam, de Waterhoorn in Hoorn en Het
Marnix in Amsterdam.
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Nieuwe projecten
Inmiddels is gestart met de voorbereiding voor de installatie van het Poseidon
systeem in het in aanbouw zijnde zwembad Huis van de Sport in Hoofddorp
(Haarlemmermeer). In de loop van het komende jaar houden wij u op de hoogte van
onze vorderingen aldaar via onze website en social media.

Nieuwsbrief actie
www.eyeviewsystems.nl
info@eyeviewsystems.nl

Volg ons ook op Twitter,
You Tube, LinkedIn en
Facebook!

In opdracht van Eyeview Systems wordt er door de heer Martin van Berkel,
communicatieadviseur Clubbereik, een workshop social media voorbereid, speciaal
afgestemd op zwembaden.
Laat u in deze workshop wegwijs maken in social medialand. En laat u aan de hand van
diverse tips en voorbeelden uit de sportwereld informeren hoe en welke social media
u als zwembadorganisatie kunt inzetten en wat de te verwachten effecten daarvan
zijn. De verwachting is dat dit georganiseerd zal worden in februari of maart 2013.
Afhankelijk van de aanmeldingen wordt er een centrale plek gekozen in Nederland.
Uiteraard wordt ruim van te voren de datum en locatie doorgegeven.
Mocht u meer informatie willen over deze workshop, bezoekt u dan de nieuwspagina
van onze website (www.eyeviewsystems.nl/nieuws). De eerste 5 aanmeldingen
ontvangen deze workshop gratis.

