
Welke tekenprogramma’s gebruiken onze elektro-
installateurs vandaag? Hoe vernuftig en praktisch zijn 
ze? Elektro Visie vroeg vier op moderne leest geschoeide 
installateurs, stuk voor stuk leden van onze federatie 
Nelectra, naar hun ervaringen met tekensoftware.

“Veel sneller dan handmatig”

elec reynders heet z’n bedrijf officieel, maar in Lummen noemen 
ze het vaak erM. Melchior Reynders is de baas van deze in 
de particuliere én industriële sector actieve Limburgse firma, 
waar ze de knepen kennen van het domoticavak, in doordachte 
nieuwbouw en  zorgvuldige renovaties. erM heeft bovendien 
een voet aan huis in zonne- en windenergie-installaties, en 
bedenkt slimme verlichtingsoplossingen. Melchior reynders: 
“Het door ons toegepaste tekenpakket heet trikker, van Bluebits. 
Met deze software kan je omzeggens alle schema’s moeiteloos 
uittekenen. en de programma’s zijn zowaar compatibel met 
sommige domoticasoftware-applicaties. We zwéren bij dit merk. 
Printgewijs ‘rolt’ er automatisch een lijst met items bij uit. Je kan 

er zowel industriële 
bedradingsschema’s 
mee maken als situ-
atieschetsen voor de 
particuliere markt. ’t 
gaat telkens heel vlug 
en vlot. veel sneller 
overigens dan vroeger, 
toen wij nauwgezet 
handmatig aan de slag 
waren. nee, hoor, veel 
nadelen kan ik niet 
opsommen, sorry....”.

“Prima, maar 
dure extra’s”

Stuurkastspecialist, flexibele elektro-engineering, slimme 
support,...een hele mondvol als het over tMeeelectrical in het 

oost-vlaamse Lebbeke gaat, een bedrijf dat ten dele nog in de 
steigers staat (nieuwbouw dit jaar) en aanstuurt op samenwer-
king met andere installateurs. vertelt zaakvoerder Tim Menten: 
“Wij werken vooral met de tekenprogramma’s StabiCAd en 
eplan, interessant voor AS-Builtschema’s, en comform de regel-
geving. voor het administratieve luik, voor offertes en facturatie, 
schakelen we het MultiFact erP-pakket van vibizz in. Als je met 
grote, twee- tot driedimensionale plannen te maken krijgt, is de 
stabiliteit van StabiCAd een grote troef, en met de ‘opschoon-
functie’ kan je de overtollige data verwijderen, een efficiënte 
aanpak dus. nuttige en handige extra’s zouden kunnen zijn : 
het kopiëren van een kring of het kopiëren van delen van een 
elektriciteitsbord. Met StabiCAd kan je een perfect situatiesche-
ma aanmaken en de eendraadschema’s worden probleemloos 
afgeleverd. ikzelf vind een situatieplan voor bijvoorbeeld een 
industriële hall tegenwoordig een ‘must’. en als die dan soepel 
gekoppeld wordt aan een eendraadschema, kan je moeiteloos 
en zonder veel bijkomend werk wijzigingen aanbrengen. dit 
uitgebreide tekenpakket, met bijhorende licenties, is uiteraard 
aan de duurdere kant. voor extra modules, bijvoorbeeld HvAC –
verwarming, ventilatie en airco- moet je ook bijbetalen. efficiënt 
is ook mijn tweede ‘tool’: eplan. omzeggens onmisbaar en vaak 
door opdrachtgevers als norm gehanteerd. een ronduit handig 
en veelzijdig tekenprogramma, maar heel wat bedrijven maken 
te weinig gebruik van de talloze mogelijkheden. in ruil voor een 
toch stevige som, kocht ik de Full License, en het spreekt voor 
zich dat ik hieruit dan ook het maximum wil halen. dit soort 
investeringen, gekoppeld aan m’n eigen achtergrond en op-
leiding, hebben me ertoe aangespoord om volop de kaart van 
de engineering te trekken, want de investeringen moeten naar 
mijn oordeel op termijn renderen. noteer ook dat je bij beide 
bovenvermelde softwarepakketten nieuwe ‘functionaliteiten’ kan 
aanvragen; dat lukt dan echter pas als de leverancier met een 
grotere groep geïnteresseerden kan scheepgaan, want enkel 
dàn wordt er in die projecten geïnvesteerd. “

“Almaar wijzigingen? Blijven glimlachen!”
in Mechelen runt Patrick Beghin een eenpersoonsbvba voor 
elektrotechnische installatie en renovatie. deze maneblussende 
(en dus allicht ook bliksembestendige...) installateur zweert bij 
het trikker 1.5-programma 
van Bluebits.. “daarmee breng 
ik enkel elektrische een-
draads- en situatieschema’s 
tot stand én materiaallijsten. 
ook al pas ik het louter toe 
voor huishoudelijke elektrici-
teit, je kan er ook in de beveili-
ging of domotica vlot mee uit 
de voeten. Jazeker, ik ben een 
tevreden gebruiker. Akkoord, 
het kan misschien  niet even-
veel als de ‘grote broers’ , maar 
binnen de kortste keren heb 
je alles onder de knie wat je in 
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de praktijk moet weten en de ontwerper/fabrikant is heel goed 
bereikbaar. Breng je bij de leverancier een suggestie aan die ook 
voor collega’s interessant lijkt, dan houdt hij daar rekening mee 
en past de volgende versie in die zin aan. Mooi meegenomen 
is bovendien de vaste, correcte prijs, blijvende licentie voor alle 
nieuwe versies inbegrepen. toch één minpuntje: je moet eerst 
het eendraadschema aanmaken vooraleer je met de symbolen 
het grondplan kan aanvullen. ’t is al bij al veel gebruiksvriendelij-
ker dan dat aloude manuele uittekenwerk. en als er alweer eens 
een wijziging of nieuwe toepassing aankomt, dan blijf je toch 
gewoon glimlachen, niet?”.

“Geen pc-ervaring nodig”
opnieuw over naar Lebbeke (of all places!) en nogmaals krijgen 
we het trikkerprogramma in het vizier. Zeer ‘servicevriendelijk’ 
zijn de elektriciens daar. Zo ook, uiteraard, Rony Buytaert, 
vertrouwd met nieuwbouw en verbouwingen. “onze schema’s 
tekenen we dankzij de goede zorgen van trikker, we creëren er 
zonder verpinken eendraad- en situatieschema’s mee én gebrui-
ken het voor het benoemen van kringen. Zowel voor huishou-
delijke als voor industriële installaties hanteer ik dit programma, 
en je kan er ook een ingenieuze domoticaconstructie mee op 
poten zetten. Comfortabel, eenvoudig, praktisch: met dit pakket 
kan je meteen van wal steken, zelfs als je weinig of géén ervaring 

hebt met een pc. 
voorts staan in deze 
toepassing alle er-
kende keuringsorga-
nismen vermeld. voor 
mij is deze software 
een waardevolle hulp, 
nu teken ik met alle 
plezier m’n schema’s. 
Bij elke klant hoort 
een specifiek schema, 
da’s evident, en dat te-
kenwerk-op-maat sla 
ik op, zodat ik het snel 
kan aanpassen bij een 
of andere verandering 

aan of uitbreiding van de installatie in kwestie. naar de klanten 
toe laat dit pakket niets aan duidelijkheid te wensen over en het 
oogt nog mooi ook, veel ‘authentieker’ dan wanneer je een en 
ander met een sjabloon zou hebben uitgetekend”.

W.V.
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