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SAMSON doneert ventielen aan ROVC 

  
 

Na een verwoestende brand in 2018 is ROVC in Ede weer volop bezig met de 
nieuwbouw van het practicum. Daar SAMSON graag een steentje bijdraagt, heeft 
accountmanager Hans Kornaat op vrijdag 12 april jl. SAMSON apparatuur overhandigd 
aan practicuminnovatiemanager Erwin de Kruijff. 
 
Praktische situaties 
Als één van de meer dan honderd practicumparticipanten van ROVC – leveranciers, die een bijdrage leveren 
aan de ontwikkeling van de trainingen en opbouw van het practicum – biedt SAMSON graag apparatuur voor 
het realiseren van praktische en merkonafhankelijke situaties. Zo heeft SAMSON twee nieuwe                           
2-wegregelventielen type 3241 met klepstandstellers 3730-3 en 3730-6 aan het ROVC gedoneerd. Bij ROVC 
leert men alleen datgene wat in de praktijk nodig is. Op deze manier garandeert men aansluiting op de 
dagelijkse praktijk. De ventielen van SAMSON sluiten hier goed op aan. Door gebruik te maken van onze 
apparatuur krijgen cursisten inzicht in onder meer de werking van het regelventiel. Daarnaast leert men via onze 
regelkleppen ook hoe men onderhoud kan plegen en klepstandstellers kan uitwisselen.  
 
TechTake.nl 
ROVC biedt een online kennisbank: de TechTake. Cursisten kunnen hierin – zowel tijdens en na de cursus als 
in hun dagelijkse werk – allerlei technische informatie opzoeken, zoals de werking van componenten. Deze 
online kennisbank zorgt voor meer dynamiek in het opleidingsproces. De kennisbank wordt binnenkort 
opengesteld, zodat ook niet-cursisten van ROVC hier gebruik van kunnen maken. Ook SAMSON helpt hier 
graag met het aanleveren van videomateriaal en technische documentatie.  
 
Dé ontmoetingsplaats voor Technisch Nederland 
Jaarlijks volgen meer dan 13.000 mensen een praktijkgerichte opleiding bij ROVC met als doel efficiënter, 
daadkrachtiger en competenter te functioneren. ROVC adviseert en ondersteunt daarnaast honderden 
organisaties bij het realiseren en implementeren van een effectief opleidingsbeleid. Betrokkenheid bij markt, 
organisatie en medewerkers staat in de werkwijze van ROVC centraal. 
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Hans Kornaat (SAMSON | rechts) 

overhandigt een SAMSON ventiel aan 

Erwin de Kruijff (ROVC | links). 
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