
Materiaalkeuze ‘groene’ lp 
voor spuitgieten geen sinecure 
Project GreenVinyl Records ontwikkelt een nieuwe vorm van productie lp’s 

MATERIALEN 

“Wij willen voor de nieuwe langspeelplaat geen PVC. We hebben een nieuw 
materiaal te ontwikkelen waarvan de eigenschappen beter moeten zijn, slijt-
vaster, meteen betere geluidsweergave en ... met het goede gevoel. En de 
voordelen van de spuitgietmethode moeten we gebruiken om de productie 
goed en snel te maken.” (foto: HH) 
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Projectgroep GreenVinyl
De projectgroep ontwikkelt alternatieven voor de kunststof en 
de benodigde energiearme spuitgietproductie in een omgeving 
van open innovatie. Harm Theunisse van Symcon: “Dit 
betekent dat wij intensief samenwerken met het bedrijfsleven, 
de onderzoekswereld en het onderwijs. Samen maken we een 
proeftuin waarin kennis wordt gevalideerd, gevaloriseerd en 
gedissemineerd. Wij ontwikkelen een nieuwe duurzame 
kunststof maar ook nieuwe technieken voor matrijsbouw en 
spuitgieten. Door de combinatie zijn we in staat een 
energiereductie te realiseren van zeventig procent.”

De partners in Greenvinyl Records:
Europese Unie regionale Ontwikkeling
Provincie Noord-Brabant
Ministerie van EZ
OPZuid innovatieprogramma
Fontys University of Applied Sciences Eindhoven
Geelen Installaties
Koot Automation & Service
Mikrocentrum
MPB Mechanical Parts
PRG polymer research group
Record Industry
Symcon

Symcon levert consumables, onderdelen en 
gebruikte machines waarmee cd’s en dvd’s worden 

gemaakt.  Theunisse: “Mijn klanten produceren de 
discs van polycarbonaat. Inmiddels verplaatst de hele 
markt van muziek en films zich geleidelijk aan naar 
streaming. De cd wordt al een dagje ouder en ook de 
dvd gaat hard achteruit qua aantallen, elk jaar is het 
weer tien procent minder.  Maar andersom stijgt de 
vraag naar vinyl-platen. Mijn klanten kwamen met de 
vraag of ik een pers machine (pers) kon leveren om 
vinylplaten te kunnen maken. De laatste exemplaren 

van die machines zijn gebouwd in 1970, dus je hebt het 
sowieso over oude techniek. Toen ik die vraag drie of 
vier keer had gehoord, ging ik nadenken en zoeken. 
Hoe wordt een lp van pvc eigenlijk gemaakt en waarom 
op die manier? En kunnen wij niet een langspeelplaat 
maken volgens hetzelfde principe als waarmee we cd’s 
produceren, dus via spuitgieten?” 

Denkproces
Wil je spuitgieten, heb je een matrijs nodig. Verder kan 
je geen stoom meer gebruiken en … je komt bij de toe-

Het ouderwetse vinyl, ofwel de uit PVC geperste 
langspeelplaat, was door de opkomst van de  
digitale geluidsdragers nagenoeg verdwenen. 
Inmiddels maakt de zwarte schijf een heuse  
revival door met sterk stijgende verkoopcijfers;  
Sony in Japan heeft aangekondigd vanaf 2018 
weer met de productie van lp’s te beginnen. 
Directeur Harm Theunisse van Symcon in 
Veldhoven kreeg er vragen over van zijn klanten 
en ging zich in het onderwerp verdiepen. “Ik 
dacht aan spuitgieten, net zoals we het doen met 
cd’s en dvd’s. Het leek me niet zo moeilijk. Maar 
het bleek zo simpel nog niet te zijn.”

TEKST  HENK HEUVELMAN
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passing van PVC terecht. “Tijdens dat denkproces 
kwam ik drie heren tegen waarvan Pieter van Ettro er 
een was. Die drie mannen hadden samen heel wat 
jaartjes in de matrijsontwikkeling gezeten. We zijn bij 
elkaar gaan zitten om te kijken of het überhaupt 
mogelijk zou zijn lp’s te spuitgieten. We kwamen uit bij 
de laserdisk, een soort cd ter grootte van een lang-
speelplaat. Vroeger werden deze laserdisks gebruikt 
voor karaoke en werden er speelfilms op dit soort 
schijven gezet. Bij een laserdisk is het audiospoor digi-
taal maar het beeldspoor analoog dus daarom is die 
plaat zo groot en de afmetingen kwamen dicht in de 
buurt van een lp, dus dat leek ons wel wat. Ik heb toen 
een laserdisk matrijs op de kop kunnen tikken voor 
een zeer aantrekkelijk prijs en daarmee zijn we 

‘We kwamen er achter dat er geen 
criteria bestaan waarop je een 

langspeelplaat objectief kan 
beoordelen’
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gewoon gaan kijken of we er iets mee konden. We gin-
gen met een aangepaste matrijs gewoon maar spuit-
gieten met plat ABS.  Gewoon injecteren op een stam-
per die de informatie van de lp bevatte. Na twee uur 
hadden we al resultaat en al die platen kon je ook 
gewoon afspelen. Dus het ging best vlot, dachten we 
toen.” 

Te zacht 
Maar met ABS als materiaal waren we er niet. Het 
bleek veel te zacht.  “ABS is gemakkelijk te spuiten 

MATERIALEN 

maar helemaal niet slijtvast. Het probleem voor een 
nieuwe lp zit hem echt in het vinden van precies de 
juiste kunststof die op prijsniveau, op snelheid, op 
krasvastheid en geluidshelderheid kan concurreren 
met het vinyl.”
Pieter van Ettro: “Er zit veel meer aan vast dan de 
fysieke plaat. Veel factoren spelen mee. We ontdekten 
ook al snel dat je lang niet alles zelf kan doen en daar-
om werken we samen met een groep van bedrijven die 
allemaal hun eigen specialiteit hebben. We weten 
inmiddels wel in welke richting we het materiaal moe-
ten vinden en ABS is het zeker niet geworden. 
Ongeschikt, vooral omdat er te veel grote rubberdeel-
tjes (butadieen) in zitten die klonteren.  Als er klontjes 
groter dan vijf micrometer zijn, heb je al een probleem. 
Die hoor je al als een tik als je de plaat draait en dat 
mag natuurlijk niet. We moeten een kwaliteit leveren 
die in ieder geval vergelijkbaar is met de vinylplaat 

maar het streven is dat-ie beter is dan de vinylplaat.  
Een geperste lp is overigens ook niet perfect, want die 
kent het fenomeen van het grijsdraaien. Na zestig keer 
draaien zie je dit effect al.”

Heilige Oortjes 
Symcon doet met inzet van hogeschoolstudenten 
diverse metingen. Van Ettro: “Toen wij begonnen met 
het project  kwamen we er achter dat er helemaal 
geen criteria bestaan waarop je een lp objectief kan 
beoordelen: gewoon dingen die je kunt meten: nor-
men, data. Bij lp’s gebeurt de beoordeling nog steeds 
op de manier van de Heilige Oortjes , een verzameling 
van mensen die heel goed kunnen luisteren. Die con-
troleren dan of de lp goed is of niet. Maar wij willen 
objectief meetbare factoren hebben waaruit duidelijk 
wordt waarom de lp goed is en hoe goed hij is.  Omdat 
we proberen ook met gegevens over slijtvastheid, 
dynamiek, ruis en achtergrondruis te komen, hebben 
we daarmee onderbouwing voor onze claim dat onze 
nieuwe plaat net zo goed of beter is dan de geperste 
pvc-plaat. Wij bewijzen de claim met data.”

Dynamiek en sound 
In het project GreenVinyl Records, moeten de partners 
samen een product maken dat vlak is, dat er goed uit-
ziet en waar vervolgens goed geluid uit komt. De groe-
ven in de plaat moeten worden overgenomen door de 
naald en de groeven bepalen het geluid, het lijkt alle-
maal simpel. Van Ettro: “Maar je hebt ook  meer sub-
jectieve waarden als dynamiek en sound en dan wordt 

Jaren zeventig

Ook in de jaren zeventig van de 
vorige eeuw is al geprobeerd 
langspeelplaten te produceren 
via spuitgieten. Pieter van 
Ettro (r) van Symcon: “De 
grote lp’s  hebben ze sowieso 
nooit  kunnen spuitgieten, 
men kwam niet verder 
dan ep’s van tien inch en 
singletjes maar de 
kwaliteit ervan was 
dermate slecht dat men 
ook meteen weer is afgehaakt.  Singletjes van de 
polystyreen waren er ook, maar die waren niet 
slijtvast. Het liep allemaal niet goed. Vervolgens 
kwam in het begin van de jaren tachtig de cd op de 
markt waardoor de markt voor pvc-platen kromp en 
de initiatieven een zachte dood stierven.” 
In de periode vanaf de jaren tachtig is men zich 
massaal gaan richten op de digitale dragers. 
“Ondertussen zijn in de afgelopen periode de 
kunststoff en, de matrijzen en de machines enorm 
verbeterd. En daar stappen wij nu op in.” 

Wow en fl utter

De grootste afwijkingen in de 
geluidsweergave komen door 
de wow en de fl utter, het gaat 
in beide gevallen om 
bewegingen van de naald in de 
groef van de plaat.  Beweegt-ie 
zijdelings heen en weer dan 

krijg je een iets grotere 
aftasting van de 
zijkanten van de groef, 
dit noemt men de 
wow. Via op en neer 

veren, gaat de naald ook kantelen en dit veroorzaakt 
de zogenoemde fl utter. “Maar onze naald heeft dit 
niet. Onze naald staat als een huis”, aldus Harm 
Theunisse (foto onder).  

Ook in de jaren zeventig van de 
vorige eeuw is al geprobeerd 
langspeelplaten te produceren 

grote lp’s  hebben ze sowieso 

De grootste afwijkingen in de 
geluidsweergave komen door 
de wow en de fl utter, het gaat 
in beide gevallen om 
bewegingen van de naald in de 
groef van de plaat.  Beweegt-ie 
zijdelings heen en weer dan 

krijg je een iets grotere 

‘Een lp die wij spuitgieten, moet 
fysiek precies hetzelfde aanvoelen 

als een traditionele plaat van PVC, 
ook qua gewicht’
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het al een stuk lastiger.  Om nog maar te zwijgen van 
‘Het Gevoel’. Een lp die wij spuitgieten, moet fysiek 
precies hetzelfde aanvoelen als een traditionele pvc-
plaat, ook qua gewicht. Als we met ons product op de 
markt komen en de plaat zou anders aanvoelen, zal de 
koper er niet gevoelig voor zijn.  Je hoeft alleen maar 
te kijken naar de dichtheid van PVC, die is 1,4. Die van 
ABS is 1,04. Bij een langspeelplaat zit ik dan al op een 
verschil van zeventig gram,  dat zo’n ABS-plaat lichter 
is. Een liefhebber voelt dat natuurlijk meteen dus dat 
verschil moet echt niet. Bij de marktintroductie krijgen 
we maar één kans dus moet de plaat vanaf dag 1 goed 
aanvoelen. Dat de productie van onze plaat vervolgens 
veel energiezuiniger is dan het persen van een vinyl-
plaat en dat het spuitgieten als  productiemethode veel 
gemakkelijker is, dat is allemaal wel zo, maar dat is 
bijkomend.” 

Opnieuw uitvinden
Harm Theunisse is bezig met het ‘helemaal opnieuw 
uitvinden van de lp’.  “En dat met nieuwe techniek en 
nieuw materiaal. De geperste vinyl-plaat wordt van-
daag de dag nog steeds gemaakt met techniek uit de 
beginjaren vijftig. Toen gebruikte men PVC met cadmi-
um erin en dat werd op een gegeven moment verbo-
den. Daarna zat er lood in en dat werd ook verboden. 
Nu bevat het tin maar dat gaat ook verboden worden. 
Maar ik ben ervan overtuigd dat het vinyl niet ver-
dwijnt, hoor. Er zal steeds weer een variant op een 
variant komen, ook nu weer als het tin is verboden. 
Hoe dan ook, wij gebruiken geen PVC. Wij willen geen 
PVC. We hebben een nieuw materiaal te ontwikkelen 
waarvan de eigenschappen beter moeten zijn: slijtvas-
ter, een betere geluidsweergave en de voordelen van 
de spuitgietmethode moeten we gebruiken om de  
productie goed en snel te maken. Maar ik zeg het nog 
maar eens: vóór alles moet het gevoel hetzelfde zijn.  
Platen zijn er in de kwaliteiten 125-140-165 en 180 
gram. Als wij zeggen dat het een 180-grams plaat is, 
moet hij ook zo aanvoelen”, aldus Van Ettro. “Ik kan uit 
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concurrentieoverwegingen hier natuurlijk niet gaan 
vertellen met welk materiaal we nu precies werken. 
Wij hebben er patent op maar we zijn bezig met de 
doorontwikkeling. We willen het zo lang mogelijk voor 
onszelf houden.”

Polycarbonaat
Harm Theunisse verzucht dat hij in het begin dacht dat 
hij het ‘allemaal wel efkes’ zou regelen. “Maar zo 
werkte het niet. Je gaat geluid uit kunststof halen, dit 
is in feite wat er gebeurt. Daarbij borduren wij voort op 
datgene wat wij hier bij Symcon al heel lang doen, 
namelijk op cd- en dvd-productie.  Voor cd’s gebruiken 
wij polycarbonaat maar dat is ook totaal ongeschikt 
gebleken. We hebben van alles geprobeerd maar het 
werd allemaal niets vanwege het gebrek aan slijtvast-
heid.”

Tijd, geld en passie
Tijd en geld maar vooral ook passie, dát heb je nodig 
voor dit project. Harm Theunisse: “Ik moet zeggen dat 
het zonder de subsidie van Europa (een miljoen euro) 
en van Brabant/Limburg  (zeven ton) en het Rijk (drie 
ton) niet gelukt was.  Zelf hebben we met onze regio-
nale partners ook twee miljoen moeten inleggen.” 
Overigens, één van de partners komt uit het noorden, 
maar doet toch mee. Het betreft Record Industry in 
Haarlem, het enige bedrijf in Nederland dat nog de 
knowhow in huis heeft van produceren van het lp’s. 
“Deze partner kijkt natuurlijk met argusogen naar wat 
wij aan het doen zijn. Zij willen, als het eenmaal zover 
is, heel graag van ons gebruikmaken om de nieuwe 
lp’s te produceren en zo samen met ons en de andere 
partners tot een win-winsituatie te komen. Zij hebben 
de klanten en wij hebben de platen, zo moet je het 
eigenlijk zien.”

www.symcongroup.com
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