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	 							beursnieuws	

In de eerste uitgave van e-totaal van dit jaar hebben we al uitgebreid stilge-
staan bij de beurs Electronics & Applications die gehouden wordt van dins-
dag 30 mei tot en met donderdag 1 juni in de Jaarbeurs Utrecht. Naast dat 
wat we toen al konden vertellen, is er ondertussen meer bekend over deze 
beurs waar alles te zien is van elektronicacomponent tot compleet product 
en van productieapparatuur tot productiefaciliteiten. In deze uitgave het 
laatste nieuws.

Electronics & 
Applications 2017
De	elektronicavakbeurs	voor	de	Benelux

De beurs Electronics & Applications is als eerste natuurlijk een standaard 
beurs waar vele bedrijven laten zien wat zij voor de branche kunnen bete-
kenen. Ook zijn er de nodige nieuwe producten en diensten te zien, zijn er 
verschillende activiteiten, speciale paviljoens en is er de gadget te verzamelen 
(zie e-totaal van vorige maand). Ook zijn er negen seminars over de volgende 
onderwerpen.

30 mei Internet of Things, the business case 
 Embedded software for connected devices
 Developing for (medical) healthcare 
31 mei Elektronica productie proces, design bepaalt TCO
 Tomorrow’s Electronics 2017
 Electronics & Productontwikkeling
1 juni User Interface Design
 FPGA for real-time data processing
 Toekomst van elektronicaproductie in de Benelux

Over de seminars Internet of Things, the business case en User Interface 
Design treft u op pagina 18 en pagina 20 meer informatie aan. Voor de 
andere seminars verwijzen we u naar de site van de beurs waar ook de nodige 
informatie te vinden is.

HAN	Automotive	Research	
Iets speciaals op de beursvloer is de presentatie van HAN Automotive 
Research. Deze instelling maakt deel uit van het Instituut Automotive van 
de Faculteit Techniek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. HBO-
studenten kunnen hier hun bachelor en master-opleiding autotechniek vol-
gen. Tevens bieden zij ook diverse vakgerichte cursussen aan. Veel daarvan 
hebben betrekking op elektronica en alle besturingstechnologie in auto’s 
variërend van infotainment tot apps voor zuinig rijden en van veiligheids-
systemen tot internetconnectiviteit, coöperatief rijden, V2X communicatie 
en autonoom rijden.
Interessant om bij hen te gaan bekijken is het Fast and Curious project. Dit 
is een software toolbox (HANtune en HANcoder) waarmee de ontwikkeling 
van besturingssystemen niet alleen veel goedkoper kan, maar ook sneller, 
minder foutgevoelig, beter overdraagbaar en veel eenvoudiger. Het blijkt bij-

voorbeeld mogelijk om met deze tools in een 
enkele afstudeeropdracht een complete, wer-
kende stuurrobot voor personenauto’s van 
scratch te ontwikkelen. De toolbox draagt 
bij aan de ontwikkeling van vele innovatieve 
prototypes; nu al meer dan 15 toepassingen 
bij meer dan 10 partners. In het werkveld 
zorgen de tools voor doorbraken op het 
gebied van betaalbare besturing van com-
plexe systemen.
HAN Automotive is te vinden in stand 
7F008. Hier kunt u demonstraties zien en u 
laten inspireren door hun visie.
            
LoRa	IoT	gadget	live	op	de	beurs		
geproduceerd
Bezoekers van E&A hebben de mogelijk-
heid een mooi stukje nieuwe technologie in 
handen te krijgen. KISS LoRa is de naam 
van dit ambitieuze gadgetproject. 1.800 
bezoekers gaan naar huis met de KISS 
LoRa. Deze 1.800 bezoekers zien hoe de 
gadget geproduceerd wordt, verzamelen de 
gadget in vijf stappen bij 5 verschillende 
stands en hebben direct verbinding met het 
LoRa netwerk.
Deze IOT-gadget (ontwikkeld door Gepro 
Electronics) meet verschillende omgevings-
variabelen en via een LoRa verbinding komt 
dit in een cloudomgeving. Via een webapp 
wordt dan ook de status uitgelezen. Alles is 
open source (Arduino) dus de engineer kan 
er ook zelf mee aan de slag. 
Ontwikkelaar Gepro Electronics heeft de 
geproduceerde gadgets getest en goedge-
keurd. Ook met The Things Network is de 
laatste hand gelegd aan de software. The 
Things Network zorgt voor de LoRa verbin-
ding maar ook voor de backend (cloud server 
en web app). Ook deze software is inmiddels 
released en getest. Bezoekers krijgen vakwerk 
in handen!
Met hun betrokkenheid laten de deelne-
mende bedrijven individueel zien waar toe 
ze in staat zijn maar tonen ze ook de collec-

Trots	op	de	beurs		
Electronics	&	
Applications!
Rond beurzen hangt de laatste jaren vaak een negatief 
sentiment. Hebben beurzen nog wel toekomst? Gaat alles 
naar online? Alleen in Duitsland vinden nog grote inter-
nationale beurzen plaats. Er zijn in Nederland ook zeker 
veel beurstitels verdwenen of beurzen zijn samengegaan. 
Ook de beurzen die door FHI georganiseerd worden 
WoTS en E&A waren in het verleden vele malen gro-
ter. Zo groot als vroeger gaat het in Nederland voorlopig 
ook niet meer worden maar bij E&A is er wel wat moois 
aan de hand. Al vier edities was het aantal bezoekers en 
exposanten vrij stabiel te noemen. Zo’n 140 exposanten 
en 4.000 bezoekers. Dit jaar was de vraag zo groot dat er 
verhuisd is naar een grotere hal. Van 30 mei t/m 1 juni 
staan er meer dan 170 exposanten op de Electronics & 
Applications. Het aantal vierkante meters groeit nog har-
der.

Er is op de beurs veel te beleven: een Start-up Corner, een 
LoRa Wan Hackathon, de HAN Automotive laat alles 
zien rondom autonomous driving en ook is het wederom 
gelukt een LIVE Productielijn te bouwen. Op deze LIVE 
Productielijn wordt de beursgadget KISS LoRa geprodu-
ceerd. Deze IoT-gadget biedt diverse omgevingsvariabe-
len (o.a. temperatuur, vocht, licht en co2). Door de LoRa 
verbinding en het speciaal ontwikkelde cloudplatform 
(via een webapp) kun je iedere plaats, bijvoorbeeld een 
werkplek, continu monitoren. De gadget geeft ook aan 
of er LoRa bereik (The Things Network) is. KISS LoRa 
is gebaseerd op een Arduino en daardoor ook te koppe-
len aan bijvoorbeeld thermostaten met open API. Totaal 
worden er 2.000 gadgets geproduceerd maar wanneer u 
dit leest is het waarschijnlijk niet meer mogelijk een gad-
get te reserveren.

Iedere dag zijn er ook drie seminars die gratis te bezoe-
ken zijn. Van diep technisch tot meer business gerela-
teerd. De slogan ‘Slim product, slim maken’ komt in het 
lezingenprogramma goed tot zijn recht. Electronics & 
Applications is de beurs voor engineers maar zeker ook 
voor innovators. Mensen die een slim product willen 
laten ontwikkelen.

We hopen u daar te zien en hopelijk bent u ook trots op 
de beurs en de deelnemende bedrijven die in Nederland 
en België zoveel moois (helpen te) ontwikkelen!
Zie voor meer informatie www.eabeurs.nl.

Harm	Wijsman
branchemanager	Industriële	Elektronica

tieve kracht van de elektronica industrie in 
de Benelux aan.

LoRaWAN	Boiler	Room
Alle beursdagen wordt er in Seminarzaal 1 
The Things Network LoRaWAN Hackathon 
gehouden (neem uw laptop mee). Deze is 
bedoeld voor iedereen die direct aan de slag 
wil met de beursgadget of hands-on met 
secure LoRaWAN nodes, gateways en de 
netwerk server. Engineers van Microchip en 
The Things Network beloven u een veilig 
LoRaWAN connectiviteit in 15 minuten.
De Hackathon begint elke dag om 13.00 
uur met een lezing over het veilig maken 
van dingen die met Internet verbonden zijn. 
Een half uur later zal Wienke Giezeman u 
bijpraten over zijn avontuur met The Things 
Network, het eerste wereldwijde open 
LPWAN netwerk en hoe u kunt bijdragen 
aan dit netwerk. Vanaf 14.00 uur kunt u vrij 
binnenlopen voor het stellen van vragen en 
aan het werk te gaan. Er zullen voldoende 
Arduino LoRaWAN borden liggen, er zijn 
een aantal gateways en er is de netwerk 
server van TTN zodat u met een werkend 
LoRaWAN project naar huis kunt gaan. 

Exposanten	seminar
Iets speciaals is het seminar dat op donder-
dagmiddag 1 juni door Wurth Elektronik 
Nederland gehouden wordt in de Croesezaal. 
Die middag zal Field Application Engineer 
Alex Snijder een tweetal lezingen geven. De 
eerste, die om 13.30 uur begint, heeft als 
titel: Quick, stable and efficient DC/DC 
Convertors design with DC/DC modules 
with integrated IC and inductors. Na deze 
lezing is er een korte pauze en zal hij verder 
gaan met de lezing: How to design an input 
filter for your SMPS to comply with EMC 
regulations? Over de inhoud van de lezingen 
is op de site van de beurs onder het kopje 
‘Exposanten seminar ‘ in het menu item 
‘Projecten’ meer informatie te vinden.

Locatie	en	openingstijden

Datum
Dinsdag 30 mei t/m  
donderdag 1 juni 2017

Openingstijden	
Dinsdag 30 mei 09.30 – 17.30 uur 
Woensdag 31 mei 09.30 – 17.30 uur 
Donderdag 1 juni 09.30 – 17.30 uur 

Entreegeld
Een bezoek aan Electronics & Applications is gratis, wanneer u zich van te 
voren aanmeldt via de bezoekersregistratielink. Wanneer u zich niet vooraf 
registreert, bedraagt de entree € 15,-.

Locatie
Jaarbeurs Utrecht
Hal 7
Jaarbeursplein
3521 AL Utrecht
www.eabeurs.nl

Start-up	Corner	op	Electronics	&		
Applications
Slim product, slim maken is de slogan voor 
E&A 2017. Hier horen nieuwe ideeën / 
technologieën en nieuwe creatieve toepas-
singen van bestaande technologieën van 
creatieve personen en jonge bedrijven thuis. 
Start-ups hebben een idee maar ze zijn op 
zoek naar de technische kennis, een netwerk 
en investeerders.
E&A 2017 biedt deze start-ups de moge-
lijkheid om zich te presenteren aan expo-
santen en bezoekers in de Start-up Corner. 
Omringd door exposanten die actief zijn in 
het Design & Engineering cluster bruist het 
hier van de innovatie!                   

Eurobrasserie	en	meer
Op verschillende punten, verspreid over de 
beursvloer van E&A, bevinden zich diverse 
cateringpunten. Deze Eurobrasseries bieden 
een breed assortiment van catering aan en 
zoals de naam al zegt, is daar alles voor één 
euro per stuk te verkrijgen. De eerste treft 
u aan bij binnenkomst van hal 7 van de 
Jaarbeurs in Utrecht, bedoeld voor bezoekers 
die een lange rit achter de rug hebben.

Zoals al gezegd kunt u Electronics & 
Applications 2017 bezoeken van dinsdag 
30 mei t/m donderdag 1 juni 2017 van 
09.30 tot 17.30 uur. Een bezoek is gratis, 
wanneer u zich van te voren aanmeldt via 
de site. Deze site van de beurs waar u nog 
veel meer informatie kunt vinden en waar 
u zich kunt aanmelden is te vinden op  
www.eabeurs.nl.                                       •

Voor meer informatie zie 
www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “Electronics & Applications 
2017”.

LoRa IoT gadget


