
uw KraNt
Driemaandelijks infoblad van de slotenmakers  –  Nr 46

V S U

www.vsu.be

l  aBus Business  
Days 2011

l  europese Norm  
voor mechanische sloten

l  Behoud B.t.w.-tarief 
van 6 %

De FOD Binnenlandse zaken steunt het kwaliteitslabel

Boottocht op de Gentse Leie

 PP46+UwKrant46_Cover.indd   3 23/09/11   8:33:15



d
u

it
m

a
n

Sl
ijp

 u
w

 o
m

ze
t 

o
m

h
o

o
g

Pr
of

es
si

on
el

e 
sl

ijp
m

a
ch

in
es

• • • • 

 PP46+UwKrant46_Cover.indd   4 23/09/11   8:33:16



Uw Krant n° 46  -  October 2011 1

In memorie van Michel Dhont

Een uniek man is heengegaan.

Wij zijn verbijsterd en bedroefd, 
maar je zal altijd bij ons blijven, 

door de onuitwisbare indruk die je achterlaat.

Jij was voor ons de beste en liefste papa, 
jij hield oneindig veel van ons mama.

Samen fietsen aan de zee, 
was het liefste wat je deed.

Jij was zo trots op je eigen winkel, 
die je met zoveel plezier en kracht hebt opgebouwd.

We hebben alles aan jou te danken, 
niets zal nog hetzelfde zijn.

Rust zacht.

De familie dankt u voor  
uw blijken van deelneming.
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Op zondag 12 juni organiseerde de VSU in samenwerking met Mecop een 
familieuitstap in de vorm van een boottocht op de Gentse Leie. Om 11 uur 
werden de deelnemers verwacht aan de Grote Huidevettershoek, de ligplaats 
van de boot. Het bestuur begon de boottocht met de maandelijkse vergadering 
waarna Staf Adams het roer overpakte en ons langs de mooie oevers van de 
Leie liet varen. 

BOOttOcht OP De gentSe LeIe

Geologisch gezien behoort de Gentse regio tot de Noordwest-Europese 
laagvlakte, een uitgestrekt gebied met verre horizonten, een laag reliëf en 
een dicht net van waterlopen, waarvan de belangrijkste in de Noordzee 
uitmonden. De twee voornaamste rivieren, de Schelde en de Leie, die in

gent, De gUnStIge LIggIng Gent samenkomen, bepalen het 
lage en waterrijke landschap van 
zandig Vlaanderen. De riviervalleien 
wisselen af met zandige hoogten die 
zelden hoger reiken dan 15 meter 
boven de zeespiegel. De hoogste top, 
meer dan 28 meter, is de Blandijnberg. 
Deze gunstige situatie met leefbare 
hoogten dicht bij water oefende 
een grote aantrekkingskracht uit op 
mensen. Dat gold ook al voor de 
eerste bewoners, zowat 60.000 jaar 
geleden. In het sterk verstedelijkt 
landschap van vandaag valt er van 
de oorspronkelijke topografie niet 
zo veel meer te merken, hoewel 
toponiemen als ‘berg’, ‘kouter’ of 
‘donk’ voor de hoogten, en ‘meers’, 
‘gracht’ en ‘lei’ voor de laagten 
nog herinneren aan de vroegere 
landschappen.
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Reeds in de Gallische (of Keltische) 
tijd waren er meerdere woonker-
nen in de streek. De naam Gent 
zou afkomstig zijn van de Keltische 
waternaam Gond, verbasterd naar 
het Germaanse Gand, waarvan het 
Latijnse Gandavum is afgeleid.  Jozef 
Vercoullie legt uit dat Ganda nooit 
kan betekenen samenvloeiing, de 
samenvloeiing van de rivieren Leie 
en Schelde, omdat -avum enkel bij 
namen van waterlopen voorkomt.

De rivieren stroomden en kronkel-
den in een gebied waar veel gron-
den periodiek onder water liepen 
(de meersen) en die dus niet ideaal 
waren voor landbouw maar beter 
geschikt voor schapenteelt. Gent 
zou eeuwenlang de belangrijkste 
stad van de Nederlanden zijn voor 
laken (gemaakt van wol), vlas (met 
in de 19e eeuw de grootste vlasfa-
briek van West-Europa) en katoen 
(de eerste geïndustrialiseerde stad 
van het vasteland, ook het Manches-
ter van het vasteland genoemd.)

De gentSe LeIe

De Leie is een rivier die in Noord-
Frankrijk in Lisbourg op een hoogte 
van 116 m ontspringt, en in Gent in 
België in de Schelde uitmondt. De ri-
vier is 202 km lang, waarvan 109 km 
in België. Van Armentiers (Armentiè-
res) tot Wervik vormt de rivier over 
24 km de Belgisch-Franse grens.
Belang voor de vlasindustrie
Traditioneel is de Leie bekend om 
zijn vlaswerken. Het water van de 
Leie is arm aan kalk en ijzer, en daar-
door erg geschikt voor het roten 
van vlas. De rivier dankt er haar bij-
naam aan: de Gouden rivier, naar de 
kleur die het roten veroorzaakte. In 
1943 echter werd de vlasindustrie 
in het Leie-stroomgebied volledig 
verboden om de milieu-aantasting 
die er het gevolg van was de kop in 
te drukken.
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AAnPASSIngen  
AAn De wAteRLOOP

Oorspronkelijk mondde de Leie uit 
in de Schelde aan wat nu de Portus 
Ganda heet, vlakbij de site van de 
Sint-Baafsabdij. In de jaren ‘60 werd 
de Nederschelde in het stadscen-
trum gedempt tussen het Geeraard 
de Duivelsteen en de Leie. Zodra dit 
weer wordt opengelegd (de brug-
gen zijn reeds aanwezig) wordt de 
oorspronkelijke mondingsplaats.

Momenteel (2010) vinden ingrij-
pende rechttrekkings-, verbredings- 
en uitdiepingswerken aan de Leie 
plaats in en rond de stad Kortrijk. 
Deze Leiewerken moeten de Leie 
bevaarbaar maken voor container-
schepen en schepen tot 1350 ton 
tot Harelbeke. Na aanpassing van 
de doortocht van Kortrijk (in uit-
voering) en Komen zal deze ton-
nenmaat mogelijk zijn tot Rijsel via 
de zijrivier de Deule, daar waar dit 
nu nog 600 ton is. De scheepvaart 
in het Leiebekken wordt verder 
bevorderd door het kanaal Bossuit-
Kortrijk dat de Leie verbindt met de 
Schelde, het kanaal Roeselare-Leie 
en het Afleidingskanaal van de Leie 
of Schipdonkkanaal dat de Leie ver-
bindt met het kanaal Gent-Brugge. 
Door deze laatste verbinding blijft 
de benedenloop van de Leie vanaf 
Deinze gevrijwaard van beroeps-
scheepvaart. Twee derde van het 
Leiewater wordt afgevoerd via het 
Schipdonkkanaal; het resterend 
derde vloeit in de toeristische Leie, 
waar onze boottocht plaatsvond.

Bron: Wikipedia en  
Gent, stad van alle tijden.
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op 72/55 of 72/60 DIN-gekeurd 18251
inox afgeronde voorplaat 24mm of 20mm
inox dagschoot, inox nachtschoot
uitvoering : 

dag-nachtslot, WC-slot, loopslot of nachtslot
alle modellen op voorraad (17000 stuks op stock)

BESA  projectsloten 

op 72/55 of 72/60 DIN-gekeurd 18251
inox afgeronde voorplaat 24 mm of 20 mm 

inox dagschoot, inox nachtschoot 

uitvoering:
dag-nachtslot, WC-slot, loopslot of nachtslot
alle modellen op voorraad (17.000 stuks op stock)

op 72/55 of 72/60 DIN-gekeurd 18251
inox afgeronde voorplaat 24mm of 20mm
inox dagschoot, inox nachtschoot
uitvoering : 

dag-nachtslot, WC-slot, loopslot of nachtslot
alle modellen op voorraad (17000 stuks op stock)

BESA  projectsloten 
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wORDt eUROPeSe nORMeRIng VAn 
MechAnISche SLOten VeRPLIcht ?
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Bron: pmg.schrijnwerk 
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•  Compleet: met het volledige programma bin-
nen de mechanische, elektronische en mechatro-
nica werd de verscheidenheid van de ABUS groep 
getoond.

Tijdens deze dagen kon men ook deelnemen aan 
enkele interessante presentaties: zo was er de pre-
sentatie over mechatronische beveiliging, de pre-
sentatie over Secvest IP en een introductie training 
IP algemeen.

Op de ABUS Business Days werden de volgende 
nieuwe draadloze melders voor de Secvest draad-
loze alarmsystemen gepresenteerd:

Deze Business Days 2011 stonden in het teken van:

•  Innovatie: een kennismaking met alle nieuwe 
innovaties van de producten van de ABUS groep 
om zo inzicht te krijgen in de verschillende tech-
nologieën en een voorsprong te krijgen op het 
gebied van advies, installatie en verkoop.

•  Persoonlijk: gesprekken voeren met de ver-
koop en de technici van ABUS en nuttige tips krij-
gen voor de dagelijkse business.

•  Praktisch: alle producten waren live te zien en 
uit te proberen met concrete know-how voor de 
praktijk voor een goede en professionele indruk 
bij de eindklant.

Uw Krant n° 46  -  October 20118

Voor het eerst presenteerde ABUS zich als één familie op de  
ABUS Business Days 2011. Hier konden we de productfamilies van 
de verschillende ABUS divisies ervaren en zien hoe de verschillende 
technologieën samensmelten in één beveiligingsoplossing.

ABUS BUSIneSS DAyS 2011
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Secvest 2wAy draadloos  
extra deurslot 7010e en 7025e

Het draadloze extra deurslot 7010E heeft een 
dubbele hefgrendel met buitensluitcilinder en een 
draaiknop aan de binnenkant. Bij het vergrendelen 
van het extra deurslot wordt de alarmcentrale au-
tomatisch in- of uitgeschakeld. Het is geschikt voor 
vouwdeuren tot maximaal 29 millimeter en voor 
stompe deuren met DIN-linkse en -rechtse aanslag. 
De doornmaat is van 72 op 60 millimeter instelbaar. 
Het Secvest 2WAY draadloze extra deurslot 7010E 
is verkrijgbaar in wit en bruin. Daarnaast heeft het 
deurslot 7025E een dubbele hefgrendel met buiten- 
en binnensluitcilinder. 

Secvest 2wAy draadloos  
vensterstangslot FOS550e

Met twee vergrendelpunten en 
een drukweerstand van meer dan 
een 1000 kg, is het nieuwe Secvest 
2WAY draadloze vensterstangslot 
FOS550E een uitblinker. Dankzij 
de automatische vergrendeling zijn de ramen ook 
na het sluiten beveiligd. De grendelstangen zijn 
in verschillende lengtes te bestellen. Het Secvest 
2WAY draadloze vensterstangslot FOS550E is ge-
schikt voor ramen en raamdeuren met naar binnen 
openende draai- en draai-kiepbeslagen en is even-
eens in de kleuren wit en bruin verkrijgbaar.

Met deze nieuwe Secvest-uitbreidingen kunnen deu-
ren en ramen nog effectiever tegen inbraak worden 
beschermd. Deze mechanische draadloze melders 
bieden inbrekers forse mechanische weerstand, 
terwijl het Secvest draadloze alarmsysteem al alarm 
slaat. De draadloze melders zijn door installateurs 
eenvoudig en snel in te bouwen in alle draadloze en 
hybride alarmsystemen van ABUS, zoals de Secvest 
2WAY met VdS-Home keurmerk.

De nieuwe PIR-netwerkcamera voor  
de bewaking van woningen en kantoren

De nieuwe PIR-netwerkcamera  
levert een hoge beeldkwali-
teit met 25 beelden per se-
conde in een HD-720p-reso-
lutie. Hij is uitgerust met een  
passieve infraroodsensor (PIR). 
Als de PIR-sensor een warm-
tebeweging registreert, wordt 
deze middels de ingebouwde 
bewegingsdetectie aanvullend 
geverifieerd. Bij bewegingsde-
tectie in het donker worden 
automatisch witlicht LED’s voor gedetailleerdere 
beelden in kleur geactiveerd en wordt de geïnte-
greerde SD-kaartopslag gestart. De beeldover-
dracht gebeurt flexibel via een wireless IEEE 802.1 
1n- of een ethernet netwerk interface. De krach-
tige en in de behuizing verstopte antenne geeft de  
gebruiker meer speelruimte bij de keuze van de lo-
catie voor de camera. Het draadloze gegevensver-
keer wordt beschermd door de standaardprotocol-
len WEP, WPA en WPA2. De beeldoproep gebeurt 
via browser, client-software of ook mobiel met mo-
biele telefoon of smartphone via App. De opslag van 
de beelden gebeurt via een insteekbare SD-kaart of 
op een NAS die zich in het netwerk bevindt. 

Integratie in alarmsystemen

Parallel kan de camera in de IP-alarmmodule, de 
Secvest IP draadloze alarmcentrale of in het Eycasa 
home-videosysteem worden geïntegreerd. Na de 
verifiëring van de beweging door de PIR-netwerkca-
mera start dan bijvoorbeeld niet alleen de opname, 
maar wordt er ook een alarm geactiveerd via de IP-
alarmmodule of het Secvest IP draadloze alarmsys-
teem en per e-mail een alarmmelding inclusief veel-
zeggende beeldbijlage (voor- en na-alarmbeelden) 
verstuurd. Valse alarmen, die vaak bij normale bewe-
gingsmelders voorkomen, worden door de aanvul-
lende bewegingsdetectie drastisch gereduceerd.
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De B.T.W. op de renovatie  
van woningen ouder dan 5 jaar 
blijft permanent op 6 %. 

Deze beslissing is opgenomen 
in de programmawet en ver-

schijnt binnenkort in het Staatsblad. De perma-
nente verlenging van deze maat regel geldt vanaf 
1 juli 2011.

De B.T.W.-verlaging naar 6% trad in werking 
op 1 januari 2000 en werd intussen een aantal 
keer verlengd. De laatste verlenging verliep op 
30 juni 2011.

De verlaging geldt niet alleen voor de renova-
tie en het herstel van privéwoningen, maar ook 
voor de renovatie en het herstel van bejaar-
dentehuizen, internaten die verbonden zijn aan 
een school of universiteit, jeugdbeschermings-
tehuizen, opvangtehuizen voor daklozen en psy-
chiatrische verzorgingstehuizen.

Ook een aantal kleine maar arbeidsintensieve 
hersteldiensten genieten voortaan het perma-
nent verlaagd B.T.W.-tarief van 6%. Het gaat 
om de herstelling van fietsen, van schoeisel en 
leder waren en de herstelling en het vermaken 
van kleding en huishoudlinnen.

BehOUD B.t.w.-tARIeF VAn 6 %
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Verantwoordelijke België
Marcel Clijmans - Deken Adamsstraat 7 bus 4 - 2300 Turnhout - Tel.: 014 41 87 73
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