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Kerstgroet                                                                                
 
Geachte relatie, 
 
Voor de start van het nieuwe jaar danken wij u hartelijk voor het in ons 
gestelde vertrouwen en het prettige contact. Wij, en hopelijk u ook, kunnen 
terugblikken op een succesvol jaar waarin is gebleken dat in een teruglopende economie de 
duurzame relaties van groot belang zijn. Eyeview Systems blikt graag even met u mee vooruit 
op het nieuwe jaar waarin wij voornemens zijn om onze service nog verder uit te breiden. 
Graag bieden wij u om deze reden onze eerste nieuwsbrief aan. Een voor ons nieuw 
communicatiemiddel om met onze relaties in contact te blijven en u op de hoogte te houden 
van belangrijke zaken. Graag wensen wij u en uw collega’s sfeervolle kerstdagen toe en een 
gelukkig en sportief 2012, waarin wij hopen u nog vaak van dienst te mogen zijn. 
 
Team Eyeview Systems 
Peter Goedhart, Arjan Mensink, Sander Barents, Mark van Schijndel en Janine Cornelissen 

 

Inleiding  
 
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van Eyeview Systems B.V. Zoals al gezegd voor ons een nieuw 
communicatiemiddel, welke we graag willen  aanbieden aan relaties. Binnen ons bedrijfsbeleid 
staan onze klanten en het verlenen van service  hoog in het vaandel. Iets wat blijvend aandacht 
verdiend en zonder uw feedback niet mogelijk is. Wij hebben onze website totaal vernieuwd 
met onder andere de link naar diverse social media. Bezoek snel onze website 
(www.eyeviewsystems.nl) en volg ons. 
 
Aangezien we het laatste half jaar, weliswaar tegen de maatschappelijke stroom van 
bezuinigen in, hebben geïnvesteerd in onze organisatie zal deze nieuwsbrief onder andere in 
het teken staan van de voorstelronde van onze medewerkers. In de toekomst willen wij u per 
half jaar een digitale nieuwsbrief doen toekomen, tenzij u laat weten daar geen prijs op te 
stellen. Naast nieuws, acties en maatschappelijke vraagstukken bieden wij u elk halfjaar een 
fantastische aanbieding aan!  
 
Kortom, we gaan ervoor om onze goede samenwerking op een positieve wijze ook in het 
nieuwe jaar weer voort te zetten. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.eyeviewsystems.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen, Team Eyeview Systems 
 

 

V.l.n.r. Arjan Mensink, Janine Cornelissen, Sander Barents, Peter Goedhart, Mark van Schijndel 

Peter Goedhart 
Even voorstellen?! Hoe trots mag je zijn om in deze tijd in een nieuwsbrief een team van vier 
medewerkers te mogen voorstellen. Als oprichter en mede-eigenaar (tezamen met de heer 
Vlijm, directeur van Hellebrekers Technieken) ben ik bij de meeste van onze klanten wel 
bekend, maar toch even een persoonlijke noot. Ik ben dit jaar 26 jaar getrouwd en, wederom 
trots, de vader van drie kinderen in de leeftijd van 16, 20 en 22 jaar en woonachtig in Drunen. 
Ik ben een fervent hardloper.  Na een periode, bij de start van het bedrijf,  van te weinig sport 
en waarop het lichaam begon te protesteren, kwam er een ander besef. Niet alleen tijd 
plannen voor afspraken maar ook voor gezin en sport. Ik ben lid geworden van de plaatselijke 
atletiek- en wandelvereniging DAK Drunen. Tegenwoordig ben ik 2 à 3 keer in de week op de 
baan, weg of in de Drunense duinen te vinden. Echt een aanrader om lid te zijn van een 
atletiekvereniging, als hardlopen je passie is. 
 
Arjan Mensink 
Ik ben Arjan Mensink, 40 jaar en sinds 2005 voor Eyeview Systems werkzaam als 
systeembeheerder/projectleider. Mijn werkzaamheden zijn voornamelijk gericht op het 
Drenkelingendetectiesysteem Poseidon. Ik ben getrouwd en heb twee zonen van 7 en 9 jaar en 
ben woonachtig op de Veluwe in het dorpje Vaassen. Een deel van mijn vrije tijd ben ik actief 
bij de lokale voetbalclub waar ik me inzet voor de jeugd en graag zelf een balletje trap. 
 
Sander Barents 
Sinds mei van dit jaar ben ik werkzaam bij Eyeview Systems en voor een aantal reeds een 
bekend gezicht.  Ik ben afkomstig uit de sportwereld en al jaren commercieel actief. Voorheen 
was ik werkzaam in de tijdsregistratie binnen sportlocaties en nu nog specifieker gericht op 
zwembaden. Ik ben 31 jaar, woon in Venray en ben verloofd. Naast dat ik zelf actief ben als 
handballer besteed ik veel tijd aan het trainen/coachen van een zeer talentvolle groep in de 
jeugddivisie uit Arnhem. Voor Eyeview Systems hoop ik jullie allemaal spoedig tegen te komen 
om te vertellen over de fantastische producten die Eyeview Systems biedt en wat wij  voor u 
kunnen betekenen. 
 
Mark van Schijndel 
Mijn naam is Mark van Schijndel. Ik ben 29 jaar en woon in Den Bosch samen met mijn vriendin 
en onze twee zoontjes. In mijn vrije tijd breng ik graag tijd door met het gezin en mijn hobby is 
autospeedway. Voorheen was ik werkzaam in de beveiligingstechniek als monteur en 
werkvoorbereider. In augustus ben ik gestart bij Eyeview Systems als service 
engineer/coördinator. Ik ben erg enthousiast aan de slag gegaan met de innovatieve en unieke 
producten van Eyeview Systems. 
 
Janine Cornelissen 
Bij Eyeview Systems ben ik de enige dame van het stel. Ik ben 22 jaar en momenteel nog 
woonachtig in Nijmegen bij mijn ouders. Rond de jaarwisseling ga ik samenwonen met mijn 
vriend in Herpen, regio Oss. Al jaren beleef ik veel plezier aan het paardrijden, al is het 
hobbymatig. Na het afstuderen (zomer 2010) heb ik een jaar bij Center Parcs “Het Heijderbos” 
gewerkt op de afdelingen Finance en Human Resources. Sinds juli van dit jaar versterk ik het 
team van Eyeview Systems. Een bedrijf wat, hetzij op een andere wijze, ook enorm 
maatschappelijk betrokken is. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avantguard, NIEUW beveiliging voor buitenzwembaden tegen 
“illegal dipping”, de nachtmerrie van menig buitenbadmanager 
 

Illegal dipping, de trend in Groot-Brittannië. Jongeren 
kijken op Google Earth waar er een buitenzwembad is 
en via social media spreken ze af om ’s nachts (als het 
zwembad gesloten is voor het publiek) over de 
omheining te kruipen en  te gaan zwemmen. 
 
Om dit fenomeen tegen te gaan is er een nieuw 
beveiligingssysteem ontwikkeld voor zowel bestaande 
als nieuw te bouwen buitenzwembaden, genaamd 
Avantguard. Dit systeem is eveneens ontwikkeld door 

de ontwikkelaars die ook het Poseidon Drenkelingendetectiesysteem op hun naam hebben 
staan. Het betreft wederom een innovatieve oplossing, die bijdraagt aan de veiligheid van 
zwembadomgevingen. Tevens biedt het systeem verlichting voor de zwembadmanager, die 
ook na sluitingstijd verantwoordelijk blijft voor het zwembad. Zodra het systeem een ‘illegal 
dipper’ ontdekt, wordt een sms-bericht  verzonden naar de gewenste instantie of persoon. Het 
systeem bestaat uit een netwerk van camera’s en zijn verbonden met een computer. De 
software doet de rest. Het systeem beschikt ook over doorlopende eventopnames en kan 
vanaf afstand toegang bieden tot het systeem. Avantguard valt binnen dezelfde prijsklasse als 
dat van een standaard zwembadomheining. 

 

De eerste strandkamer van Nederland is een feit 
 

Suntech, een revolutionair concept dat het mogelijk maakt 365 dagen 
per jaar van de zon te genieten. Compleet met strandsetting, geluiden 
en echte zonnestralen. Dus geen zonnebanktechnologie!  
 
Sinds vorig jaar heeft Eyeview Systems B.V. een exclusieve 
overeenkomst met de Zweedse gelijknamige firma voor de distributie 
van het systeem in de Benelux. In eerste aanleg waren de interesses 
voortgekomen uit de diverse mogelijkheden voor zwembaden. De zon 
boven een terras die de warmte schenkt als van een echte zon, met tot 
gevolg dat de verblijfstijd van de bezoekers toeneemt en zeer veel 

comfort biedt. Echter na een bezoek aan Zweden bleken daar meer dan 40 zorgcentra 
uitgerust te zijn met deze “zon”. Ook de in Nederland gevestigde zorgcentra hebben interesse 
in een dergelijk product zodat zij haar bewoners meer comfort kunnen bieden maar ook een 
beleving.  Dit bleek wel tijdens de Zorgtotaalbeurs in Utrecht dit jaar. 
 

De eerste strandkamer in Nederland is inmiddels een 
feit! Osira woonzorgcentrum Vreugdehof te Amsterdam 
heeft de primeur. Na een succesvolle proefperiode met 
een tijdelijke installatie, is in september de definitieve 
opstelling van de strandkamer geïnstalleerd. Dit 
succesverhaal is al in meerdere media verschenen, onder 
andere het Parool, de Volkskrant en in het 
televisieprogramma Uitgesproken van de VARA. 

Geïnteresseerden kunnen contact met ons opnemen voor een bezichtiging. Op de website zijn 
via het sociale medium YouTube de opnamen te zien die ondermeer gemaakt zijn in 
Vreugdehof te Amsterdam. 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

Contact 
Eyeview Systems B.V. 

IJsselstraat 45 

5347 KG  Oss 

Tel   + 31 (0)412 – 45 03 82 
Fax  + 31 (0)412 – 45 03 89 

 

www.eyeviewsystems.nl 
info@eyeviewsystems.nl 

 
Volg ons ook op Twitter,  

You Tube en LinkedIn! 

 

 

Nieuw logo voor Poseidon 
 

 Tijdens de onlangs gehouden beurs Aquanale in Keulen, 
werd door Poseidon Technologies het nieuwe logo 
geïntroduceerd voor het Poseidon 
Drenkelingendetectiesysteem. Een eigentijds en fris logo 
waarin de ontwerper de betekenis  voor de zwemmer 
niet onbetuigd laat. Het derde oog van de lifeguard 
wordt als het ware omarmd. 

 

 
Nieuw project Drenkelingendetectiesysteem 
 

Het zwembad van het Ronald McDonald Huis AMC 
Amsterdam is onlangs door ons voorzien van het 
Drenkelingendetectiesysteem Poseidon. In het Huis 
kunnen ouders, broertjes en zusjes logeren van zieke 
kinderen die worden behandeld in het Emma 
Kinderziekenhuis AMC. De architect van het Ronald 
McDonald Huis AMC Amsterdam is de heer P. Glandorff 
van Fact Architects. Bouwbedrijf Wessels Zeist was als 

hoofdaannemer betrokken bij dit project. De fotograaf is de heer J. Marshall. 

 
Nieuwsbrief actie 

 In de nieuwe op handen zijnde zwemwaterwet 2012 zal 
het Poseidon systeem, als één van de mogelijke 
beveiligingsmaatregelen in een openbaar zwembad, een 
nadrukkelijke rol gaan vervullen om het risico van een 
verdrinking of bijna verdrinking te verkleinen. Het totaal 
pakket aan beveiligingsmaatregelen wordt belangrijk en 
niet louter het aantal lifeguards.  

 
Voor zwembaden wordt het daarom van groter belang welke veiligheidsmaatregelen getroffen 
zijn in het zwembad. Om de bezoekers van het zwembad deze maatregel te laten zien hebben 
wij een schildje laten ontwerpen. Bij de entree is dit schildje 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. De eerste vijf klanten, die binnen een 
week het schildje bij Eyeview Systems via de mail bestellen, krijgen het kosteloos toegezonden. 
Vanzelfsprekend dient het Poseidon systeem wel in één van de bassins aanwezig te zijn. 
Mocht u in het bezit zijn van het algemeen Keurmerk Veilig & Schoon kunt u dit aangeven, 
zodat dit logo wordt toegevoegd, zonder meerkosten overigens. Uiteraard zal in het aan u 
toegezonden exemplaar, het nieuwe logo van het Poseidon systeem prijken. 
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