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Eerste Neptun Rock in Nederland

De Terneuzense Glashandel heeft begin dit jaar een 

rechtlijnige slijpmachine in gebruik genomen. Het gaat om 

een nieuwe Neptun Rock 11 met elf spindels en cerium optie, 

de eerste die in Nederland is geleverd. Neptun wordt in 

Nederland vertegenwoordigd door Emson uit Geleen, een jong 

agentschap gericht op de glassector. Een investering tegen de 

stroom in die inmiddels een vervolg heeft gekregen door de 

aanschaf van een volautomatische snijtafel voor jumboglas.

‘rockt’ met slijpmachine 
Terneuzense Glashandel 

De Terneuzense Glashandel is een 

traditionele fabrieksonafhankelijke glas-

groothandel met totaal tien medewer-

kers onder leiding van Gaatze van der 

Bijl en zijn vrouw Jeannet van der Bijl-

Wisse. ‘Tegen de stroom in is voor de 

Terneuzense Glashandel niets nieuws’, 

zegt Van der Bijl. ‘Ons bedrijf heeft al 

meer dan honderd jaar historie en is in 

oktober 1983 door mijn schoonvader 

Jan Wisse overgenomen. Ook toen was 

het economisch een zeer slechte tijd in 

de bouw. Maar met de juiste visie voor 

de toekomst hebben we een gezond 

bedrijf weten op te bouwen. Dit ook met 

behulp van enthousiaste en vakkundige 

medewerkers waarvan de meeste al 

meer dan vijftien jaar in dienst zijn.’ 

Op maat in eigen beheer

Naast de groothandelsfunctie, het le-

veren van alle soorten vlakglas aan 

schilders en aannemers in de regio, is de 

Terneuzense ook actief op het gebied 

van zowel nieuwbouw als renovatie en 

levert en plaatst glas in alle mogelijke 

vormen. Daarnaast is het bedrijf zich 

steeds verder gaan specialiseren in 

onder meer de interieurbouw: hardglazen 

deuren, wanden en schuifkasten die in 

eigen beheer op maat gemaakt worden.

Hiertoe beschikt de Terneuzense over 

een uitgebreid machinepark met onder 
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Links Emile Sondeijker van Emson Nederland en rechts 

Edwin Lansen die bij de Terneuzense Glashandel 

verantwoordelijk is voor de slijpmachine.

Bottero jumbo snijtafel
De jongste investering van de Terneuzense is een Bottero 352 BSC-Jumbo 

6.100 x 3.300 volautomatische snijtafel. De tafel optimaliseert en snijdt glas op 

jumboformaat volledig automatisch, zowel recht als in modelvormen. Shape-

scannen behoort ook tot de mogelijkheden, evenals het automatisch snijden van 

zandstraalfolie. 

 BEDRIJF  MArco GrooThoff

meer een vijf asser CNC-slijpmachine 

(MasterBevel – Intermac), een recht-

lijnige facetslijpmachine (B73 – Bavel-

loni), een modelfacetmachine (BK2 

– Zanetti), een dubbelkops boorma-

chine (CMB), een verticale wasma-

chine (LV Top – Neptun), een gelaagd 

snijtafel (301 C – Bottero) en een 

glassnijtafel 6 x 3,21 (Pannkoke). De 

Neptun Rock 11 vervangt de bestaande 

Baveloni CR1111/s en is op 8 februari 

in gebruik genomen. Van der Bijl: ‘De 

oude machine was twaalf jaar oud. De 

keuze was onderhoud plegen of inves-

teren in een nieuwe machine van deze 

tijd. Ondanks de mindere economische 

omstandigheden vonden wij investeren 

in een nieuwe machine eigenlijk de 

enigste juiste keuze om zo nu en in de 

toekomst onze marktpositie te handha-

ven cq te verbeteren. Hetzelfde geldt 

voor de aanschaf van een volautomati-

sche snijtafel vorige maand. Tegen de 

stroom in ja, maar wel met beide benen 

in de Zeeuwse klei.’

Geijkt op de glasbranche

Emile Sondeijker van Emson Nederland 

heeft de machine geleverd. Hij vertelt 

dat de samenwerking met Neptun 

Advanced Processing Systems uit 

Italië, met Stefano Bavelloni aan het 

hoofd, nieuw is in het pakket van zijn 

agentschap. ‘In januari 2007 is het idee 

ontstaan om Emson op te zetten voor 

de import en verkoop van glasslijpma-

chines en snijtafels. Een agentschap 

geheel geijkt op de glasbranche. Inmid-

dels representeren we enkele belang-

rijke producenten in de glasbranche, 

zoals GFPm snijtafels voor float- en 

gelaagd glas, Belfort glas voor diamant-

gereedschappen. Nieuw is de samen-

werking met de Waterjet Corporation en 

Northglass voor glasovens.’

Emson levert daarnaast voor Bavelloni, 

Intermac, Bovone, Busetti, Benteler en 

Bottero het diamant- en polijstgereed-

schap uit voorraad. Ook gebruikte ma-

chines maken deel uit van het pakket 

en het bedrijf bemiddelt in de directe 

inruil van klant tot klant. Sondeijker: ‘De 

machines van Neptun zijn robuust en 

onderhoudsvriendelijk. Ze combineren 

grote betrouwbaarheid met lage on-

derhoudskosten. We leveren uiteraard 

de spare parts en bieden service en 

onderhoud voor bestaande slijpmachi-

nes van klanten. Wij hebben ons met 

name gespecialiseerd in onderhoud van 

Bavelloni,  Zanetti en Bovone  machines 

met daarbij levering van de desbetref-

fende spare parts. Ook in ons pakket 

zijn alle spare parts van Zanetti slijp-

machines en rondslijpers, origineel en 

rechtstreeks van de fabrikant.’   < 
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