Keuzevak 17: Licht, geluid en beeld

Apetrots dankzij de gouden tip
Sinds kort heb je een vakantiebaantje als afwasser in een strandpaviljoen. Na sluitingstijd praat je
met collega’s na over de avond. De stemming is bedrukt want voor de derde avond op rij zijn ‘de
stoppen gesprongen’. De eigenaar vertelt dat hij opziet tegen de kosten van € 12.000,- voor een
nieuwe kabel door de duinen.
“Ik doe dat voor € 600,-“, zeg jij plots. Er volgt een doodse stilte en iedereen kijkt naar jou. De
eigenaar doorbreekt de stilte met: “Voor de draad ermee”. “Nou kijk, de problemen beginnen zodra
de verlichting aangaat heb ik gemerkt. Zojuist heb ik de verlichting in het restaurant bekeken en u
heeft 40 gloeilampen van 60 Watt. Als u die vervangt voor LED-lampen scheelt dat aanzienlijk.

Met dimmers verbruik je nog minder energie en
kun je de verlichting op afstand instellen. De LEDlampen kosten € 300,- en de dimmers ook € 300,-,
dat maakt samen € 600,-. Vol verwondering kijkt de
eigenaar je aan en vraagt hoe je dit allemaal weet.
“Dat leer ik op school bij het keuzevak Licht, geluid
en beeld,” antwoord je.

Dan slaat de stemming helemaal om. De eigenaar lacht van oor tot oor en roept: “Rondje van de zaak
dankzij de afwasser met de gouden tip. Kun je die lampen voor mij regelen en vervangen?”, vraagt de
eigenaar nog. “Ja natuurlijk, dat leer ik ook op school”. De eigenaar geeft je € 300,- contant en zegt
dat je morgen de lampen direct mag vervangen. “Die afwas doet iemand anders morgen”, vult hij
nog aan, “want dat kan iedereen”.
“Wilt u nóg een tip?”, vraag je. “Ja uiteraard”, zegt de eigenaar.

“Als u een camera-installatie met intercom
plaatst bij het terras, dan kunt u overdag
vanuit uw kantoor alles in de gaten houden
en hoeft niet elke keer heen en weer te
lopen. Voor € 300,- zijn er al aardige setjes.
Ik heb er pas nog één geïnstalleerd”, vul je
aan. “Geniaal”, zegt de eigenaar, “dat mag je
ook gaan doen, maar eerst de lampen”. Zingend loopt de eigenaar het restaurant uit naar zijn
kantoor.
Apetrots fiets je naar huis en je bedenkt dat dit nog maar het begin is. Volgend jaar op het ROC
borduren ze hierop voort, deze voorsprong heb je alvast. Kortom: een mooie toekomst tegemoet.
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