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Ons nummer: PD/ 15-002  
 
            Eijsden, 23-02-2015 
Geacht LZL lid, 
 
Hierbij nodigen wij u vriendelijk uit voor een interessant bedrijfsbezoek bij Applus RTD. Wij zijn 
deze avond te gast bij de vestiging te Elsloo waar vestigingsmanager dhr. Rob van Hout, gastheer 
voor deze avond, ons een kijkje in dit nieuwe regiokantoor gunt. De heer Ed Ruijpers, Sales 
Manager van Applus RTD Nederland en mede organisator voor deze avond, heeft de 
onderstaande korte inleiding toegezonden.  

Datum    : Dinsdag 3 maart 2015  

Aanvang    : 19.30 uur 
Plaats van samenkomst : Applus RTD – Regio kantoor Elsloo  
Adres     : Businesspark 410a, 6181 MD  Elsoo 
Titel lezing   : US Phased Array testing / RTD IWEX / Rondleiding  
Sprekers       : De heer Casper van Hoek (afd. manager geavanceerd NDO) 
         en de heer Gerard van der Steen (applicatie specialist). 

Toelichting: 
Applus RTD is een wereldwijde dienstverlener op het gebied van NDO, inspectie 
en certificatie. Tijdens het bedrijfsbezoek zullen zij voor de LZL een lezing 
organiseren over de verschillende technieken en oplossingen voor het 
onderzoeken van lasnaden.  

 Casper van Hoek, afdelingsmanager van de afdeling Geavanceerd Niet-
destructief Onderzoek zal een presentatie verzorgen over ultrasoon 
Phased Array onderzoek. 

 Tevens zal Gerard van der Steen, applicatie specialist, een presentatie 
geven over de door Applus RTD zelf ontwikkelde innovatie Inverse 
Wave Field Extrapolation (IWEX 3D imager). RTD IWEX  is een revolutionaire techniek die 3D presentatie van 
de resultaten van ultrasoon onderzoek mogelijk maakt.  

Bovendien is er voor de geïnteresseerden nog een rondleiding door het nieuwe regiokantoor van Applus RTD in Elsloo, 
met een van de grootste stralingsbunkers voor NDO in Nederland. De eindtijd zal rond 21.30 zijn.  
 
Meer weten over de basis technieken van het NDO? Bekijk dan eens het filmpje 
op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=N0O09ewR_Oo 

 
Tot ziens op dinsdag 3 maart a.s. bij Applus RTD. 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens het bestuur van LZL, 
 
Peter Debie 
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