
 
Let op: 

Neem deze uitnodiging mee naar de bijeenkomst. Als bewijs van deelname ontvangt u van het bestuur een stempel en paraaf op de 
uitnodiging. Deze gewaarmerkte uitnodiging wordt door het NIL als geldig document gezien voor verlenging van uw persoonscertificaat 

(indien in uw bezit). Voor actuele informatie kijk op www.lasgroepzuidlimburg.nl 
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Ons nummer: PD/ 14-007  
 
         Eijsden, 04-09-2014 
Geachte LZL lid, 
 
Hierbij nodigen wij u vriendelijk uit voor het bijwonen van een interessante lezing over de ASME 
Boiler en Pressure Vessel Code (BPVC), sectie IX, Las- en soldeer Kwalificaties. 

Datum    : Dinsdag 16 september 2014  
Aanvang    : 19.30 uur 
Plaats van samenkomst : Cofely – Regiobedrijf Zuidoost  
Adres     : Amerikalaan 35, 6199 AE  Maastricht-Airport  
Titel lezing   : Het geheim van het gebruik van de ASME IX  
Spreker       : De heer Arjan Roza van Arjan Roza Lastechniek BV 

 

Toelichting: 
De American Society of Mechanical Engineers (ASME) is een professionele vereniging met maar liefst 
130.000 leden in 158 landen. Ze promoten de kunst, wetenschap en praktijk van multidisciplinaire 
engineering en aanverwante kennis wereldwijd. De ASME is een engineeringsvereniging, een normen-
organisatie, research en development organisatie, een lobbyclub, leverancier van trainingen en onderwijs en 
heeft geen winstoogmerk. ASME is reeds in 1880 opgericht als gevolg van de talloze stoomketel en 
drukvaten incidenten. ASME is tevens een van ‘s werelds grootste uitgevers van technische documenten.  
En om dus de ASME IX te kunnen begrijpen (en juist toe te passen) zal men dus heel wat documenten 
moeten weten te vinden/raadplegen. Deze lezing zal o.a. de 
samenhang tussen de verschillende secties van de BPVC uit de 
doeken doen, maar zal met name inzomen op de basis regels voor 
het lassen en de verantwoordelijkheden die elke fabrikant in deze 
heeft voor het lassen.  

Tot ziens op dinsdag 16 september a.s. bij Cofely. 
 

Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van LZL, 
 
 
Peter Debie 

http://www.lasgroepzuidlimburg.nl/

