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Voorwoord  
 

Beste beursbezoeker, gadgetverzamelaar en/of lezer van deze whitepaper, 
 
Na ruim tweeëneenhalf jaar is het voor de WoTS-parrot eindelijk tijd om de vleugels uit te 
slaan!  
Zoals bij iedere WoTS-beurs levert een sterke samenwerking in de elektronicabedrijfsketen 
wederom een interessante gadget op: de WoTS-parrot. Deze gadget is concreet, leuk en 
flexibel. Het professionele team ingenieurs van Dekimo heeft deze voice-recording-device 
ontwikkeld met diverse leuke stemvervormers. 
 
De WoTS-parrot luistert naar uw spraak en neemt een aantal seconden op waarna de 
gadget u zal napraten als een “echte” papegaai. Tevens heeft u bij het afspelen de keuze uit 
vier verschillende special effects! Een groot voordeel van het opnameapparaatje is dat deze 
zowel op als na de beurs te gebruiken is. De functionaliteiten in combinatie met het trendy 
design vormen de ideale gadget voor jong en oud. Als bezoeker verzamelt u de WoTS-
parrot in acht stappen op de WoTS-beursvloer.  
 
Achter de totstandkoming van de parrot zit een heel verhaal. Het idee van de gadget stamt 
uit 2019, waarin de engineers van Dekimo met een concept op de proppen kwamen. Destijds 
was de papegaai bedoeld voor de WoTS2020. Het idee werd al snel omarmd door de 
betrokken partijen. Vervolgens werden de eerste ontwerpstappen al snel gezet. Echter nog 
voordat een eerste functioneel prototype gemaakt kon worden, sloeg de coronapandemie 
toe. Er ging een streep door WoTS2020 en de gadget ging mee naar E&A2021. Na een lange 
break werd het project weer met frisse energie opgepakt.  
 
De componentenschaarste in de elektronicabranche zorgde voor hachelijke situaties 
omtrent de haalbaarheid van de gadget. Met hulp van alle partijen is het gelukt om de juiste 
componenten bijeen te krijgen. Zo gezegd, zo gedaan. De PCB’s werden geproduceerd en de 
componenten geleverd. Helaas gooide de pandemie ook nu weer roet in het eten. Ook de 
Electronics & Applications (E&A) 2021 ging niet door. Ook nu stond het besluit vast, de 
parrot gaat er bij de eerstvolgende beurs komen. En zie hier het resultaat! Met een 
aandenken aan het harde werk in voorbereiding op E&A’21 (het beurslogo is te vinden op de 
achterzijde van de PCB) is het nu dan eindelijk mogelijk de gadget te verzamelen. 
 
Voordat het zover is nog een laatste dankwoord aan alle sponsoren en betrokken partijen 
voor het mogelijk maken van deze beursgadget. In deze whitepaper leest u nog veel meer 
over de totstandkoming van de papegaai. Namens alle sponsoren wensen wij u veel 
leesplezier met deze whitepaper. En niet te vergeten! Succes met het verzamelen, 
monteren en activeren van de WoTS-Gadget. 
 
Namens het gehele gadgetteam, 
 
Melvin Brink   
FHI Industriële Elektronica 
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Dekimo over de ontwikkeling van de gadget 
 
De beursgadget van de WoTS slaat in september zijn vleugels uit. Twee jaar later dan 

gepland, vanwege corona, maar dat mag de pret niet drukken. Van 27 tot en met 30 

september kunt u de gadget met eigen ogen bewonderen in de Jaarbeurs Utrecht. Deze 

editie is gekozen voor een papegaai die stemmen kan opnemen en vervormen. Het 

bijzonder kleurrijke ontwerp trekt direct de aandacht. Maar wie zit er nu eigenlijk achter het 

design van deze gadget en hoe is de ontwikkeling ervan begonnen? In een interviewserie 

komt het team achter de WoTS- parrot aan bod. Projectleider Giuseppe Albano van Dekimo 

(standnummer 9A076) bijt het spits af. 

Met zijn team staat Albano aan de basis van de gadget. Voordat de inmiddels iconische 

vogel het tot beursgadget schopte, vond er een verkiezing plaats binnen de stuurgroep van 

WoTS. “Onze CEO, Johan Van Eemeren, zit in deze stuurgroep van de vakbeurs. Hij is een 

van de vertegenwoordigers uit de industrie. Hem werd gevraagd of Dekimo de gadget dit 

keer wilde ontwikkelen”, stelt Albano. 

 

Dekimo had hier zeker oren naar en zei volmondig ‘ja’. “We hebben in 

Leuven een brainstormsessie met een aantal projectleiders gedaan. 

Daar is dat idee ontstaan om stemmen op te nemen en vervormd 

weer te geven. Ik weet niet of we het toen al parrot noemden, maar ik 

denk dat de parallel met de papegaai van de Efteling toch al gemaakt 

werd. Daarna kwam Dirk Stans van Eurocircuits met het idee om er 

een kleurrijke PCB van te maken. Er is vervolgens binnen Dekimo een 

team opgezet dat ervoor moest zorgen dat de gadget er kwam. Ik ben 

projectleider van deze ploeg”, verduidelijkt Albano. 

 

Specifieke visie 

In de ontwerpfase is samengewerkt met onder meer Eurocircuits en Saar Drimer. “Deze 

kunstenaar heeft onder meer nagedacht over de kleurcombinaties en het specifieke 

ontwerp van de vogel. Als grafisch ontwerper heeft hij een heel specifieke visie die wij in 

overleg vorm gingen geven. De fantasievolle omkadering is bedacht door Drimer”, zegt de 

projectleider. 

 

In het begin van het project was het nog even zoeken naar de juiste werkwijze. “Drimer 

werkte voordat hij door Eurocircuits werd ingelijfd met een eigen CAD-programma”, vertelt 

Albano. “Die software zat echter anders in elkaar dan ons CAD-systeem. De gebruikte lay-

out kwam niet overeen met de onze en dat was soms lastig. We hebben vervolgens 

gezamenlijk besloten dat wij de layout voor onze rekeningen gingen nemen. Drimer gaf ons 

input en tekeningen die wij dan in ons pakket gingen omzetten naar een PCB-model. De 

samenwerking verliep erg prettig.” 

 

 

  

https://fhi.nl/wots/exposant/dekimo/
https://fhi.nl/wots/exposant/dekimo/
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Outline passend 

Door veel contact te houden, verliep de samenwerking met de kunstenaar vrijwel 

probleemloos. “We hebben wekelijkse meetings opgezet met Drimer zodat we aan zijn 

ontwerpwensen en -eisen kunnen voldoen. Het was flink passen en meten om de outline 

passend te krijgen. Er is bijvoorbeeld gebruikgemaakt van drie verschillende lagen 

soldermask, zodat je met de kleuren kan spelen. Het gebruikte koper krijgt een andere 

kleurtoon doordat het mask eroverheen zit. Ook gebruiken we plexiglas waarop we een 

batterij moeten lijmen. Het is een zeer nauwkeurig proces. Wij hebben uiteindelijk een PCB 

gemaakt en een proof of concept uitgevoerd om te zien of de realisatie van deze gadget 

haalbaar is. De PCB mag geen limieten overschrijden dus zijn er verschillende 

veiligheidstesten opgezet. Uit het laatste testrapport blijkt dat de gadget aan alle 

veiligheidseisen voldoet.”   

 

Bij het ontwerp van de gadget was een aantal zaken van belang. “Zo 

moesten alle componenten van sponsoren komen en daar moet je 

rekening mee houden in het ontwerp”, vertelt Albano. “Ook de 

keuze van het CPU was belangrijk, omdat je alle beloftes moet 

kunnen waarmaken. Het uiteindelijke ontwerp moet daadwerkelijk 

stemmen kunnen opnemen en vervormen. Ook voor de keuze van 

een RFID-antenne en chip zijn we niet over een nacht ijs gegaan. 

De batterijen zijn gesponsord en de gebruikte speakers hebben we 

tegen inkoopprijs aangeschaft. Top Electronics heeft voor de USB-

connectoren gezorgd.” 

 

Gesneden koek 

Albano kijkt tevreden terug op de ontwikkeling van de beursgadget. De samenwerking en 

communicatie met verschillende partijen verliep vlot. Het is dan ook gesneden koek voor 

Dekimo: “Deze manier van werken is voor ons niet nieuw. De manier waarop we dit project 

aanvliegen verschilt niet veel van onze gebruikelijke werkwijze. We werken in reguliere 

projecten ook met schema’s en hebben veel overleg met de klant. Ook vinden er veel testen 

plaats en sparren we veelvuldig met de opdrachtgevers. Voor ons was dit eigenlijk 

dagelijkse kost.” 

 

Naam    Giuseppe Albano 
Organisatie   Dekimo in Leuven 
Functie parrotproject  Projectleider WoTS Parrot 
Functieomschrijving  Electronic Development Engineer 
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Eurocircuits vertelt over het ontwerp 
 
De beursgadget van de World of Technology & Science 2022 is een elektronische papegaai. 
Achter het design, de ontwikkeling en de productie van de WoTS parrot zit een heel team. In 
deze interviewreeks komen de betrokken partijen aan bod. In het tweede artikel vertelt Dirk 
Stans van Eurocircuits (standnr. 9C090) over zijn aandeel in het project. Hij is een van de 
aanjagers van dit ambitieuze samenwerkingsverband. 
 
Eurocircuits is vanaf het begin van dit project nauw 
betrokken bij de totstandkoming van de WoTS parrot. “Het 
ontwerp van de beursgadget dateert van enige tijd terug. 
Door de coronacrisis ging de vakbeurs niet door en bleef 
het design op de plank liggen. Nu is de tijd weer rijp voor 
een fysieke beurs en kan de elektronische papegaai 
eindelijk zijn vleugels uitslaan”, vertelt Stans. 
 
Eurocircuits buigt zich over de vervaardiging van de printplaten die voor de WoTS-parrot 
nodig zijn. “Er zijn in totaal 1.500 printplaten nodig. Onze rol gaat echter verder dan de 
levering van printplaten”, verduidelijkt Stans. “Zo bewaken we het proces door na te gaan of 
het uiteindelijke ontwerp produceerbaar is. Ook de esthetische vormgeving hebben we op 
ons genomen.” 
 
Efteling als inspiratiebron 
Zoals gezegd is Eurocircuits al in een vroeg stadium betrokken bij de totstandkoming van 
de parrot. “Voor elke editie van de vakbeurs komen een aantal brancheleden in een speciaal 
beurscomité samen om na te denken over een gadget waarmee we de aandacht trekken en 
de beurs mee op de kaart zetten”, zegt Stans. “Gezamenlijk bespreken we een aantal 
ideeën, waaruit we de beste kiezen. Bij de selectieronde speelt het ook een rol of we 
sponsoren kunnen vinden die de levering van componenten op zich willen nemen.” 
 
Dekimo kwam met het idee om een apparaatje te ontwikkelen waarmee je stemmen kunt 
opnemen en vervormen. Zo is het balletje gaan rollen, stelt Stans: “Uiteindelijk kwamen we 
uit op de vorm van een papegaai. De mechanische vogels uit attractiepark de Efteling 
dienden daarbij als inspiratiebron, omdat zij bezoekers napraten en hun stemmen 
vervormen.” Toen duidelijk werd wat de vorm van de gadget moest zijn, werd de hulp van 
Saar Drimer ingeschakeld. De technical editor annex elektronicaontwerper van Eurocircuits 
boog zich over de vormgeving van de vogel, de printplaat dus. Dat deed hij in samenwerking 
met het team van Dekimo onder leiding van projectleider Giuseppe Albano. 
 

Bedrijfsfilosofie 
Het team van Dekimo ontfermde zich over de 
elektronica, terwijl Drimer het esthetisch design 
voor zijn rekening nam. “Elke zienswijze heeft zijn 
rechten binnen dit project. Er is veel overleg 
tussen beide partijen geweest om tot het 
definitieve ontwerp te komen”, zegt Stans. 
 
  

https://fhi.nl/wots/exposant/eurocircuits-n-v/
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De ontwerpen van Drimer zoeken altijd de grenzen van de produceerbaarheid op. “Hij 
vraagt om meerdere productietechnieken die lastig met elkaar te combineren zijn. De 
makkelijkste weg kiest hij niet, maar hij heeft inmiddels ervaring met het bewaken van de 
balans tussen het maken van een zo mooi mogelijk design en de maakbaarheid”, vult Stans 
aan. “Dat vinden wij een mooie uitdaging en we helpen hem graag bij het verwezenlijken van 
zijn projecten. De meeste bedrijven zijn niet te vinden voor het maken van dergelijke ‘folies‘ 
maar wij vinden het juist een uitdaging om met Drimer mee te denken. Dergelijke 
’spielereien’’ prikkelen onze creativiteit en daarom doen we graag mee met het 
vervolmaken van zijn ontwerpen.” 
 
Esthetische vormgeving 
Kleur is zeer belangrijk voor dit ontwerp. “Voor dit 
project werken we met drie kleuren soldeermasker 
(groen, blauw, zwart), wit als tekstopdruk en goud als 
board finisher. Hiermee krijgen we een mooie 
kleurencombinatie op de kleine beursgadget.” 
 
Eurocircuits is onlosmakelijk verbonden met de 
beursgadgets. “Sinds 2007 doen we aan alle projecten 
mee en denken we na over de mascottes voor de 
vakbeurs. Het is een hele uitdaging om met een grote groep mensen samen te werken met 
wie je dat normaliter niet dagelijks doet. Tot nu toe is dat steeds gelukt”, zegt Stans. 
 
De reden dat deze samenwerkingen zo vlot verlopen, is omdat het binnen het kader van 
onze FHI branchevereniging Industriële Elektronica gebeurt, denkt Stans: “FHI brengt 
partijen samen en zorgt ervoor dat de neuzen dezelfde kant opstaan. Alle deelnemers 
willen van de beurs een succes maken. Vanuit deze emotie – en niet vanuit een 
commercieel standpunt – ontstaat de gadget. Door gezamenlijk op te trekken, dienen we 
hetzelfde belang en willen we de branche versterken. Deze samenwerking vanuit de keten 
is uniek te noemen in heel Europa.” 
 
Naam     Dirk Stans 
Organisatie   Eurocircuits 
Functie parrotproject  Aanjager WoTS Parrot 
Functieomschrijving  Managing Partner 
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Würth Elektronik over de componenten 
 
De beursgadget van World of Technology & Science 2022 is de ‘WoTS parrot’. Deze 
elektronische papegaai neemt stemmen op en speelt deze vervolgens vervormd af. Achter 
de totstandkoming van deze gadget zit een heel team. In een interviewserie komt de ploeg 
achter de elektronische papegaai aan bod. Vice President Würth Elektronik eiSos Groep 
Niels Braams van Würth Elektronik Nederland B.V. (standnr. 9A040) legt uit hoe de 
componenten gekozen werden.  
 
Er is lang nagedacht over de gadget. “In 2019 werd er al over gesproken voor de E&A-beurs, 
dé vakbeurs voor industriële elektronica in Nederland, maar de coronacrisis gooide roet in 
het eten”, zegt Braams. “Uiteindelijk besloten de leden van de beurscommissie voor de 
papegaai te kiezen en om de gadget te presenteren tijdens WoTS 2022. Mijn Belgische 
collega zocht direct contact met Dekimo. Deze partij staat aan de basis van de ontwikkeling 
van de parrot. We hebben hen aangemoedigd van onze voorraad componenten gebruik te 
maken.” 
 
In totaal heeft Würth Elektronik circa zeven componenten geleverd 
die in de gadget verwerkt zijn. “We hebben een filtercomponent in 
de vorm van de WCAP-CSGP General Purpose MLCC geleverd en 
een Mini Slide Switch schakelaar en een Quartz Crystal die het 
kloksignaal op de PCB genereert”, verduidelijkt Braams. “Ook de 
ESD-bescherming in de vorm van de TVS Diode Array komt van 
ons. De MagI³C Power Module Variable Step Down MicroModule  
regelt de nodige spanningen en stromen voor de parrot. De SMT 
Full-color Reverse mount Waterclear LED dient als het oog van de 
gadget. Voor de controle LED is gekozen voor de SMT Mono-color 
Side view Waterclear LED.” 
 
Sponsoren 
De selectie van deze componenten was een intensief proces, legt Braams uit: “Het doel was 
om FHI niet voor de kosten op te laten draaien en hen het inkoopproces te besparen. Wij als 
componentenfabrikant hebben samen met de exposanten gekeken hoe we de gadget 
betaalbaar konden houden. Door sponsoren te zoeken, zijn we erin geslaagd om 
componenten voor de parrot bij elkaar te krijgen.”  
 

In samenwerking met Dekimo zijn componenten 
gekozen die voorradig en snel leverbaar zijn. “We 
hebben alle specificaties doornomen. Aan de hand 
daarvan hebben we de maakbaarheid van de parrot 
vastgesteld. Alle componenten die wij leveren, zijn 
op korte termijn beschikbaar. Het vinden van deze 
onderdelen was eenvoudig, omdat wij over een live 
database beschikken. We hebben direct inzicht in 
onze voorraad en kunnen garanderen dat we de 
gewenste componenten hebben”, stelt hij.  

 
 
  

https://fhi.nl/wots/exposant/wurth-elektronik-nl-b-v/
https://fhi.nl/wots/exposant/dekimo/
https://fhi.nl/wots/exposant/wurth-elektronik-nl-b-v/
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Componentenschaarste 
De keuze voor componenten is een belangrijke klus. Er is namelijk sprake van materiaal- 
en componentenschaarste in de branche industriële elektronica. “Schaarste is een groot 
probleem. Deze thematiek hebben we serieus genomen en uitgebreid met Dekimo 
besproken. Zodra er besloten werd voor een bepaald component te kiezen, reserveerden 
we deze direct.”  
 
Eenmaal gereserveerd werden deze onderdelen geblokkeerd en daardoor niet meer 
beschikbaar voor klanten. Sommige componenten waren lastig leverbaar en de levertijd 
varieerde ten tijde van het ontwerp van zestien tot twintig weken en soms wel een jaar. “Het 
is dus essentieel dat je de juiste producten selecteert”, besluit Braams.  
 
Naam    Niels Braams 
Organisatie   Würth Elektronik Nederland B.V.   
Functie parrotproject  Componenten levering en selectie 
Functieomschrijving  Vice President Würth Elektronik  
    eiSos Groep 
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Arrow Electronics over de componenten 
 
Achter de kleurrijke verschijning van de WoTS-parrot schuilt een heel team. De 
beursgadget van World of Electronics 2022 is een voicerecorder in de vorm van een 
papegaai. Achter de schermen is hard gewerkt aan de totstandkoming van dit elektronisch 
gevogelte. Regional sales manager Huub Vergouwen van Arrow Electronics (standnr. 
9B029) vertelt hoe enkele cruciale componenten gekozen zijn.  
 
Om zorg te dragen voor de componenten van de WoTS-parrot werd de expertise van Arrow 
Electronics ingeschakeld. “We zijn benaderd door FHI met de vraag of wij componenten 
voor de WoTS-parrot wilden sponsoren”, verduidelijkt Vergouwen. “Het ontwerp van de 
beursgadget was al klaar. Dekimo droeg zorg voor het design dus hebben we direct met 
hen geschakeld. Een aantal IC’s, en de processor dat in het ontwerp stond, was niet 
voorradig. Als we deze specifieke processor moesten bestellen dan zouden deze nooit op 
tijd binnenkomen.”  
 
Wereldwijde schaarste 
De oorspronkelijk geplande componenten bestellen, was geen 
optie. De coronacrisis en later de oorlog in Oekraïne zorgden voor 
een wereldwijde schaarste. “Wij zijn daarom met het team van 
Dekimo in overleg gegaan om alternatieve componenten te kiezen. 
Door in onze eigen voorraad te zoeken, vonden we beschikbare 
materialen die mogelijk aan de gewenste specificaties van de 
originele processoren voldeden. Toen we deze alternatieven 
hadden gevonden, reserveerden we direct de voorraad voor de 
parrot. Zo werden risico’s weggenomen, omdat de gewenste 
hoeveelheid componenten tijdig leverbaar was. De benodigde NFC-
chip bijvoorbeeld was voldoende voorradig dus dat leverde geen 
problemen op. (NFC staat voor Near Field Communication. red). Uiteindelijk hebben we de 
processor en de NFC-chip op tijd kunnen leveren.” 
 
Ontwerpfase 
Arrow beschikt volgens Vergouwen over een groot aantal services zodat men tijdig op 
mogelijke materiaaltekorten kan inspelen. Het bedrijf beschikt over veel kanalen waaronder 
vestigingen in Azië, Amerika en Europa. Mochten er in die filialen geen voorraden meer zijn, 
dan zijn twee digitale kanalen beschikbaar. “Mocht daar ook niet het gewenste materieel 
aanwezig zijn, dan kan ons zusterbedrijf Converge soelaas bieden”, verduidelijkt 
Vergouwen. “Zij kunnen op de open markt naar materialen zoeken. Als dat niet lukt, dan 
vragen we Silicon Expert om hulp. Zij beschikken over een grote componentendatabase 
waarin mogelijke alternatieven gevonden kunnen worden om een quick fix oplossing te 
bieden. Als al deze kanalen niet tot het gewenste resultaat leiden dan is tot slot hulp bij een 
re-design een mogelijkheid.” 
 
Het heeft voor leveranciers de voorkeur om al in de ontwerpfase betrokken te zijn bij 
projecten, stelt Vergouwen: “Zo kunnen we meedenken over de componenten. Zijn de 
gewenste materialen over korte en lange termijn wel leverbaar? En is het project wel 
haalbaar gezien de levertijden van een oplossing of moet men andere technologie inzetten? 
Hoe eerder we weten wat de klant wil des te eerder kunnen we de componenten inkopen. 
Mochten we in een later stadium in het proces betrokken zijn, dan kunnen we indien nodig 
naar alternatieven zoeken.” 
 
 

https://fhi.nl/wots/exposant/arrow-electronics/
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Enorme impact 
Het moge duidelijk zijn dat componenten- en materiaalschaarste een enorme impact heeft 
op de sector industriële elektronica. Het is vooralsnog onduidelijk wat de toekomst brengt. 
Vergouwen denkt dat de schaarste op den duur wel zal verdwijnen, maar niet op korte 
termijn: “De coronacisis is nog steeds gaande en speelt zelfs weer op in andere delen van 
de wereld. Langzaam vergroot een aantal bedrijven de capaciteit, maar tegelijkertijd blijft 
de handrem erop. Je hebt te maken met een voorspelde groei ten opzichte van de vraag. 
Fabrikanten zijn echter terughoudend, omdat ze niet met een immense voorraad willen 
achterblijven als blijkt dat het om een luchtbel gaat en de vraag in de praktijk niet zo groot 
is. In Nederland zien we dat de vraag erg groot blijft.” 
 
Een vooruitziende blik blijft belangrijk voor zakelijk succes. “Het is voor klanten verstandig 
om zoveel mogelijk vooruit te plannen en na te denken over de gewenste componenten. 
Door snel te schakelen, voorkom je dat je bij een crisis, van welke aard dan ook, achteraan 
de rij staat. Advisering en een grote componentendatabase maken het verschil”, stelt 
Vergouwen.  
 
Naam    Huub Vergouwen 
Organisatie   Arrow Electronics   
Functie parrotproject  Componenten levering en selectie 
Functieomschrijving  Regional sales manager 
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Kiwa Dare over het testen en meten van de elektronische 

papegaai 
 
Van 27 tot en met 30 september kunt u de elektronische papegaai zelf in elkaar zetten in de 
Jaarbeurs Utrecht. De gadget is gemaakt en geproduceerd door enthousiaste WoTS-
exposanten. In een interviewserie komt het hele team achter de parrot aan bod. In dit 
artikel vertelt Gijs Nobel van Kiwa Dare hoe zijn bedrijf test of de gadget aan alle EMC-
richtlijnen voldoet. 
 
Nobel is teamleider EMC en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor alle EMC-
onderzoeken die Kiwa Dare uitvoert voor klanten. Hij vertelt hoe het testen van de WoTS-
gadget is verlopen. Nobel: “Bij het testen van de gadget kijken we specifiek naar de 
elektromagnetische comptabiliteit (EMC), volgens de Europese richtlijnen. Dit houdt in dat 
wij onderzoeken of een apparaat niet teveel storing veroorzaakt en of deze bestand is tegen 
storingsinvloeden in zijn directe omgeving.” 
 
“De test voor de WoTS-gadget was een vreemde eend in de bijt, omdat we normaliter alleen 
commerciële onderzoeken uitvoeren,” vervolgt Nobel. “We onderzoeken producten die 
bijvoorbeeld in Europa op de markt komen. Welke producten dat zijn, kan ik vanwege 
geheimhoudingsplicht niet vertellen. Het loopt uiteen van industriële producten tot 
apparaten voor ziekenhuizen en de automotive sector.” 

 
Strenge EMC-eisen 
“Bij het EMC-onderzoek kijken we hoe appraten op 
elkaar reageren. Elk apparaat, hoe klein ook, moet 
bestand zijn tegen de signalen van andere 
apparaten zonder dat er een storing optreedt. 
Andersom geldt dit ook: het stralingsniveau van de 
gadget moet binnen een bepaalde range blijven, 

zodat het andere apparaten niet beïnvloedt. De 
hoogte van het niveau is op Europees niveau 
vastgelegd en hangt samen met de doelgroep en de 

omgeving waarin het apparaat gebruikt wordt,” aldus Nobel. “Voor consumentengoederen 
zijn de eisen minder streng dan voor bijvoorbeeld apparaten die bestemd zijn voor Defensie 
of de industriële sector. Hoewel de WoTS-gadget een eenmalige productie is, moet het toch 
voldoen aan de EMC-regelgeving. Anders mag het niet worden uitgereikt op de beurs.” 
 
Hoe gaat het testen van de gadget in zijn werk 
Nobel legt uit hoe het testen van de gadget in zijn 
werk gaat. “Het onderzoek vindt plaats in onze 
anechoische meetkamer. Dat is als het ware een 
grote metalen doos van acht bij elf meter met 
straling-absorberende materialen op de muren 
(absorbers). Dit geheel zorgt ervoor dat er geen 
straling in en uit de kamer kan komen. We willen 
alleen testen en meten wat de gadget uitstraalt 
of ontvangt, zonder beïnvloeding van buitenaf.” 
  

https://www.dare.nl/
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Statische ontladingen 
“Er zijn allerlei onderzoekjes die volgens de EMC-normen gedaan moeten worden. Een van 
de testen is bijvoorbeeld statische ontladingen (ESD). Je hebt vast wel eens meegemaakt 
dat je met koud, droog weer iets beetpakt en opeens een schok ervaart. Als je een apparaat 
daar niet tegen beschermt, gaat het kapot. Met een ESD-generator laten we op de meest 
gevoelige plekken statische ontladingen van enkele duizenden volts los en beoordelen of dit 
de werking van de gadget niet beïnvloedt.” 
 

Hoogfrequent straling 
“Vervolgens wordt getest hoe de gadget reageert op 
de straling van andere apparaten in de ruimte. Het 
apparaatje staat in de testkamer op een draaischijf 
die zo groot is dat er een auto op past. De parrot 
wordt gebruikt in een omgeving waarin allerlei 
elektronica aanwezig is. Een gemiddeld huishouden 
heeft circa negentig apparaten in huis. Al deze 
apparaten zenden in meer of mindere mate 

stoorsignalen uit en die mogen de werking van de gadget niet beïnvloeden. We simuleren 
deze stoorsignalen door met een antenne deze hoogfrequent-signalen uit te zenden richting 
de papegaai. Deze moet onder deze omstandigheden gewoon blijven functioneren.” 
 
“Elk elektronisch apparaat, en dus ook de gadget, straalt hoogfrequent signalen uit 
(radiated emission). In deze testfase onderzoeken we of de emissie van de parrot binnen de 
toegestane grenzen blijft. De testen op de gadget nemen een dag in beslag. Dit is normaal 
voor consumentenapparaten. Bij producten die voor de industrie bestemd zijn, kan dit 
oplopen tot wel een week. In sommige gevallen duurt het testen en meten zelfs meerdere 
weken, bijvoorbeeld bij voertuigonderdelen,” sluit Nobel af. 
 
Kiwa Dare voert alle testen uit in het eigen laboratorium in Woerden. Het testen van de 
gadget verliep soepel. Nobel: “De parrot is maar één keer getest omdat alle waarden aan de 
EMC-eisen bleken te voldoen. Complimenten dus voor de ontwerpers van de gadget en het 
hele gadgetteam!” 
 
Naam    Gijs Nobel 
Organisatie   Kiwa Dare Services 
Functie parrotproject  EMC-test uitvoeren 
Functieomschrijving  Teamleider EMC 
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VDL TBP Electronics vertelt over de testfases 

 
Een elektronische papegaai is de beursgadget van de World of Technology & Science 2022. 
Achter de totstandkoming van de parrot – zoals men de mascotte in de wandelgangen 
noemt – zit een heel verhaal. Een team van verschillende bedrijven boog zich over het 
design, de ontwikkeling en de productie van de gadget. In deze interviewreeks komen de 
betrokken partijen aan bod. In de vierde editie vertelt Consultant Test & DfX Steven Van 
Hout van VDL TBP Electronics (standnr. 9C084) over zijn aandeel in het project. Hij 
ontfermde zich over de tests in de designfase en na de productie. 
 
De rol van VDL TBP Electronics binnen het project was tweeledig, 
vertelt Van Hout: “In het voortraject hebben we ervoor gezorgd 
dat we voldoende ruimte kregen om te testen. Voordat het 
ontwerp definitief werd, hebben we een testrapport naar Dekimo 
gestuurd. Onze input was bedoeld om ervoor te zorgen dat er 
met de beste en meest geschikte materialen gewerkt werd. 
Dekimo staat aan de basis van de elektronica van de gadget. Ook 
voordat de gadget definitief het productieproces ingaat, voeren 
we tests uit.”  
 
Door in het voortraject al goed na te denken over de te gebruiken 
materialen win je veel tijd. Tijdens het Design for Manufacturing 
(DfM) werd gekeken of de parrot maakbaar was en of de gewenste elektronica 
daadwerkelijk op het board paste. “Is het bijvoorbeeld mogelijk om te solderen in het 
huidige ontwerp en zo ja welke materialen zijn daar het meest geschikt voor? Het doel was 
om een zo foutloos mogelijke toepassing voor te schrijven, zodat het productieproces zo 
soepel mogelijk op te starten is.”  
 
Haalbaarheid beoordelen 
De totstandkoming van de WoTS-parrot is een echte team effort. Alle betrokkenen hielpen 
elkaar om het beste uit het project en elkaar te halen. “In samenspraak met de ontwerpers 
zoek je naar de beste en meest geschikte onderdelen. Doordat goed is nagedacht over de 
componenten, voorkom je bijvoorbeeld dat je met schaarste te maken krijgt. Omdat we in 
een vroeg stadium alle data aangeleverd kregen, konden we in het voortraject al een 
analyse uitvoeren om de haalbaarheid van het ontwerp te beoordelen. Ook konden we 
kijken of er extra hardware nodig was voor de testen. In het geval van de parrot was dat de 

plaatsing van een luidspreker, software en de implementatie van 
ledverlichting. In de tests is bekeken wat de blinking rate van de 
lichtjes was en of de kleursterkte aan de eisen voldeed”, aldus Van 
Hout.  
 
A1 Electronics produceert in totaal 1500 parrots die stuk voor stuk 
zijn getest door engineers van VDL TBP Electronics. “We gebruiken 
ons eigen testsysteem, de EBST 2.0. We nemen alle 
functionaliteiten van de beursgadget onder de loep. Ook 
programmeren we firmware, zodat we de tests goed kunnen 
uitvoeren. De tests gebeuren zowel digitaal als analoog. Het hele 
bord van de parrot ondergaat een volledige Extended Boundary 
Scan test”, verduidelijkt Van Hout. 

 
 
  

https://fhi.nl/wots/exposant/vdl-tbp-electronics/
https://fhi.nl/wots/exposant/dekimo/
https://fhi.nl/wots/exposant/a1-electronics-netherlands-b-v/
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Nóg efficiënter 
Het testproces verliep gelukkig vlot. “We hebben geen problemen of moeilijkheden 
ondervonden tijdens de testfase. Op een gegeven moment ontdekten we dat het testen nóg 
efficiënter kon als we zowel de USB als software in één testronde zouden vangen. Dat 
deden we eerst los van elkaar, maar toen we ontdekten dat we dit konden bundelen hebben 
we dat meteen gedaan”, besluit Van Hout. 
 
Naam    Steven Van Hout 
Organisatie   VDL TBP Electronics 
Functie parrotproject  Verantwoordelijke testfases 
Functieomschrijving  Manager Test Engineering 
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Contecto en Comdes Componenten over de behuizing van de 

gadget 
 
De beursgadget van de World of Technology & Science 2022 is een elektronische papegaai. 
Achter het design, de ontwikkeling en de productie van de WoTS-parrot zit een heel team. In 
dit artikel leest u over de bijdragen van Contecto (stand: 9C093) en Comdes Componenten 
(stand: 9B064). Deze twee bedrijven waren samen verantwoordelijk voor de plexiglas 
behuizing van de gadget: een onmisbaar onderdeel van het opvallende uiterlijk van de 
parrot. Comdes leverde daarnaast de RFID-readers voor het unlocken van de effecten. 
 
Voor de WoTS-parrot wordt geen klassieke plastic behuizing gebruikt, maar is gekozen 
voor plexiglas. Het bedrijf Contecto uit Boxmeer construeerde doorzichtige platen die de 
elektronica in de gadget zichtbaar maken en tegelijk beschermen.   

 
Wat is plexiglas 
In tegenstelling tot wat de naam suggereert, is plexiglas van transparant kunststof 
gemaakt. Het grote voordeel van plexiglas is dat het meer licht doorlaat en dat het tot 25 
keer sterker is dan glas. Dit laatste is erg belangrijk op een beurs waar ‘duurzaamheid’ een 
van de centrale thema’s is.  
 
Het materiaal is bovendien erg flexibel. Een portaalfreesmachine freest de plexiplaatjes 
voor de gadget precies op maat uit een enorme plaat van twee bij drie meter. In de kop van 
de machine zit een freesboortje. Hiermee gaat het apparaat systematisch over de plaat 
heen om op de vooraf ingestelde posities de juiste gaten te frezen. Deze posities zijn 
voorgeprogrammeerd door onze mechanicaspecialist.   
 
Schokveilig 
Ondanks het feit dat het een eenmalige productie betreft, moet de elektronica in de gadget 
aan dezelfde strenge EMC-richtlijnen rond schokveiligheid voldoen als andere 
consumentenapparaten. De bezitter van de gadget mag immers geen elektrische schok 
ervaren tijdens het gebruik. De stroom die door het apparaat vloeit moet op de juiste plek 
terechtkomen. Plexiglas is stevig en schokveilig genoeg om als behuizing te dienen en kan 
in alle kleuren van de regenboog worden geleverd. De makers van de gadget hebben 
gekozen voor geel materiaal omdat dat mooi contrasteert met het zwart-groen van de 
‘veren’ van de papegaai en de gouden rand aan de bovenkant.  
 

https://fhi.nl/wots/exposant/contecto/
https://fhi.nl/wots/exposant/comdes-componenten/
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Voldoende ruimte 
Het plexiglas kan niet direct op de PCB-plaat bevestigd worden. Er moet voldoende ruimte 
zijn tussen de componenten en de behuizing, zodat de werking van de elektronica niet 
verstoord wordt. Comdes Componenten heeft een spacer geleverd die de gebruiker in vier 
gaatjes aan het uiteinde van de PCB-plaat moet klikken en waar vervolgens de 
plexiglasplaat op bevestigt wordt. Zo ontstaat een ruimte van een paar millimeter tussen 
het plexiglas en de PCB-plaat. Die paar millimeter zijn belangrijk voor de veiligheid en de 
correcte werking van het apparaat.  
 
Uniek 
Het is uniek dat de gebruiker van de gadget aan de 
achterkant tegen de componenten aankijkt, want 
normaal kan dat alleen als je een apparaat 
openschroeft. WoTS-bezoekers mogen de gadget 
straks zelf in elkaar klikken op de beursvloer, 
inclusief het plexiglas en de spacers. De 
verschillende onderdelen zijn verkrijgbaar bij de 
stands van de exposanten die aan het project 
meedoen. Als de gadget klaar is, moet hij draadloos 
geactiveerd worden op de activatieplaat die u vindt 
op de stands die beschikken over een RFID-reader. 
Ook dit apparaat is geproduceerd én ontwikkeld 
door Comdes Componenten.  
 
Naam    Piet van Duijnhoven 
Organisatie   Contecto 
Functie parrotproject  Producent plexiglasbehuizing 
Functieomschrijving  Managing Director 
 
Naam    Eric van Rooy 
Organisatie   Comdes Componenten 
Functie parrotproject  Leverancier spacers, clips en RFID-reader 
Functieomschrijving  Sales executive & Co-owner 
  

https://fhi.nl/wots/exposant/comdes-componenten/
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A1 Electronics deelt productieproces beursgadget 
 
Een elektronische papegaai – de zogenoemde WoTS-parrot – is de beursgadget van de 
World of Technology & Science 2022. Achter de totstandkoming van deze opvallend 
kleurrijke verschijning zit een heel team techneuten. In deze interviewserie komen de 
betrokken partijen aan het woord. In dit zevende artikel vertelt directeur Rudy Oude Vrielink 
van A1 Electronics (stand 9D084) over zijn aandeel. Hij gaat dieper in op het 
productieproces van de parrot.  
 
De totale oplage van de WoTS-parrot is 1.500 stuks. A1 
Electronics is vanaf de start betrokken geweest bij het proces 
en is verantwoordelijk voor de productie van de beursgadget. 
“De componenten komen van verschillende sponsoren en wij 
voegen deze samen tot een eindproduct,” licht Oude Vrielink 
toe.  “Enkele machines zijn met elkaar in verbinding gebracht 
en zorgen ervoor dat losse onderdelen samenkomen en een 
eindproduct vormen”.  
 
Het bedrijf uit Almelo past ook eventuele problemen aan. De heersende 
componentenschaarste heeft invloed op de normale werkzaamheden van A1 Electronics, 
maar gelukkig hebben de sponsoren alle materialen op tijd kunnen leveren en staat er niets 
meer in de weg voor de productie van de parrot.  
 

Samenwerking 
Zorgen over de deadline maakt Oude Vrielink zich niet: 
“Alle onderdelen liggen klaar en de samenwerking met 
verschillende partijen is goed verlopen. Samen 
versterken we elkaar en dat is altijd heel waardevol om 
mee te maken. Dekimo hield zich bezig met het ontwerp 
en Eurocircuits boog zich over de PCB’s en proto’s. Daar 
hoeven wij ons dan niet over druk te maken en datzelfde 
geldt voor de DFM-analyse en het testen. Deze neemt 
VDL TBP Electronics voor zijn rekening.”  

 
Waardevol 
De samenwerking met andere partijen ervoer Oude Vrielink als iets waardevols en prettigs: 
“Leveranciers, klanten en bedrijven komen samen en zetten gezamenlijk de schouders 
eronder. Dat is heel fijn. Ik vind het sowieso heel waardevol om de krachten met andere 
partijen te bundelen. Dat is dan ook de reden dat ik lid ben van het EMS-cluster. Dit 
genootschap wisselt kennis en ervaringen  uit over elektronicaproductie met als doel de 
branche te laten groeien.”  
 
 
  

https://fhi.nl/wots/exposant/a1-electronics-netherlands-b-v/
https://fhi.nl/wots/exposant/dekimo/
https://fhi.nl/wots/exposant/eurocircuits-n-v/
https://fhi.nl/wots/exposant/vdl-tbp-electronics/
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Nieuwe generatie  
De reden voor deelname aan het parrotproject is tweeledig 
voor A1 Electronics. Het zorgt voor naamsbekendheid, maar 
is tevens bedoeld om een nieuwe generatie voor techniek te 
interesseren. “De vakbeurs en de gadget zijn mooie tools om 
mensen te enthousiasmeren voor technische vakken. 
Elektronica is een prachtig vak, maar voor veel mensen niet 
aansprekend genoeg. Hopelijk brengt de vakbeurs daar 
verandering in, omdat we kunnen laten zien wat mogelijk is. 

De parrot spreekt tot de verbeelding en toont aan wat we hier in Nederland voor elkaar 
kunnen krijgen”, besluit Oude Vrielink.  
 
Naam    Rudy Oude Vrielink 
Organisatie   A1 Electronics 
Functie parrotproject  Coördinator WoTS Parrot 
Functieomschrijving  Directeur 
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Fotoreportage 
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Sponsoren 
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Technische specificaties 
 

  

Onderdeel Type Sponsor Standnummer 

Aan/uit switch WS-SLSU Mini Slide Switch 6.7 x 2.7 mm Wurth Elektronik 9A040 

Batterij DJ602535 3.7V 1.85Wh LiPo Elincom electronics 9B049 

Battery connector E-tec CRR-102-SL125-99/R Comdes Componenten 9B064 

Buck converter 
VDMM Variable Step Down MicroModule MagI³C Power 
Module Wurth Elektronik 9A040 

Charge IC I# POW CHRG Li-ion/poly 1A LM3658SD WSON10 FHI n.v.t. 

Clock kristal WE-XTAL Quartz Crystal CFPX-104; 5.0 x 3.2mm; 8.0 MHz Wurth Elektronik 9A040 

Condensatoren Diverse Alantys 9C051 

D class versterker I# AMP AUD 1W5 MONO CLASS D TSOT26 PAM8301AAF FHI n.v.t. 

Diode TVS Diode Array WE-TVS SOT23-6L Wurth Elektronik 9A040 

ESD bescherming voor 
USB D# TVS 6V0 USB SOT23-6 WE-TVS 82400102 Wurth Elektronik 9A040 

Ferrite bead FI# BEAD 470E @100MHz 0A4 0603 WE742792643 Wurth Elektronik 9A040 
LED 
  

D# LED RGB 0A025 0W06 CA reverse mount 3216 WL-SFRW 
SMT Wurth Elektronik 9A040 

LED D# LEDH AMBER 0A020 120MCD 0603 WL-SMSW Wurth Elektronik 9A040 

Micro USB-connector J USB micro B FBS P 5 0.65mm TOP-electronics 9B052 

Microcontroller 
I# MCU 32b 1M FL CORTEX-M4 320K SRAM LQFP100 
STM32F413 Arrow electronics 9B029 

Microfoon # MC MEMS PDM 1dB 3.5x2.65 SPH0641LM4H-1 Morello FHI n.v.t. 

Mosfet Q# MF N 50V 0A2 SOT23 BSS138 Conrad Electronic 9A008 

PCB Custom made Eurocircuits 9C090 

Plexiglas Custom made Contecto 9C093 

Plexiglas spacers Kang Yang RCC-10 BLACK Comdes Componenten 9B064 

Pushbuttons S# TCT S 6x6 160g H4.3 Schurter Electronics 9C026 

RFID tag I# ITF RFID/NFC 13.56MHz I2C SO8N ST25D Arrow electronics 9B029 

Speaker EKULIT LSF-28M/NT-B FHI n.v.t. 

Speaker connector E-tec CRR-102-SK150/GO-99/R Comdes Componenten 9B064 

Speaker kabel E-tec CAS-CC0002-0126 Comdes Componenten 9B064 

Speakerklemmen Kang Yang SR-6.5 BLACK Comdes Componenten 9B064 

USB kabel USB 2.0 Kabel, A - MicroB, groen, 2m 2E Interconnection 9B044 

Weerstanden Diverse DVC n.v.t. 
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Montage WoTS Gadget 
 

Stap 1: Ophalen van de PCB 
De eerste stap is het afhalen van de PCB. De custom 
made PCB is op te halen bij de exposant zoals vermeld 
op uw persoonlijke routekaart.  
 

 
  
 
 
 

Stap 2: Ophalen van de speaker + 
bevestigingsclips 
Bij het afhalen van de speaker is het belangrijk dat u 
twee bevestigingsclips meeneemt. Hiermee kunt u de 
speaker op de juiste plaats vastmaken aan de PCB. De 
connector van de speaker plaats u in de passende 
connector op de PCB. Probeer de kabel zo goed 
mogelijk vrij te laten. 
 

 
 
Stap 3: Ophalen van het plexiglas + 
batterij + bevestigingsspacers 
Vervolgens haalt u het plexiglas en de batterij af bij 
de exposant zoals vermeld op uw persoonlijke 
routekaart. Let op dat de batterij vooraf al is 
vastgeplakt op het plexiglas. De batterijconnector, die 
aan de kabel is gemonteerd, klikt u vast op de PCB 
(zie afbeelding hiernaast). Let bij het afhalen van het 
plexiglas op dat u vier bevestigingsspacers 
meeneemt. Hiermee kunt u het plexiglas aan de PCB 
monteren.  
 

 

1 

2 

3 
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Stap 4: Ophalen van de USB-
laadkabel 
Deze laadkabel gebruikt u om de parrot op te 
laten zodra de batterij leeg is. De laadkabel sluit 
u gemakkelijk aan op de meest gangbare 
powerbricks.  
 

 
 
 
Stap 5 t/m 8: Activeren van de parrot en de special effects 
Zodra u alle onderdelen heeft opgehaald 
kan het activeren van de parrot beginnen. 
Let er goed op dat de parrot op de juiste 
wijze in elkaar is gezet. Bij vragen kunt u 
altijd even informeren bij een 
deelnemende exposant of bij het 
informatiepunt bij de entree van hal 9.  
Het activeren van de parrot is gemakkelijk. 
Plaats de parrot gedurende een paar 
seconden op de gemarkeerde plaats op de 
RFID-reader (zie afbeelding hiernaast). 
 
De parrot heeft een viertal special effects. Deze activeert u via de readers op 
de stands van de exposanten zoals vermeld op uw persoonlijke routekaart. 
Voor een volledig functionerende gadget is het van belang om alle vier de 
special effects te activeren. 
  

4 

5 
t/m 
8 
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Gebruiksaanwijzing WoTS Gadget 
 

Gebruik van de parrot 
Zet de parrot aan met de switch aan de onderzijde (zie 
foto). Houd één knop ingedrukt om een opname te 
starten, laat de knop los om de opname te stoppen. 
Druk kort op dezelfde knop om de opname af te spelen. 
Elke knop kan 5 seconden audio opnemen en heeft een 
eigen uniek stemgeluid. Bij ontvangst van de gadget is 
geen enkel effect ontgrendeld. Om alle effecten te 
ontgrendelen is het van belang om uw persoonlijke 
routekaart goed te volgen. Ieder effect wordt bij een 
andere standhouder ontgrendeld. Houdt de parrot voor 
de reader op de daarvoor gemarkeerde plek. Het effect 
is ontgrendeld zodra u een geluid hoort. Om de parrot 
weer uit te schakelen gebruikt u de switch waarmee u 
de parrot ook heeft aangezet. 
 
 

Use of the parrot 
Turn on the parrot with the switch at the bottom (see 
photo). Press and hold one button to start recording, 
release the button to stop recording. Short press the 
same button to play the recording. 
Each button can record 5 seconds of audio and has its 
own unique voice. Upon receipt of the gadget, no effect 
is unlocked. To unlock all the effects it is important to 
follow your personal roadmap carefully. Each effect is 
unlocked at a different exhibitor. Hold the parrot in 
front of the reader at the marked spot. The effect is 
unlocked as soon as you hear a sound. To turn the 
parrot off again, use the switch with which you also 
turned on the parrot. 
 
 


