LETs MEET 23 MAART 2018
BIJ ASML EN 25 MEI BIJ
VANDERLANDE
Atlas Technologies/Lightyear, Morphotonics en
Bond High Performance 3D Technology waren
voor de kennismakingsbijeenkomst van 23 maart
uitgenodigd, evenals de Accelerator bedrijven
SMART Photonics (CEO Richard Visser) en Clear
Flight Solutions (COO Joost van de Griendt). Op
25 mei werd na de Challenge een LM gehouden

STICHTING

TECHNOLOGieRATING

met VitalFluid. Het ministerie van EZ was ook
aanwezig (Norbert van den Hove, plv. directeur
Ondernemerschap).

Nieuwsbrief juli 2018
Het Make Next Platform (MNP of Platform)

nu 4 bedrijven. Naast workshops e.d., krijgen

heeft

goede

deze bedrijven een individueel programma,

vorderingen gemaakt met het selecteren van

waaronder één op één ontmoetingen met hun

jonge bedrijven voor zijn Virtuele Accelerator.

zogenaamde ‘peers’, op ‘kantoor of onderweg’.

de

afgelopen

maanden

Binnen de Accelerator krijgen opschalende,
zelfscheppende,

innovatieve

De LM kent een vaste formule. Tijdens de plenaire

Nederlandse

Dit mooie resultaat is de opbrengst van drie

sessie krijgen deelnemers vijftien minuten voor de

bedrijven in de Maakindustrie support bij hun

bijeenkomsten die het MNP organiseerde. Op

presentatie van hun business case, direct gevolgd

ontwikkeling tot belangrijke internationale

23 maart vond bij ASML een LETs MEET (LM)

door een vraag- en antwoordsessie (Q&A) van

nichespeler.

plaats. Op 25 mei werd bij Vanderlande een

eveneens 15 minuten met de aanwezigen.

Op 25 mei 2018 werden Bond High Performance

MNP Challenge en een LM gehouden. Dankzij

3D Technology BV (3D print tools; Enschede)

gastheren Rob van der Werf (Directeur New

Het MNP beslist na afloop van de bijeenkomst

en Atlas Technologies/Lightyear B.V. (zonne-

Business Development) bij ASML en Hans van

welke bedrijven voor de Challenge worden

energie aangedreven auto’s; Helmond), na een

Leeuwen (Sr VP Corporate Development) en

uitgenodigd.

succesvolle Challenge tot de MNP Accelerator

Durand Rekko (Executive Service Manager)

toegelaten.

Photonics

bij Vanderlande, kijken alle aanwezigen met

(fotonica; Eindhoven) en Clear Flight Solutions

Samen

met

SMART

plezier terug op de bijeenkomsten. De sfeer

(ornithopter; Enschede) telt de Accelerator

was serieus, infomeel en coöperatief.

ATLAS TECHNOLOGIES/LIGHTYEAR

MORPHOTONICS

Lightyear te Helmond, is een handelsnaam van Atlas Technologies. Het

Morphotonics maakt machines for roll-to-plate micro- and nanoimprinting

bedrijf is in 2016 opgericht door vijf voormalige TU/e studenten die sedert

voor grote glasoppervlakken, polymeer substraten en apparaten (tot 2 m²),

2012 hebben samengewerkt in het Solar Team Eindhoven (STE). Dit team

en de daarvoor benodigde consumables. Het bedrijf heeft zijn techniek

won in 2013, 2015 en 2017 de wereldkampioenschappen voor zonneauto’s in

gepatenteerd.

Australië in de cruiser class (familie auto voor vier inzittenden).
De onderneming is in 2014 opgericht als spin off van Philips door Onno
De 5 medeoprichters annex leden van het managementteam (MT) zijn: Lex

Lint, Rob van Erven, Jan Matthijs ter Meulen en Bram Titulaer. De drie

Hoefsloot (CEO), Koen van Ham (Chief Design), Qurein Biewenga (CFO), Arjo

eerstgenoemden namen aan de bijeenkomst deel.

van der Ham (CTO) en Martijn Lammers (Chief Strategy). Lex Hoefsloot en
Martijn Lammers namen aan de LM deel.

De

nichemarkten

voor

Morphotonics

zijn

onder

andere

displays,

zonnepanelen en verlichting. Daarvoor maakt zij tools voor R&D,
Lightyear maakt auto’s die op zonne-energie rijden. Het eerste model

geïntegreerde productielijnen en stamps.

de Lightyear One heeft een beoogde actieradius van 800 km. Een batterij
levert energie wanneer het zonlicht het laat afweten. Onder Hollandse

De omzet is in 2017, evenals de ebitda, positief. Aantal medewerkers: 12 (8,5

omstandigheden zijn bij 15.000 km per jaar eventueel 13 oplaadbeurten

fte) inclusief oprichters.

nodig. Lightyear telde in maart 35 fte’s.

BOND HIGH PERFORMANCE
3D TECHNOLOGY

VITALFLUID

Bond is in 2014 opgericht door vader en zoon Bruggemans. Hoewel de

VitalFluid (VF) is in juli 2014 opgericht door Paul Leenders (CEO; aanwezig)

oprichters geen harde ervaring hadden met de maakindustrie, besloten zij

en Polo van Ooij (CTO). VF positioneert zich als kenniscentrum voor plasma

niettemin om een 3D print tool te ontwerpen voor HPP (high performance

activated water (PAW). Plasma is de vierde fase waarin materie zich kan

polymeren) als PAEK en PEEK op basis van FDM (fused deposition modeling).

bevinden. De onderneming heeft een patent (A1) op PAW (combining thermal

In 2016 is de zeggenschap van het bedrijf overgegaan op vier externe

and non-thermal plasma).

investeerders die de meerderheid van de aandelen verwierven. Deze externe
investeerders hebben uit hun midden Gerald Holtvlüwer als CEO aangesteld.

VF weet in een laboratoriumopstelling kleine hoeveelheden PAW te

Samen met CTO HenkJan van der Pol woonde hij de bijeenkomst bij.

produceren. In een gesloten reactorvat waarin lucht en water zich bevinden,
wordt lucht door elektrische ontladingen in de plasmafase gebracht. Dit plasma

De tools worden geschikt gemaakt voor het printen van vooralsnog PEEK.

wordt door het water opgenomen. PAW reinigt wonden, desinfecteert zaden

Dit materiaal heeft onder andere een betere gewicht-sterkteverhouding dan

en doet gewassen beter groeien. PAW is een milieuvriendelijk alternatief

metaal, en is bio compatibel. Het is gecertificeerd voor medische implantaten

voor pesticiden. Met TU/e, Wageningen Universiteit, Radboudumc, en

als protheses voor schedels, knieën en ruggenwervels. Er staan nu 3 pilot tools

zaadveredelingsbedrijven wordt aan de verdere ontwikkeling en opschaling

op de bedrijfsvloer. Wanneer Bond de gestelde specificaties realiseert, is er

gewerkt.

sprake van een technische doorbraak.
Het MNP wordt om hulp gevraagd bij de positionering en het professionaliseren
van de organisatie. VF wordt uitgenodigd voor een vervolg op 22 juni 2018;
een deelname aan de Challenge komt dan ook aan de orde.

VEREISTEN DEELNAME MNP CHALLENGE
Om aan de Challenge deel te nemen moeten bedrijven aan de volgende

De Challenge vereist, aldus Fred von Dewall (Voorzitter Stuurgroep

criteria voldoen:

MNP), zowel van bedrijven als het Platform een serieuze voorbereiding.

a) jong, zelfscheppend Nederlands maakbedrijf;

Een

b) met een werkend product/prototype;

(STR; medeoprichter) stelt voor het Platform een zogenaamde First

c) in de opschalingsfase;

Opinion op. Deze dient als input voor de eigen MNP Jury. Meteen na de

d) tenminste 10 werkzame personen;

Challenge maakt de Jury haar beslissing tot toelating bekend.

Beoordelingscomité

van

de

Stichting

TechnologieRating

e) één of meerdere betalende klanten;
f) een directie, en zo mogelijk een RvC;
g) een potentiële omzet van tenminste M€ 50 op termijn.

Bond bezit patenten op de processtap in de printer

MNP CHALLENGE 25 MEI
BIJ VANDERLANDE

om een hoge dichtheid van het PEEK product te
realiseren, terwijl alle producten uit haar printer
zijn beschermd.

Bond High Performance 3D Technology en

Voorts zijn meerdere

Atlas

en

Specifiek aan de printtool van Bond is de

accepteerden de uitnodiging van het Platform

zelfontwikkelde printkop die PEEK op de meest

om aan deze MNP Challenge deel te nemen.

geschikte hoge temperatuur verwerkt. Het krimpen

Technologies/Lightyear

ontvingen

aanvragen ingediend.

en vervormen door de daarna plaatsvindende

CHALLENGE BOND

afkoeling wordt met ‘slicer’ software van te voren
Bond heeft besloten om een 3D print farm op

gecorrigeerd.

te zetten, mede vanwege een toenadering van
Bond:

een dominante speler in de markt voor medische

De nichemarkten voor PEEK producten zijn:

Gerald Holtvlüwer (CEO), HenkJan van der Pol

implantaten. Voor deze partij zijn implantaten van

i) healthcare, ii) aerospace, iii) low volume, high

(CTO), Henk Vermaas (CFO/COO).

PEEK aantrekkelijk ter vervanging van titanium. De

value machinery, iv) nautisch en v) automotive.

opzet is dat de fabriek nauw gaat samenwerken
Jury:

met best-in-class partners die in hun nichemarkt

Leopold van den Assum (Huisman), Ben Giesen

leidend zijn.

(STR), Hans van Leeuwen (Vanderlande), Rob
van der Werf (ASML, voorzitter).

Door de tewerkstelling van de 3D printmachines in
de eigen fabriek kan het Intellectuele Eigendom ook

Beoordelingscommissie:

beter worden beschermd. Voorts vergemakkelijkt

Boudewijn Baud (STR), Fred von Dewall (STR,

de samenwerking de marktpenetratie omdat dit

voorzitter), Sjoerd Donders (ASML).

de taak van de samenwerkingspartner is.

CHALLENGE LIGHTYEAR
Lightyear:
Qurein Biewenga (CFO & medeoprichter),

Arjo van der Ham (CTO &

medeoprichter), Koen van Ham (Chief Design & medeoprichter), Robert
Hoevers (Business Development), Martijn Lammers (Chief Strategy &
medeoprichter), Marko Walhout (VP Engineering).
Jury:
Peter Berting (Huisman, voorzitter), Ben Giesen (STR), Durand Rekko
(Vanderlande), Rob van der Werf (ASML).

Van links naar rechts: Leopold van den Assum, Peter Berting, Rob van

Beoordelingscommissie:

der Werf, Hans van Leeuwen, Gerald Holtvlüwer, HenkJan van der Pol

Boudewijn Baud (STR), Fred von Dewall (STR, voorzitter), Henry van

en Henk Vermaas

Rooijen (ASML).

Op het terrein van PEEK boekt de machine van Bond aanzienlijk betere
prestaties dan die van naaste concurrent Stratasys (VS). Bond is in staat met
PEEK voidless (zonder holtes) 3D printproducten te maken. De treksterkte die
zij bereikt is in alle richtingen even sterk.
Verder is Bond’s technologie superieur aan andere technieken als CNC
machining, injection moulding, multi-jet printing.
Tijdens de Q&A met onder andere de Jury kwam de techniek aan de orde, de
vrijheid van handelen, modellen van samenwerking, samenstelling van het
team, en borging van de nodige competenties. Bond ontving een compliment
voor de bereikte technische vorderingen.
Na het interne beraad vatte Voorzitter Rob van der Werf de jurybespreking

De auto van Lightyear is de belichaming van een rigoureus doorgevoerd

samen. Voor Bond is een cruciaal moment aangebroken; er zijn grote kansen.

systeemdenken; de opbrengst van vijf jaar Solar Team Eindhoven (TU/e).

Een zorgvuldige afweging door het management is cruciaal. Ook moet nog

Er is geen sprake van een specifieke doorbraak-technologie, omdat de

veel gebeuren op onder andere het vlak van interne organisatie en human

samenstellende onderdelen al in wisselende combinaties elders worden

resources. De 3D print tool is veelbelovend en een omzetdoelstelling van M€ 50

toegepast. De sleutel tot succes is het energieverbruik. Lightyear zegt een

op termijn plausibel. De Jury besloot unaniem om Bond tot de MNP Virtuele

verbruik van 75 Wh/km te realiseren, tegen gemiddeld 200 Wh/km bij andere

Accelerator toe te laten. Voorwaarde is dat de directie serieus werk maakt

elektrische voertuigen (benzineauto ca. 400 Wh/km).

van de besproken punten. Na zes maanden volgt een voortgangsmonitoring.

Aerodynamica

en

de

productie wordt opgeschaald. De auto van

bepalende factoren voor het energieverbruik.

Lightyear concurreert in technisch opzicht met

De

weerstand

zijn soortgenoten (energie uit zon, batterijen,

verhogende zaken weg te nemen en weerstand

waterstof en brandstofcellen). Maar de mondiaal

verlagende zaken toe te passen. De rolweerstand

opererende auto-industrie is de belangrijkste

wordt laag gehouden door het gebruik van lichte

concurrent.

aerodynamica

rolweerstand
verbetert

door

zijn

materialen, en door de aandrijftrein in de 4 wielen
te plaatsen.

Lightyear heeft de wind in de rug van steeds
strenger

wordende

wet-,

regelgeving

en

Bij dezelfde prestaties wordt daardoor een

technologische ontwikkeling op het vlak van

lichtere aandrijving mogelijk en ook een kleiner

nieuwe

batterijpakket. Het gewicht is relatief laag; ca. 1.200

zonnecellen en batterijen. Het ‘laadpaalvrij rijden’

Na het interne juryberaad vatte Voorzitter Peter

kg (batterijpakket 220 kg). Een Tesla S weegt 2.110

komt binnen bereik. Een mooie en winstgevende

Berting de beoordeling samen. Door de transitie

kg, inclusief een batterijpakket van circa 800 kg;

nichemarkt voor een jong autobedrijf.

van

materialen

voor

chassis,

carrosserie,

range ca. 400 km. Het lage energieverbruik geeft

design/prototype

naar

productie

komt

Lightyear in een geheel andere fase, met andere

de auto een grote actieradius. In zonovergoten

Tegen geschetste achtergrond wordt aanbevolen

parameters en noodzaken.

gebieden zijn bij een kilometrage van 15.000

om de komende jaren de inspanningen vooral te

samenwerking

per jaar eventueel 2 oplaadbeurten nodig; in

richten op het perfectioneren van de op zonne-

managen op essentiële onderdelen, diensten,

Nederland 13.

energie

afhankelijkheden, en Intellectueel Eigendom. De

rijdende

personenauto,

en

niet

op

volumegroei.

met

Genoemd worden

partners/toeleveranciers,

voltallige Jury heette Lightyear van harte welkom

De zonne-energie wordt opgevangen door een

in de Virtuele Accelerator, mede vanwege de

dubbel gekromd zonnepaneel van 5 m² dat over

Tijdens de Q&A ontving Lightyear complimenten

bijdrage aan een schoner milieu. Een omzet van

motorkap, dak en achterruit wordt gelegd. Een

over de aanpak. Er werd gediscussieerd over

M€ 50 op termijn ligt binnen bereik. Het feit dat

elektromanagementsysteem zorgt ervoor dat het

competenties, het managen van samenwerkingen

Lightyear nu niet voldoet aan de MNP criteria is

zonnepaneel altijd voldoende energie aan de

en

minder belangrijk. Over 6 maanden volgt een

aandrijving afgeeft. Het modulaire batterijpakket

onzekerheden.

de

daarbij

optredende

afhankelijk-

en

monitoring.

maakt wisselen mogelijk.

Van links naar rechts:
De patentstrategie omvat:
i)

handelsmerken,

Ben Giesen, Robert Hoevers,
ii)

ontwerprechten,

Leopold van den Assum, Rob

iii) patenten en iv) handelsgeheimen. Er is een

van der Werf, Peter Berting,

design right ontvangen voor het dubbel gekromd

Marco Walhout, Martijn

zonnepaneel.

Lammers, Qurein Biewenga,
Durand Rekko en Arjo van

De roadmap voorziet in 5 prototypes op de
weg begin 2020 en aflevering van de eerste
10

bestellingen

later

dat

jaar,

waarna

de

der Ham.
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