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Harm Theunisse (l) speelt zijn gespuitgiete Green Vinyl Record af.  Rechts op de foto André Dommels van Fontys Hogeschool die als 
natuurkundedocent met zijn studenten is betrokken bij de diverse metingen van zaken als sound quality of harmonische vervor-
ming en slijtage.  (foto’s:  K&R) 

Directeur Harm Theunisse van Symcon in Veldhoven is opnieuw een stap verder met 
zijn project Green Vinyl Record. Maar hij ook weer een heel jaar verder. 
“Ontwikkeling is echt een ding, hoor.  Alles wat fout kon gaan, ging ook fout. Alles 
kost het dubbele en duur twee keer zo lang. In de ontwikkeling is drie jaar tijd niks.” 

‘ALLES DUURT TWEE KEER ZO 
LANG EN KOST HET DUBBELE’  
De weg naar de alternatieve groene langspeelplaat is ‘long and winding’
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VIJF PROCENT KENNERS 

Harm Theunisse van Symcon werkt veel met stagiairs van rond 
de twintig jaar. “Een paar weken geleden zat ik met vier 
studenten aan tafel en alle vier hadden ze LP’s.  Wat ik uit 
onderzoek weet, is dat de leeftijdscategorie 25 tot 35 jaar de 
meeste LP’s koopt. En dan komt 35 tot 45 en daarna komen de 
senioren pas. Een op de zes vinyl-kopers heeft niet eens 
platenspeler, dat is wel heel opmerkelijk. Op een cd-tje kun je 
niks lezen, Spotify zit op je telefoon maar je hebt in feite 
natuurlijk gewoon helemaal niks. Met een LP  heb je echt wat 
in handen en dan met zo´n mooie hoes, dat zijn soms ware 
kunstwerken. Ik snap de bekoring ervan wel. Ik denk trouwens 
dat 95 procent van de wereld niet door heeft dat onze plaat een 
andere plaat is. Maar de resterende vijf procent kenners die dat 
wel weten, die moet ik overtuigen.”

Op de beurs Kunststoffen eind september liet 
Theunisse onder meer een transparante versie van 

zijn langspeelplaat zien. “Deze transparante plaat van 
ons is inmiddels goedgekeurd door Record Industry en 
die plaat is echt super. Hij klinkt heel goed: super stil, 
geen kraken en geen tikken of dat soort onregelmatig-
heden. We zijn met wat grote platenmaatschappijen in 
gesprek en er worden nu  tests gedaan om te kijken 
wat mijn kwaliteit is. Nu probeer ik nog een zwarte 
plaat te leveren maar ik merk dat de kleurstof invloed 
heeft op het geluid. Daar zijn we nog mee aan het uit-
zoeken. We werken met pigment of inkt en de plaat 
moet om te beginnen mooi egaal glanzend zwart zijn.  
Maar nu hebben we weer ontdekt dat sommige kleur-
stoffen vlekken geven. Dat hadden wij niet verwacht 
maar voor alles wat wij anders zijn gaan doen dan de 
reguliere business hebben we speciale oplossingen 
moeten verzinnen.”

In mould 
Theunisse werkt bijvoorbeeld met in mould labeling 
om papieren labels aan te brengen. “Maar ik weet nog 
niet of we dat doen. Het papieren label moet er afge-
haald kunnen worden voor recycling of het label moet 
van precies dezelfde materiaal als de plaat zijn want 
dan kun je het allemaal in een keer recyclen. Wij pro-
beren alle moeilijke stappen van de productie, alle 
oude stappen van veertig jaar terug, die proberen wij 
anders en gemakkelijker en stabieler te maken, zodat 
er minder arbeid in zit met veel minder handelingen. 
Het moet veel efficiënter.”  

Moleculair geheugen
Maar … het machineconcept is af, zegt Theunisse. Hij 
weet nu wat hij moet doen. “We hebben veel werk 
gehad om een goede strakke plaat te spuiten zonder 
stress erin. We hadden van tevoren heel veel molecu-
lair geheugen en dat kwam maar steeds terug in de 
plaat. Als je een plaat ziet als een land met groeven 
erin, zagen we platen met vlekken op het land. We 
hebben in de kunststof en in de matrijs trucjes uit 
moeten halen om dit op te lossen. Dat heeft ons echt 
een jaar gekost. Alles wat fout kon gaan, ging ook fout. 
Ik heb gepraat met meneer Lou Ottens, de uitvinder 
van de cassetteband. Hij is nu 96 jaar in ik vroeg hem 
of bij hem destijds ook alles fout was gegaan. Ja, zei 
hij. Alles. En alles kostte twee keer zo veel en duurde 
twee keer zo lang. Voor ontwikkeling is een paar jaar 
niks. Je moet gewoon volhouden.” 

Filmpje 
De machine staat bij Koot Automation en van die con-
ceptmachine met robot is een filmpje te zien (zie link 
onderaan het artikel).  “Wat je op het filmpje ziet, is 
een beetje een overkill.  Ik had de open dag van de 
Mediatech georganiseerd, zeg maar de cd-dvd-vinyl-
business van de wereld. Eén keer per jaar komen we 
samen. Ik zei dat ze deze keer maar naar Nederland 
moesten komen want iedereen zei steeds dat ik maar 
praatte over Green Vinyl Records maar ik het ook maar 
eens moest laten zien, zodoende. We konden de plaats 
spuiten maar ik wilde er ook een labeltje op en zo, het 
moest een beetje af zijn. De overkill bestond eruit dat 
Ferrie Koot een robot had staan en alles aan elkaar 
had geknoopt om die labels te kunnen doen maar die 
robot was eigenlijk veel te groot voor het product. 
Maar afijn, het ging om de plaat. En onze gasten best 
wel onder de indruk. Het is moeilijk hoor, de laatste 
anderhalve centimeter van de plaat moet ook goed 
zijn. En we willen de groef net zo scherp hebben als in 
vinyl.  Dat zit ‘m in de processen en in het materiaal en 
de matrijs, waarbij je soms niet weet wat van wat 
afhankelijk is.” 

Vloeilijnen
Je hebt een vloeiweg vanuit het midden, je kunt niet 
vanaf vier punten aanspuiten want dan krijg je vloeilij-
nen - en die hoor je. Theunisse: “Je moet vanuit het 
midden in één keer aanspuiten. Je wilt een homogene 
plaat zonder moleculair geheugen. Dit is echt moeilijk 
gebleken. Wij moeten vanuit het midden 150 mm spui-
ten, immers dat is de straal van een 300 mm-plaat. 
Daar zitten groefjes in twintig tot vijftig micrometer 
diep en honderdvijftig micrometer breed. En die groef-
jes moeten allemaal perfect zijn. Als je onze naald 
volgt bij het draaien, zie je dat hij helemaal recht staat 
en niet slingert of hobbelt.” 
Bij de oude platen rolden ze het pvc-blok van 150 graden 
in de groeven. Er kwam stoom in de matrijs, dan smolt 
de pvc en dan rolde men de pvc in de groeven. “Wij spui-
ten in met 300 graden. Dan ben je al warmer en je kunt 
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Vijf maanden
Theunisse en zijn partners tekenen nu een nieuwe 
matrijs. “Die wil ik over vijf maanden klaar hebben. 
Binnen nu en een maand ongeveer wil ik het labelpro-
bleem oplossen en weten  welke techniek we uiteinde-
lijk kiezen. En dan gaan we met Koot Automation zitten 
en dan wordt de concept-productielijn gemaakt. Over 
een maand of vijf moet dat een keer klaar zijn. We 
gaan met dat concept het idee neerzetten van hoe de 
productielijn moet worden. Ook dit heeft uiteindelijk 
veel meer moeite gekost dan dat we vooraf bedacht 
hadden.”  (HH)

VIDEO OP http://magazine.kunststofenrubber.nl/kr2-
verleden-en-toekomst#!/green-vinyl). 

GREEN VINYL RECORDS

het materiaal beter in de groef krijgen, dieper met min-
der kracht dus je beschadigt de groeven ook minder. 
Maar om helemaal goed tot het einde van de plaat te 
komen, dat is toch een leuke uitdaging gebleken.”  

Verkeerde richting 
Theunisse begon met een concept waarmee hij een 
bepaalde op ging maar die richting bleek verkeerd. We 
hebben bepaalde concepten later gewoon niet meer 
gebruikt. Ik heb daar patent op aangevraagd op het 
proces, op de manier waarop we het doen en op m´n 
materiaal. Ik weet niet of dat gaat lukken maar ik pro-
beer het wel.  Nee, het materiaal is zeker geen pvc, ik 
wil geen pvc en ik wil geen stoom. Kost te veel energie, 
te veel onderhoud, te veel mankracht en  er zijn te veel 
tussenstappen. Ik wil dat het allemaal vanzelf gaat 
met labels erop en hoezen eromheen en alles wat erbij 
hoort. Met speciale hoezen kan dat niet want dat is 
allemaal handwerk. Maar tachtig procent van de 
LP-productie betreft gewoon een zwarte plaat in een 
normale binnen- en buitenhoes.” 

Subsidie

Het project Green Vinyl Records kreeg subsidie uit Europa, uit 
Den Haag en uit de Provincie Noord-Brabant. Behalve het 
bedrijf Symcon werken aan het project de volgende partners 
mee: MPB Mechanical Parts (matrijs), Polymer Research 
Group, Record Industries (vinylplatenproducent), Koot 
Automation, Fontys Hogeschool (natuurkunde), Geelen 
Installaties en Mikrocentrum.

Harm Theunisse doet nog erg geheimzinning over de precieze 
samenstelling van zijn zo moeizaam ontwikkelde materiaal. 
“Ik ga dat nu absoluut niet vertellen. ik heb patent aangevraagd op 
het materiaal, op het proces én op de manier waarop we het doen.”
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