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Piepklein aan de wereldtop
Jaren voordat
Microsoft de
Hololens lanceer-
de, bestond-ie al.
Een klein bedrijf
in Leeuwarden
maakte er een,
maar vond het
verder niet zo
boeiend. Ze zijn
er met veel com-
plexere dingen
bezig.

IRENE OVERDUIN

Vier jaar geleden, in een
stoffig kantoortje op een
industrieterrein in Leeu-
warden, bedacht een jonge

techneut dat het handig zou zijn
wanneer de see-through-bril op ge-
baren zou reageren. Hij knutselde
wat met lensjes en ging aan de slag
met een printplaatje en een soldeer-
bout. Het idee werkte. Jongste be-
diende Maarten had, zeg maar, de
Hololens uitgevonden.

Vincent Graham staart naar het
scherm voor zich. Nee joh, ze had-
den geen patent aangevraagd. Spijt?
Welnee. ,,Het was ook niet zo moei-
lijk. Niemand was er nog mee bezig,
maar wij dachten: wat Maarten
heeft bedacht, kan toch iedereen be-
denken.’’

Als iedereen het kan, is het niet ge-
schikt voor Cinoptics. Het bedrijf
doet alleen uitzonderlijke dingen.
Cinoptics: twee technologie-bedrij-
ven van elk vier man. Een op de
Hemrik in Leeuwarden, het andere
in Maastricht. Al sinds begin jaren
negentig (toen nog als Cybermind)

is het bedrijf gespecialiseerd in virtu-
al en augmented reality, de techno-
logie die de werkelijkheid vervangt
door of verrijkt met kunstmatige
beelden.

Op de eerste verdieping staat nog
een zoete herinnering aan de begin-
tijd. Mario van Asselt tikt op een ap-
paraat dat iets weg heeft van een
hardloopband. ,,PacMan in 3D.’’ Ge-
maakt om het beroemde achtervol-
gingsspel PacMan uit de jaren tach-
tig in drie dimensies te spelen. Zodra
de speler op het plateau stapte en de
speciale bril opzette, waande hij zich
achterna gezeten door de hongerige
spoken Inky, Pinky, Blinky en Sue.

,,Feitelijk was dat de eerste virtual
reality bril. Ze kostten toen 100.000
gulden per stuk. We hadden proble-
men om er genoeg te leveren.’’

In Amerikaanse en Aziatische ca-
sino’s werd PacMan in 3D een hit.
Spelers gingen totaal op in de game
en waren blij met de steun van de
ring op heuphoogte. Nog steeds is er
vraag naar onderdelen. Als ze kun-
nen helpen, doen ze het, maar de
amusementsindustrie ligt al lang
achter hen.

Tegenwoordig werkt het kleine
team uitsluitend voor opdrachtge-
vers met eisen op topniveau, zoals
de medische industrie, de lucht-
vaart, high tech-maakbedrijven en
vooral het leger. Defensie-organisa-
ties wereldwijd zijn voor 80 procent
verantwoordelijk voor de bedrijfs-
omzet. ,,We maken alleen nog maar
heel speciale producten. Tot maxi-
maal tien stuks.’’ Als er meer van
moeten komen, gebeurt dat buiten
de deur.

De doorbraak kwam in 2011, toen
in Duitsland de Bundeswehr een
grote bestelling voor geïntegreerde
nachtkijkers deed. Het ging om de
Dusk, een trainingshelm met nacht-
zicht voor piloten van de Apache-he-
likopter, alleen te gebruiken in si-
mulatiecentra. Alle gevechtspiloten
van de NAVO oefenen er inmiddels
mee.

Wat die helm zo speciaal maakt?
,,Het nachtzicht is zo verschrikkelijk
scherp, dat we kunstmatige ruis heb-
ben moeten toevoegen. Anders valt
de werkelijkheid tegen.’’

De Dusk was wegbereider voor de
Stormcloud, een simulatiehelm met
72 optieken voor gevechtspiloten
van onder meer de JSF ofwel de F-35
Lightning II, de jongste jager van de
Nederlandse luchtmacht. Als alles
werkt, kunnen de piloten via hun
helmbril 360 graden in het rond kij-
ken, dwars door de wanden van hun
vliegtuig heen. Nu nog worden ze in
de VS getraind. ,,Over twee jaar ko-
men er vier simulators naar Neder-
land. Daar komen onze systemen
in.’’

Zo maakte Cinoptics ook speciale
brillen voor onderhoudspersoneel
van tanks. Een dure, ervaren mon-
teur kan zo op afstand tegelijk meer-
dere nieuwe collega’s opleiden. Een
bril die op een kilometer afstand
verschillende types landmijnen kan
herkennen, is een andere trainings-
toepassing.
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Doorbraak kwam
met opdracht
van Bundeswehr

Mario van Asselt bewerkt een printplaatje. Het kleine team van Cinoptics ontwikkelt en maakt op industrieterrein de Hemrik in Leeuwarden zelf onderdelen voor VR en AR-brillen. FOTO JACOB VAN ESSEN
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De stap van simulatiehelm naar ech-
te gevechtshelm neemt Cinoptics
doelbewust niet. ,,Op het moment
dat een systeem het verschil gaat
maken tussen leven of dood, veran-
dert de verantwoordelijkheid to-
taal.’’ Dit gaat niet om moraliteit,
maar om aansprakelijkheid, licht hij
toe. ,,Wij zijn te klein om die te dra-
gen. Een echte helm kost wel 1 mil-
joen dollar.’’

Het Leeuwarder bedrijf heeft va-
ker achter de schermen te maken
met nieuwe technologie die het
nieuws haalt. Zoals onlangs nog de
bril voor brandwondenpatiënten.
Terwijl hun wonden opnieuw wor-
den verbonden, doen ze in een pool-
omgeving virtueel mee aan een
sneeuwballengevecht. ,,Sommigen
konden na afloop niet eens meer
vertellen welk been was behandeld.
Ze gingen helemaal op in het spel.’’

Met de universiteit van Twente
doet Cinoptics momenteel onder-
zoek naar smart glasses voor Parkin-
son-patiënten. Een deel van hen ver-
stijft in bepaalde situaties. Het lopen

lukt niet. ,,Ze ervaren bepaalde lij-
nen als grens. Van een kozijn bij-
voorbeeld, of een deur. Het idee is
dat wij die lijnen met behulp van de
bril wegfilteren, terwijl we nieuwe
lijnen projecteren, waardoor ze plot-
seling wel gaan lopen.’’

Nu VR en AR in korte tijd hot zijn
geworden, groeit het aantal aanvra-
gen explosief. De entertainment-
branche roffelt bijvoorbeeld weer
enthousiast op de deur. Maar het
team is kieskeurig. ,,Dan vragen ze
een vergelijkbaar systeem als de
Oculus Rift of de Hololens. Maar ja,
die zijn er dus al.’’

De Hololens, dat is nou iets waar-
van ze niet onder de indruk zijn.
,,Die heeft een heel beperkte kijk-
hoek. Wij maken ze al dubbel zo

hoog. Onze brillen hebben veel meer
kwaliteit. Alleen staat er geen Micro-
soft op.’’

Niet dat ze de ambitie hebben om
ook een groot bedrijf te worden. In-
tegendeel. ,,We hebben wel eens met
23 man gewerkt. Dat beviel niet. Je
verliest de grip. Tien man maximaal,
dat werkt voor ons het beste.’’

Meer en meer leggen ze zich toe
op OEM-componenten (original
equipment manufacturer), hoogin-
telligente onderdelen waarmee an-
dere bedrijven hun eigen bril kun-
nen ontwerpen. Uit de hele wereld
stromen aanvragen binnen.

Liefst pikken ze er de meest uitda-
gende uit. Maar de geringe omvang
van het bedrijf heeft als neveneffect
dat ze weinig financiële risico’s kun-
nen dragen. Lastig, in een markt
waar ontwikkelaars vaak geacht
worden mee te investeren.

,,We hebben altijd gedacht dat de-
ze technologie mainstream zou wor-
den’’, zegt Graham. ,,VR en AR heb-
ben alles in zich om onmisbaar te
worden, net zoals de smartphone.
Dat het nu zo hard gaat, heeft ons
wel verrast.’’

Slimme bril helpt
Parkinson-patiënt
weer in de benen
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+/- in % return 52 week vergelijking
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MK

in milj.

Aalberts Industries 28,94 0,78 0,82 25,70 32,00 3.200,19
ABN AMRO 20,99 -0,36 14,02 21,07 4.538,04
Aegon 3,99 -0,40 -22,91 3,00 5,93 8.271,23
Ahold Delhaize Koninklijke 20,57 0,22 22,19 18,20 22,20 26.362,60
Akzo Nobel 59,19 0,73 -4,92 49,91 67,79 14.891,95
Altice 16,93 0,15 2,61 9,97 17,73 13.903,09
ArcelorMittal 6,11 -0,34 50,22 2,01 6,36 18.737,62
ASML Holding 96,24 0,33 15,22 70,54 100,50 41.704,02
Boskalis Westminster Koninklijke 30,00 -1,70 -27,28 28,91 44,97 3.902,96
DSM Koninklijke 58,43 0,57 25,23 40,88 64,39 10.600,66
Galapagos 56,42 -4,15 29,98 32,50 66,19 2.604,90
Gemalto 52,35 -7,08 -13,81 46,90 66,87 4.705,95
Heineken 75,99 -0,37 -7,27 70,84 86,95 43.770,44
ING Groep 12,07 -0,04 -4,50 8,30 13,88 46.808,56
KPN Koninklijke 3,01 0,00 4,51 2,70 3,71 12.866,28
NN Group 27,72 -0,59 3,75 22,34 33,60 9.282,08
Philips Koninklijke 27,73 0,98 18,28 20,77 27,73 26.301,21
Randstad 47,22 -0,20 -5,54 31,75 59,69 8.642,17
RELX 15,52 0,62 3,70 13,54 16,75 16.246,52
Royal Dutch Shell A 23,02 -0,84 2,96 16,52 25,51 100.596,35
SBM Offshore 13,30 -0,22 6,09 9,59 13,80 2.840,24
Unibail-Rodamco 217,65 0,39 -11,17 212,05 257,85 21.616,36
Unilever Certificate 38,38 0,14 -3,58 36,29 43,10 65.811,25
Vopak Koninklijke 46,23 0,09 28,32 35,03 49,18 5.909,19
Wolters Kluwer 35,38 0,11 17,36 28,23 38,69 10.682,62
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D

AMX
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+/- in %
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Air France-KLM 5,55 2,15
Aperam 41,39 -0,24
Arcadis 12,20 0,33
ASM International 38,51 4,25
ASR Nederland 20,32 2,65
BAM Groep Koninklijke 4,27 -0,74
BE Semiconductor Industries 29,28 1,47
Corbion 20,96 -0,14
Delta Lloyd 5,55 -0,50
Eurocommercial Properties 38,74 -1,17
Flow Traders 28,20 0,55
Fugro 16,50 1,57
GrandVision 20,95 -2,24
IMCD 39,51 0,33
Intertrust 19,06 -1,19
OCI 12,90 1,42
Philips Lighting 21,43 -0,23
PostNL Koninklijke 4,31 1,48
Refresco Group 13,46 -1,36
Sligro Food Group 32,68 0,55
TKH Group 35,37 -0,94
TomTom 7,46 -0,86
Vastned 35,33 -0,28
WDP 84,47 -0,04
Wereldhave 40,96 -0,82

AScX
aandeel

slot
28/10

+/- in %
27/10

Accell Group 22,89 0,33
Advanced Metallurgical Group 18,17 0,97
Amsterdam Commodities 20,80 -1,02
Basic-Fit 16,70 1,52
Beter Bed Holding 17,69 -10,36
BinckBank 5,47 -0,80
Brunel International 15,16 -5,13
Fagron 9,36 -2,31
ForFarmers 6,89 0,58
Heijmans 8,79 0,13
ICT Group 10,32 -0,72
Kas Bank 8,31 -1,07
Kendrion 26,60 -1,12
Kiadis Pharma 10,89 -0,05
Lucas Bols 16,37 -1,95
Nedap 31,42 -0,24
NSI 3,58 0,03
Ordina 2,33 -0,60
Probiodrug 19,00 -0,94
Sif Holding 15,90 1,34
Stern Groep 18,85 -0,79
Telegraaf Media Groep 3,70 -0,03
Value8 6,73 0,48
Van Lanschot 18,49 -0,05
Wessanen 10,97 0,69

Beursindices

Koersinformatie afkomstig van

Frankrijk
CAC 40: 4.548,58

+0,33%

Rusland
RTS: 992,23

-0,04%

Engeland
FTSE 100: 6.996,26

+0,14%

Duitsland
DAX: 10.696,19

-0,19%

Canada
S&P/TSK: 14.819,16

-0,10%

Argentinië
Merval: 18.095,00

-0,28%

Brazilië
Bovespa: 64.554,95

+0,48%

Japan
Nikkei 225: 17.446,41

+0,63%

H. K.
Hang Seng : 22.954,81

-0,77%

USA

Dow Jones: 18.202,52 +0,18%

S&P 500: 2.130,94 -0,10%

Nasdaq: 5.199,80 -0,31%

Europa

Euro STOXX 50: 3.079,24 -0,19%

STOXX Europe 50: 2.834,55 -0,50%


