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ï p E EDITIE VAN INTERNATIONALE WATERVAKBEURS

Aquatech2002:
619exposanten
Geenrecordaantalexposanten(devorigeeditiein2002teldemeerdan700deelnemers],maartoch
nogruim600 instantiesenfabrikanten nemendeelaande151eeditievandeinternationalevakbeurs
voorwater:Aquatech.Vanmaandag 1 t/mvrijdag 4oktoberstaandedeurenvandeRAIinAmsterdamweeropenvoornieuweontwikkelingenquaproductenendienstenenvoordiversecongressenen
presentaties.In2000teldeAquatechbijna 24.000betalendebezoekers.

vetzorgtdagelijks enkelemaleneen informatiesessieovertechnische en beleidsmatige
actualiteiten.Verderstaan korteseminatsop
hetprogramma waarin leveranciers van
waterbehandelingsmiddelen in discussie
gaanmetvertegenwoordigers van waterleidingbedrijven.
IndeAquaArenAstaat infeiteeen
dwarsdoorsnede vandeNederlandsewatersector.Verschillendetoonaangevende bedrijveneninstanties zullenvier thema's uitwerken:waterenruimte,waterendeketen,
gtondwater enpartnerships.Deze thema's
sluiten enerzijds aanbij desterkontwikkeldekennis vanNederland opdeze terreinen,
anderzijds isdevraagvanuit het buitenland
naar kennis opdezeterreinen groot.De
opzet,diebegin dezemaand tijdens deVNconferentie overduurzame ontwikkeling in
Johannesburg voorheteerstvormkreegin
watdaardeWaterdomeheette(zieH 2 0 nr.
16,pag.9),krijgt volgendjaar maart eenvervolgtijdens hetWereldWaterForum in
Japan.HetNWPneemt het initiatiefvootdit
deelvanAquaArenA.
Hetpaviljoen vanKiwaenNWPzaltenslotteookhetdecorvormen vangerichteen
georganiseerde (individuele) ontmoetingen:
eenzogeheten matchmaking programma.
Dekennisenervaringvan Nederlanders
wordt hierbij gekoppeld aaneenvraagvanuit het buitenland.

Acht andere paviljoens

Aquatech biedteencomplete afspiegelingvandewatermarkt.Het internationale
karakter krijgt ditjaar nogmeernadruk.De
deelnemers komenuit42verschillende landen.Evenalsinvoorgaandeedities worden
deproducten endienstengepresenteerd in
clusters metdevolgendethema's:drinkwaterbehandeling, behandeling industrieel
(afvaljwater, afvalwaterbehandeling, riolering,transport,distributieenopslag,meeten regeltechniek en procesautomatisering,
onderzoek enadviesen tenslotteUtilities.

dekwaliteit enbeheersingvan koelwater,
proceswater,afvalwater, industriële rioolsystemenendebenuttingvangrond-en oppervlaktewater.Elkeochtend vindenopdit
podium korte,informatieve inloopseminars
plaats,diegratis toegankelijk zijn.VEMW

Opdeze 19eeditiestaan nogacht andere
grotepaviljoens:drie landenpaviljoens
(Groot-Brittannië,Spanje endeVerenigde
Staten),eenpaviljoen vandefederatie Het
Instrument, eenrioleringspaviljoen endrie
beursgerelateetde paviljoens,namelijk één
voordeInnovationAward,éénvoorhet
wereldkampioenschap fitterij enéénvoorde
media, f

Aqua ArenA
Aquatech 2002zieterniet wezenlijk
anders uitdanAquatech 2000.Nieuw iswel
hetpaviljoen vanKiwaenhet Netherlands
WaterPartnership (NWPJ.Ditpaviljoen met
denaamAquaArenAherbergt het zogeheten
Industriepodium enomvatpresentaties van
VEWIN,NVA/KVWN,StichtingWateropleidingen,StichtingRIONED,STOWAen het
normalisatie-instituut NEN.
HetIndustriepodium isvooralinteressantvoordewatermanager diebelastismet
H2O
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Veelinzendingenvoor
InnovationAward
VoordederdemaalwordttijdensAquatechde
InternationalAquatechInnovationAwarduitgereikt.Dezeprijsisbestemdvoorhetmeest
innovatieveproductofdemeestvernieuwende
dienstvandedeelnemende bedrijven/organisatiesopdebeurs.Eendeskundigejury heeftuit
ruim40inzendingenecukeusgemaaktenuiteindelijk vijfproductengenomineerd.De
bekendmakingenuitreikingvandeonderscheidingvindtplaatstijdensdeofficiële opening
vanAquatechopdinsdagavond 1 oktober.

hoef:debestaandetanknietwordenuitgegraven.
De Watershell van Waterblock
Ditiseenondergronds waterbergingssysteemdatgebaseerd isopkoepelvormige
kunststofcassettesdiealseenverlorenbekistingfungeren waaropbeton ofzandofgrind
kanwordengestort.Decassetteszijn kunnen
belastwordenmetverkeersklasse60ofmeer.

Devijfgenomineerdeproducten zijn:
Het Fuzzy filter vanBosman Water
Management
Ditiseenvolautomatisch filtratieproces
dateencapaciteit heeft vanmaximaal75
kubiekemeter waterperuur.Hetbolvormigefiltermateriaal bestaatuitsynthetische
vezelsenheeft eengrote vuilbergingscapaciteit.Het filtermedium issamendrukbaaren
heeft eencompactebouwwijze.Hetsysteem
kangebruikt wotden voordenafiltratie bij

wordengebruikt.Demeting issnellerdan
vergelijkbare methodesdoorhetmembraan.
De uitklapbare waterkering Dutchdam
vanDutchdam BV
Eenoplocatietemonteren waterkering
voorkademuren ofdijkmuren dienierver-

Bijeeninfiltratieproject bestaatdebodembij
voorkeuruitwaterdoorlatend zand,dezijkantenuitwaterdoorlatendeXPE platen.Bij
gebruik bijeenbufferkelder bestaan bodem
enzijwanden uitwaterdicht beton.

afvalwatetzuivetingen, debehandelingvan
industriewater, filtratie vóórdesinfectieen
waterrecyclingsystemen.
De Evita Insitu 5100van Danfoss
Dit iseennitraatmeter voor afvalwater.
Het instrument meetdirectinhet afvalwaterviaeenselectiefmembraanenkanzowel
bijdeingangalsbijdeuitgangvandelozing
H2O

hoogdkunnen worden.Detechniek isdusdaniguitgevoerddateenhogeveiligheidsnorm bereiktkanworden.
Het FibaFilter vanFiberFiltrationBV
Ditiseenzelfreinigend IBA-filtetdat
aaneenkleine(driekubiekemeter)seprictankgekoppeldkanworden,waardoorde
lozingseisen voorklasseIIhaalbaar zijn.Het
filtersysteemisgebaseerd opeenvezelfilterconcept.Dooreenbovengrondse koppeling

Dejury bestaatuitdeherenM.Baas
(AquaNederland),H.Gastkemper (Stichting
RIONED),P.Ket(HeinekenTechnicalServices),R. Krurze(NVA/DWR),J. vandeWorp
(VEMW)enJ.vanderZwan(Kiwa).Dezedeskundigen letten ophetinnovatieve katakter,
detoegevoegdewaardeophetgebiedvan
duurzaamheid enwaterketenbeheer,de
prakrischeeninternationale toepasbaarheid,
deintegratie vandrink-,proces-enafvalwarerendemaatschappelijke relevantie.
TijdensAquatech 2000werddeInnovationAwarduirgereikraanITTFlygtvoorde
vernieuwdeN-pomp,volgensdetoenmalige
jury "eengoededoorontwikkeling vaneen
oudprincipe", f
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Watermanager in
zuid-India
SteluwordtwakkerinhetdorpjeThiruvanandapuram indeIndiasedeelstaatTamilNadu.Zoals
elkeochtendstaat uvroe^op.Uwvrouwheeft hetontbijt van^estoomdc^icrstballetjesal klaar.
Vandaagisvoorueenbelangrijkedag. Uwordtvanavondbenoemdtotvoorzittervanhetlokale
watercornite'.Nietslechtvooreenkastenlozclandarbeider, denktutevredenbijzichzelf
Maareerstmoetergewerkt worden.
Onderweg naardezoutpannen komende
vrouwenmet waterkruiken ophun hoofd u
altegemoet.Schoondrinkwater isschaarsin
uwdorp.Doordeaanhoudende droogte zijn
devrouwengenoodzaakt hetdrinkwater van
vertehalen.Erwordtgelachenenuw
schoonzusmaakt eengrapoveruwbenoeming.
Naeenhalfuur lopenkomt uaanbijde
zoutpan.Het isalheet.Dezon schijnt felop
dewittevlakte,maarubent hetgewend.Uw
huid isbestand tegen hetzoutendehitte.
Samenmetuwcollega'slegtudijkjes aanen
verzamelt hetopgedroogdezout.Het ishard
werken vooreenschamelebeloning.Gelukkigkomtovereenpaarmaanden demoesson.Heerlijk alsderegeneris.Danbentu
eindelijk verlostvandezoutpan enhebt u
tijd omuweigenstuk land tebewerken.
Gisterenheeft u degierstvoorraad nog

Indiasevrouwenopwegnaarcmwaterpomp.

gecontroleerd.Erisnogruimgenoegrotaan
demoesson.
Vanavond zult udedorpsbewoners toespreken overuwplannen alsvoorzittervan
hetnieuwgevormdewatercornite.Watwilt
ugaandoen?Welkevragenkunt uverwachten?MetuwvriendChandran bespreekr u
dit tijdens hetwerk.Chandran kenrherdorp
allangerdan u.Hij woonralzijn heleleven
inThiruvanandapuram. Letmaarop,zegt
Chandran.Defamilie Chamundi komt met
demeestekritischevragen:Waaromdoet het
ministerievanwatervoorziening niet meer
voorons?Watheefr hetvoorzinalsdeputten tochweerverzilten?Wiegaatdepompen
betalenenwewiegaatzeonderhouden?
Chandran doetOpaChamundi naenu lacht
omzijnimitarie.
Vooruishetechterduidelijk daterwar
moetgebeuren aandewarervoorzieningin

uwdorp.Erisveelteweinigwatervoorde
inwonersen hun vee.Metdehuidige maatregelenzalerdekomendejaren nooitgenoeg
waterzijn vooriedereen.Bovendien isdit
watervaakverontreinigd waardoorziekten
endiarreeveelvoorkomen.Samenmetde
dorpsbewoners wilrudekomendejaren werkenaanderealisatievaneengoedewatervoorziening,zodatuminder afhankelijk
bentvandemoessonregens.Goedplan,zegt
Chandran,maarhoewiljeditrealiseren?
Allereerstmoetenwezoekennaareen
goedelocatievooreennieuwewarerput.Dieperendichterbij hetdorp.Wellicht moetde
put voorzien worden vaneen onderhoudsarmeIndiaMark 2 handpomp.Want uweet
daterinanderedorpengoedeervaringis
opgedaanmetdit typepomp.Enverderwilt
u nogeenproefstarten metdeopvangvan
regenwater tijdens demoesson in watertonnenenreservoirs.Maarher allerbelangrijksr
isdehulpvan uwmededorpsbewoners.U
kunt hetimmersniet alleen.
Chandran kniktinstemmend. Opzijn
steun kunt ualvastrekenen.Bovendien
wordt uinuwplannenondersteund doorde
lokaleontwikkelingsorganisatie SCAD.Zij
hebbenervaringinhetopzettenvanwaterprogramma's inanderedorpen inTamil
Nadu.Methun hulpenmetdeschenking
vanSimavibentugoedopwegnaareen
duurzame watervoorzieningvooruwdorp.
Nu vanavondnogdedorpsbewoners overruigenvanuwplannen.Datzalnognieteenvoudigzijn.Naast hun actievebijdrage bij
hetrealiserenvandewerkzaamheden verwachtuookeenfinanciële bijdrage voorhet
beheerenonderhoud vandewatervoorzieningen.Warzouhetmooizijn alsiedereen
aanheteind vandeavondovertuigd isvande
noodzaakvanuwplannen.AlsOpa Chamundizegt:"ikdoemee",danmaghij vanude
eerstesteenvandenieuwewaterput leggen.
Helaasvoordedorpsbewoners vanThiruvanandapuram wordru vanavond niet
benoemd totvoorzitter vanhun watercornite.Ookbent ugeenkastenloze landarbeider,maareenNederlandse warerprofessional.Metuwkennis van watermanagement
zouuvangroretoegevoegdewaardezijn bij
derealiseringvaneenduurzame watervoorzieningvoordit dorpje in zuid-India.
Arie de Kluijver (Simavi)
SimaviisopAquatechtevindenmstand07.714z.
Voormeerinformatie:(023)55303 81.
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BESTE FITTERS Z O R G E N VOOR NAT SPEKTAKEL OP AQUATECH

VijfdeNederlandse
KVWNFitterijwedstrijd
enderde wereldkampioenschappen
OokdezeAquatechwordtweeropgefleurd doorde,inmiddelstraditionele,jïtterijwedsrnjden. Stand
522.0indeNoordhalisdzstandwaarubeslisteenkijkje moetgaannemenalsuhetrondslenterenop
debeursbeubent.HetishierdatdebesteƒttersvandeNederlandsewaterleidingbedrijvenonderling
strijd voerenvoorhetnationale kaïnpioenschap/itterijwedstnjden. Opdinsdag 1 enwoensdag2
oktober leverteen40-talteamsstrijd omdehoogstewaterleidingeer.Naastdewedstrijd voorde 'echte'Jitters,wordtditjaar voordetweedekeereenwedstrijd voormanagementtcamsgehouden.Zij
strijden omde'Iwannabeajitter' trojee.VierMT-teamsdoeniniedergevalmee,zodatookdewitte
boordenvoorvoldoendenatspektakelzullenkunnenzorgen.
Het isdebedoelingineenzokortmogelijkerijdhetvolgendetotstand tebrengen:
hetonder druk aanborenvaneennodulair
gietijzeren leidingenhetaanbrengenvan
eendienstkraan samenmethetmakenvan
eenPE-huisaansluitingmetwatermeteren
binnenleiding.
Tenopzichtevandewedstrijd in2000 is
alleendeaanteboren buisveranderd.Het
betreft hiereenNatural buisvanSaintGobain,meteendiameter van 150mm.Voor
dezediameter (hetwas200mm)isgekozen,
omdat indeanderefitterijlanden ookmet

EénvandevrouwelijkeNederlandsedeelnemersaande
wedstrijdenin2000.

SO
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150mmwordtgewetktenernuinieder
gevalophetgebied vangietijzeren buisde
diameter gestandaardiseerd is.
Strafseconden, diebijdeeindtijd wordenopgeteld,worden uitgedeeld indienhet
werkniet volgensde wedstrijdvoorschriften
isvolbracht.Tedenken valthierbij aanlekkendeofverkeerdgemonteerde onderdelen.
Ookvoorveiligheidsovertredingenen
gevaariijk werken kunnen strafseconden
worden uitgedeeld.
Eenteam bestaatuittweepersonen:een
aanhoordereneenfitter. Hoofdprijs voorhet

winnende team iseendoorPipelife aangeboden,geheelverzorgde,reisnaarendeelname
aandeEngelsefitterijwedstrijden tijdensde
IWEX2003inBirmingham.Daarnaast zalde
winnaar deelnemenaandevierdewereldkampioenschappen, dievolgendjaar injuni
inAnaheim (Californie) worden gehouden.
Nieuwditjaar ishetwedstrijdschema.In
plaatsvantestartenmettweeteamsopiedet
halfuur, zalnuieder kwartieréénteamde
wedstrijdpoging ondernemen.Opdezewijze
krijgt iederteamdeonverdeelde aandacht
vanfansenandere toeschouwersenzalhet
jureren voordescheidsrechrers ookmakkelijkerzijn.Daarnaast iseenbijkomend voordeeldater,intijd, tweemaalzoveeltezienis
tenopzichtevanvorigewedstrijden. Ookdir
jaarzullen weerdiversebuitenlandse teams
indeRAI tezienzijn.Inschrijvingen vanéén
DuitsenenkeleEngelseenAmetikaanse
teamszijn inmiddels binnen.

Wereldkampioenschappen
Opdonderdag3 oktober vindenvoorde
derdemaal,voorheteerstinNederland,de
wereldkampioenschappen fitterij plaats.
Drieteams,tewetendenationale kampioenenuitNederland,Groot-Brittanniëende
VerenigdeStaten,strijden omdeWK-titel.
Hiertoemoetieder teamzijn kunnen tonen
indedrierespectievelijke fitterij-opgaves
vandedriedeelnemende landen.Hetteam
datdedrieverschillende methodeshetbeste

DeNederlandsekampioenenvanAquatech2000: lietteamvanWaterbedrijfGroningen.

DeWK-2001 inEngeland: eenAmerikaandoetlietopdeNederlandsewijze.
toteengoedeindebrengt, wint. Complicatie
bij deweteldkampioenschappenisdatvoor
hetEngelseenhetNedetlandsedeeleen
team vantweepersonenvereist isenbij het
Amerikaansedeeleenteam vandrie man.
Ditkomt ooktotuiting indegerealiseerde
tijden;deeindtijd voordeAmerikaanse
opgaveisflink lagerdanvoordeEuropese.
Ookzijndegebruikte materialen anders.
Wordtbij deEuropeseopstellingen met
PEgewerkt,bijdeAmerikaanse wordt
gebruikgemaaktvan(zacht]kopervoordete
realiseren aansluitleiding.Was hetin2000

DeWK-2001 inEngeland:deNederlandersdoenhetopdeAmerikaansewijze.

hetNedetlandse team(WaterbedrijfGroningen)datwon,in2001 washet hetEngelse
team(ThreeValleyswater)datdetitelgteep.
Ditjaar zalhetAmerikaanse team ongetwijfeld allesopalleszetten om tewinnen.Maat
deNederlandseafvaardiging (Waterbedrijf
Groningen)zalerookopgebrand zijn omop
vaderlandse bodemopnieuwdetitelteveroverenomaan tetonendatdeeersteWK-titel
geentoevalwas.
Diversebedrijven uit binnen-en buitenland zeggensteun toeaande fitterijwedstrijden.Metdiehulp ishetmogelijk omdedrie
teams inAmstetdam tehebben inclusiefalle

benodigdematetialen engereedschappen
voordedrieopstellingen.BuitendeNederlandsesponsorenvandeNederlandse fitterijwedstrijd* gaat het omdefirma's Reeduit
deVetenigdeStatenenHy-Ram uit GrootBrittannië. f
Maarten de Wit
*Kiwa,CONVALNederland,Kleiss&co,
PipelifeNederland,Actaris Meterfabriek,
Saint-Gobain PipeSystems,Gtontmij,Westerlo,AVKNederland,HSF,Hydron MiddenNederland enRAI-Aquatech.
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ODS branchegroep NUTSvoor al uw ^ r ^
leidingmaterialen enappendages
ODS - branchegroep NUTS Uw partner. De infrastructuur in Nederland wordt steeds
complexer. Drinkwater-, afvalwater-, gas en elektriciteitsbedrijven hebben grote
behoefte aan gespecialiseerde leveranciers.Wij zijn zo'n specialist. ODS heeft in haar
nieuwe branchegroep NUTSdeverschillende productdisciplines enkennis samengebracht
en levert o.a.onderstaande producten:
• Nodulair gietijzeren buizen en hulpstukken
• Stalen buizen en fittingen
• Koperen buizen en fittingen
• Roestvaststalen buizen en fittingen
• Schuifafsluiters,vlinderkleppen, hydranten,
terugslagkleppen enverdere appendages
• Koppelingen,pas- en uitbouwstukken en scharnierstukken
• Eigenservicewerkplaats voor in bedrijf stelling,onderhoud en revisie

Aquatech standnr. 01.1466
ODSB.V.
Branchegroep NUTS,Postbus69 - 2990ABBarendrecht
Tel. +31 (0) 180 640 883, Fax. +31 (0) 180 640211
e-mail:nuts@odsbv.nl
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