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Hoe ziet de toekomst van deze student er uit?























Augmented Reality
Een nieuwe foto-
grafische werkelijkheid
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Stelt u zich eens voor dat u meer informatie uit een foto 

kunt halen dan u op het eerste gezicht ziet? Wat gebeurt 

er als iedereen straks weet dat een bedrijfslogo of een 

visitekaartje belangrijke informatie geeft wanneer u er 

de camera van uw telefoon op richt? En wat als ik u met 

mijn mobieltje fotografeer en direct kan zien wie u bent, 

dat ik dan weet hoe oud u bent en wat uw beroep is? 

Misschien denkt u dat dit niet zo snel zal gebeuren. 

Inderdaad, het gáát niet gebeuren, het gebeurt al op dit 

moment, namelijk met de bestaande Augmented 

Reality-technieken.

Als fotograaf probeer ik (Bart Nijs) altijd zoveel 

mogelijk creativiteit aan de dag te leggen hetgeen niet 

zelden met noviteit gepaard gaat. Ik kan mijn hart weer 

ophalen want na digitale fotografie is Augmented 

Reality met haar mogelijkheden de grootste vernieuwing 

in het gebruik en vervaardigen van beeld.

Als beeldmaker vind ik dit fantastische technieken met 

nieuwe, creatieve mogelijkheden waardoor iedereen 

letterlijk anders naar de wereld gaat kijken. Ook Rabo-

bank Rijk van Nijmegen loopt met het tonen van deze 

techniek op de muziek vooruit. ‘Regie over de 

toekomst’ is wel een heel toepasselijk thema voor deze 

Dichterbij. In dit blad laten wij u slechts een klein 

stukje van de 'Augmented Reality-taart' proeven. De 

mogelijkheden zijn echter onbeperkt. Mocht u nog niet 

in het bezit zijn van een recente iPhone of 

Android-toestel, vraag dan vrienden of kinderen eens of 

ze het u willen laten zien. Wilt u daar niet op wachten? 

Kijkt u dan eens op www.bartnijs.nl/rabobank waar u 

een filmpje ziet over hoe het werkt. 

Probeer het even uit met de 

voorpagina en ga vervolgens op 

ontdekkingsreis in dit blad en kom 

zo een stapje dichterbij de nabije 

toekomst. 

Veel plezier!

Stuur uw reactie naar 

bart@bartnijs.nl

Je hebt een SmartPhone 
nodig (iPhone 3Gs / 4G of 
Android) en de applicatie 
Junaio. 
Junaio is kosteloos te 
verkrijgen in de AppStore of 
op de Android Market. Dit 
programma werkt als een TV 
met verschillende kanalen.

In de Junaio-applicatie 
typ je in de zoekbalk
“Rabobank” om het   
Rabobank-kanaal 
weer te geven.

Open het Rabobank-
kanaal en richt de 
telefoon met circa 30 cm 
afstand op de pagina’s 
met het plus-symbool en 
ervaar Augmented 
Reality!

Handleiding AR:
Het plus-symbool dat bij enkele 
foto’s in deze Dichterbij staat
betekent: “Hier is wat te ontdekken”.

Augmented Reality in drie stappen:  

We hebben voor u een wel heel bijzondere Dichterbij gemaakt 

deze keer. In dit blad kunt u namelijk met behulp van uw 

mobiele telefoon foto’s ‘tot leven wekken’.



















Zonder te diëten want dat moeten kinderen vooral niet

doen. Ze hebben de voedingsstoffen keihard nodig om

te groeien. Je moet geleidelijk resultaat behalen.

Jojo-effecten maken kinderen later in hun pubertijd

vatbaar voor extreem lijnen.’

NOG EEN GOEDE KEUZE

Een nieuwe wereld heeft zich voor Van der Waals

geopend: ‘Het is geweldig dat je kinderen kunt laten

zien dat een gezond gewicht niet zo moeilijk is. Je hebt

het zelf in de hand. Als je gezond bent, moet het

gewoon lukken. Gewoon terug naar lekker normaal, en

af en toe jezelf trakteren op wat extra’s. Dat is de kern

van mijn boodschap.’

‘Bij volwassenen is het moeilijker want die zitten vaak

al in veel meer patronen; dan gaat het om veel meer

dan alleen het eten zelf. Kinderen moeten gewoon een

gezonde toekomst tegemoet gaan. Tachtig procent van

de kinderen met overgewicht heeft daar later ook last

van. Dat moet omlaag. Daar wil ik graag aan

bijdragen.’ 

Veertien jaar werkte ze bij een call centrum van een

bank en dat was een prima baan. Maar nu is de tijd van

meer diepgang aangebroken. Werk dat verbonden is

met de maatschappij. Toen die bijzondere kans voorbij

kwam, heeft ze die gegrepen. Bij haar nieuwe leven

hoorde ook een nieuwe bank, vond deze ondernemer.

En dat is de Rabobank geworden: nog een keuze die

haar goed bevalt. 

TIPS VOOR OUDERS

1.  Laat je kind elke dag beginnen met een goed ontbijt.

2.  Stimuleer bewegen en maak tijd vrij om dat samen

met je kind te doen.

3. Beperk de frisdranken, water is het allerbeste. 

4. Kies voor gezonde tussendoortjes. 

5. Maak afspraken over de maximale tijd voor TV,

computer en games. 

6. Zo nodig, zoek hulp!

Meer info: www.riannevanderwaals.nl en 

www.lekkerpuh.net
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Bedrijfsopvolging
‘Jemoeteringroeien’
Willeke de Groot-Weijers nam begin dit jaar Hippisch Centrum La
Grande over van haar vader. Chris Lelieveldt deed zestien jaar
geleden hetzelfde bij het aannemersbedrijf van zijn vader. Wat maakt
opvolgen in een familiebedrijf zo bijzonder?

C
 ‘Lelieveldt Aannemersbedrijf is een echt

familiebedrijf, het bestaat al minstens 130 jaar. Ik ben

de vierde generatie die aan het roer staat. We zijn het

oudste aannemersbedrijf van Nijmegen. Hoe lang we

precies bestaan weet ik niet, dat wil ik nog eens goed

uitzoeken. Als ik daar tenminste ooit de tijd voor kan

vinden.’ 

 ‘Zo lang bestaan wij nog niet! Mijn vader had

een koeienbedrijf. Toen ik een jaar of drie was, kwam

een kennis vragen of hij zijn pony bij ons mocht

stallen. Da’s goed, zei mijn vader, ik timmer wel een

hok in elkaar. Zo is het langzaam gegroeid. Uiteindelijk

stonden er op het bedrijf steeds minder koeien en steeds

meer paarden. Toen ik 16 was, gaf ik al les en wist ik

zeker dat ik verder wilde met paarden. Onze boerderij

moest wijken voor de Beuningse Plas, maar aan de

rand van die wijk staat nu ons nieuwe Hippisch

Centrum La Grande, geopend in november 2006.’

‘JE MOET ERIN GROEIEN’

 ‘Pa en ik zijn het bedrijf samen begonnen,

maar dit jaar heb ik het officieel overgenomen. Hij is

66 maar werkt nog steeds mee. Dat pak je hem niet af.

Ik ben 29, een mooie leeftijd om je vader op te volgen,

toch?’

: ‘Da’s toevallig, ik was net zo oud als jij toen ik

het bedrijf van mijn vader overnam. Dat was rond

1995. Mijn vader en mijn oom waren samen eigenaar.

Eerst heeft mijn vader mijn oom uitgekocht; daarna heb

ik het weer van mijn vader overgenomen. Fiscaal

gezien was dat het voordeligst. Daarna heb ik het rustig

verder opgebouwd. Ik was ook maar een broekske. Je

moet erin groeien, ook financieel.’ 

 ‘Ja, een goed lopend bedrijf kun je bijna niet

in één keer overnemen. Daar komt zo veel geld bij

kijken. Daarom hebben mijn pa en ik een constructie

bedacht waarbij ik het onroerend goed voorlopig huur

van de BV. Anders betaal je een berg belasting waar je

akelig van wordt. Dat is trouwens een heel groot

voordeel van een bedrijfsoverdracht binnen de familie:

je kunt samen zoeken naar de oplossing die voor allebei

het gunstigst en voordeligst uitpakt.’

‘GENERATIEKLOOFJE’

 ‘Een familiebedrijf heeft zo z’n voordelen. Veel

klanten vinden het leuk dat hun aannemer een meer dan

honderd jaar oud familiebedrijf is. Het schept ook

vertrouwen. Zeker in deze barre tijden merk je dat

mensen denken: dat bedrijf heeft al zo veel stormen

getrotseerd, als ik met hen in zee ga zit het wel goed.

Vooral omdat we ook voldoen aan alle eisen en alle

certificeringen in huis hebben.’

 ‘Die voordelen zijn er zeker. Je hebt als

opvolger-binnen-de-familie ook een sterkere binding
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met je bedrijf. Aan de andere kant zijn er ook wel

beperkingen. De band met mijn vader is uitstekend, ik

leer nog elke dag van hem. Maar de tijden veranderen.

Soms wil ik tegen hem zeggen: “Pa, wat jij nu wilt is

een beetje ouderwets, ik doe dat liever op mijn eigen

manier.” De manier van werken is gewoon veranderd.

Het is een generatiekloofje waar je samen uit moet

komen. Dat kan wat voeten in de aarde hebben!’

 ‘Heel herkenbaar. Mijn vader hield altijd alles

heel secuur bij in een blocnote. Dan schreef hij op: bij

die klant heb ik dit gedaan, dit materiaal gebruikt,

zoveel uur gewerkt. Dat heb ik helemaal anders

aangepakt toen ik het bedrijf overnam. Het was best

lastig om hem ervan te overtuigen dat mijn manier

efficiënter was.’

‘VOLG JE GEVOEL’

 ‘Chris, jij bent een doorgewinterde

familiebedrijfeigenaar. Heb je nog tips voor mij als

starter? 

 ‘’t Is een cliché, maar volg je gevoel. Als je een

goed gevoel hebt bij een nieuwe stap die je wilt nemen,

neem die stap dan. Je bent ondernemer, dat zit in je

bloed. Je weet instinctief hoe je dingen moet

aanpakken. Ik zelf probeer niet te vaak naar

ondernemersbijeenkomsten te gaan waar je wordt

bestookt met goedbedoelde managementadviezen.

Meestal sluiten die adviezen niet aan bij mijn eigen

ideeën.’

 ‘Klopt. Als jonge, startende ondernemer merk

ik dat mensen je allerlei adviezen willen geven. Dat

heb jij vast ook gehad. Ik ben zo eigenwijs dat ik

meestal gewoon mijn eigen ding doe. Wij geven

bijvoorbeeld paardrijles aan klasjes van slechts vijf

kinderen. Er zijn ook maneges die klasjes van tien of

twaalf kinderen hebben. Daar hebben we bewust niet

voor gekozen. Onze prijs is wat hoger, maar je kunt de

kinderen veel meer aandacht geven. Je biedt een stukje

exclusiviteit. Daar onderscheid ik me in.’

 ‘Goeie aanpak. Mijn bedrijf is goed in renovatie

en restauratie. Seriematige nieuwbouw ben ik niet dol

op; daar vind ik mijn mensen te vakbekwaam voor.

Maar geef ons een mooi pand om op te knappen en we

worden helemaal blij. Onze klanten zijn onder anderen1
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particulieren, instellingen, woningbouwverenigingen en

verenigingen van eigenaren. Allemaal mensen die

kwaliteit en vakmanschap weten te waarderen. Dat zijn

de dingen waarin wíj ons onderscheiden.’

VIJFDE GENERATIE?

 ‘Kwaliteit ja, daar draait het om. La Grande

doet het al heel goed op dat vlak. We zijn nu vier jaar

bezig en hebben al vijf FNRS-sterren verzameld. Dat

betekent dat we tot de twintig beste maneges van

Nederland behoren. Ik hoop nog beter te worden en

barst van de ideeën. Binnenkort starten we met

managementtrainingen.’

 ‘Managementtrainingen? Wat heeft dat met

paarden te maken?’

‘Heel wat. Een paard luistert naar je

lichaamstaal en reageert daarop. Door samen met het

paard enkele simpele oefeningen te doen krijg je

inzicht in je sterke en zwakke punten. We doen deze

trainingen met paarden die daar speciaal voor

geselecteerd zijn. Er zijn ook een gedragscoach en

managementcoach bij betrokken. Het is een mix van

teambuilding en zelfontplooiing; ik heb er hoge

verwachtingen van. En jij? Heb jij nog grootse

plannen?’ 

 ‘Nou, niet zo veel. Het gaat prima zoals het nu

gaat. Restauratie en renovatie is een mooi vak, daar

voelen mijn mensen en ik ons heel prettig bij. Ons

bedrijf vaart een stabiele koers. Ik heb veertien mensen

in dienst en we kennen nauwelijks verloop. Als er

iemand vertrekt is het omdat hij met pensioen gaat.’

 ‘Jij bent de vierde generatie in het

familiebedrijf. Heb je al gedacht aan je eigen

opvolging, de vijfde generatie?’

 ‘Het zou natuurlijk prachtig zijn als een van

mijn kinderen later de zaak zou overnemen. Ik heb er

zes, dus de mogelijkheid is zeker aanwezig dat er een

opvolger tussen zit. Maar ik heb al tegen ze gezegd dat

ik het absoluut niet wil opdringen. Ze moeten hun

eigen weg vinden. We zullen het wel zien.’
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RESERVEREN
Als u van de muziek van Michael Jackson houdt, zult u zeker genieten van deze show! 

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/dichterbij. Reserveren van uw kaarten via  

0900-3006000 (€ 0,45 p.m.) o.v.v. Rabobank aanbieding of via www.rabobank.nl/dichterbij

44 RABOBANK AANBIEDING

Man in the MIRROR
Deze show mag u niet missen! In de spectaculaire show Man in the MIRROR 

komen alle nummer 1-hits van Michael Jackson voorbij. Boek dus nu alvast een 

datum voor de voorstelling in mei of juni 2011. 

Dag Datum Plaats Tijden

donderdag 19-05-2011 Amsterdam RAI Theater 20.15 uur

vrijdag 20-05-2011 Amsterdam RAI Theater 20.15 uur

zaterdag 21-05-2011 Amsterdam RAI Theater 15.00 & 20.15 uur

zondag 22-05-2011 Amsterdam RAI Theater 15.00 & 20.15 uur

dinsdag 24-05-2011 Amsterdam RAI Theater 20.15 uur

woensdag 25-05-2011 Amsterdam RAI Theater 20.15 uur

donderdag 26-05-2011 Amsterdam RAI Theater 20.15 uur

vrijdag 27-05-2011 Amsterdam RAI Theater 20.15 uur

zondag 29-05-2011 Amsterdam RAI Theater 20.15 uur

dinsdag 31-05-2011 Amsterdam RAI Theater 20.15 uur

woensdag 01-06-2011 Amsterdam RAI Theater 20.15 uur

donderdag 02-06-2011 Amsterdam RAI Theater 20.15 uur

vrijdag 03-06-2011 Amsterdam RAI Theater 20.15 uur

zaterdag 04-06-2011 Amsterdam RAI Theater 15.00 & 20.15 uur

zondag 05-06-2011 Amsterdam RAI Theater 15.00 & 20.15 uur 

Toegangsprijzen Normaal Rabobankprijs

1e rang  € 59,00  € 38,25

2e rang € 52,50  € 34,00

3e rang  € 45,00 € 29,25

4e rang  € 37,50  € 24,25



Alle hits van The King of Pop komen voorbij
MAN IN THE MIRROR MAG U NIET MISSEN! 

In deze spectaculaire show komen alle nummer 1-hits 

van Michael Jackson voorbij. Boek nu alvast een datum in 

mei of juni 2011 voor de voorstelling in het RAI Theater in 

Amsterdam. Rabobankleden profiteren van 35% korting 

op kaarten. Er zijn vier rangen beschikbaar, variërend van 

€ 37,50 (actieprijs € 24,25) tot € 59,00 (actieprijs € 38,25), 

exclusief reserveringskosten. Voor meer informatie en 

bestellen kijkt u op www.rabobank.nl/dichterbij of belt 

u de reserveringslijn 0900-3006000 (€ 0,45 p.m.), onder 

vermelding van ’Rabobank aanbieding‘.

RBD1101

45 RABOBANK AANBIEDING

Man in the MIRROR
Spectaculaire 
Michael Jackson show 

Man in the MIRROR viert de geweldige muziek van 

Michael Jackson in een bruisende, theatrale en spec-

taculaire show. Natuurlijk met de grootste hits van de 

King of Pop uit drie decennia popgeschiedenis. 

Bad, Thriller, Beat It, Black or White, Smooth Criminal, 

Man in the Mirror, I’ll be there en nog veel meer: het 

publiek wordt mee op reis genomen door de unieke 

carrière van ’s werelds grootste entertainer aller tijden. 

De show Man in the Mirror is het ultieme eer betoon aan 

een popicoon die nooit vergeten zal worden. 

In Man in the MIRROR speelt een internationale cast 

van topartiesten alle hits van Michael Jackson. Compleet 

met fantastische special effects, ongelooflijke multi media- 

 toepassingen, adem benemende zang en explosieve 

choreografie. Elke Michael Jackson fan moet deze show 

gezien hebben!



Lagere woonlasten 
met een Rabobank hypotheek.

Rabobank. Een bank met ideeën.

*) Ga voor de actievoorwaarden naar www.rabobank.nl/rijkvannijmegen

Voorbeeldberekening:  in onderstaande tabel ziet u wat het inhoudt als u een hypotheek met nationale hypotheekgarantie afsluit met een  

rentevasteperiode van 10 jaar.

  Hoofdsom  Looptijd Rente % Effectieve rente % Bruto lasten per maand Totaalprijs krediet

 Normaal tarief   € 300.000    30 5,50%    5,70%     € 1375    € 613.213

 Actietarief  1e jaar   
€

 
300.000

    
30

 4,50%    
5,64%

     € 1125    
€

 
610.313

 vanaf 1e jaar   5,50%         € 1375   

     

Dit betreft een niet-doorlopend krediet op basis van hypothecaire zekerheid. Aan de gepubliceerde tarieven kunnen geen rechten worden ontleend.  

De totale prijs van het krediet is inclusief inlossing van het gehele hypotheekbedrag en is gebaseerd op een ongewijzigd rentetarief gedurende de 

gehele looptijd. Vóór de afloop van de rentevastperiode van 10 jaar krijgt u van de bank een aanbod voor de volgende rentevastperiode. U kunt dan 

een keuze maken uit de door de bank dan aangeboden rentetypes tegen het dan geldende rentetarief. Dat tarief kan hoger of lager zijn dan het nu 

geldende rentetarief. De effectieve rente op jaarbasis is een prijsaanduiding voor het krediet. Dit zijn alle kosten van het krediet, inclusief de afsluit-

kosten. Bij een rentepercentage van 5,5% is in dit voorbeeld de effectieve rente 5,7%. Bij een rentevasteperiode van 10 jaar is dit rentepercentage voor 

de gehele rentevaste looptijd gelijk. 

Toetsing bij BKR te Tiel. De Rabobank is opgenomen in het vergunningenregister van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

En doneer €500 

aan een vereniging of

stichting naar keuze*

1% rentekorting*

op uw hypotheek. 
Dat is het idee.


