
 

De technisch tekenaar 
De CAD - tekenaar ontwerpt machines 
 

Een CAD tekenaar ontwerpt in 3D een machine waarmee LCD en plasmaschermen 
gerepareerd kunnen worden. Wil je zien hoe zo'n 3D ontwerp tot stand komt? Kijk dan deze 
clip. 
  
Jij bent CAD - tekenaar hè, wat is dat? Ik maak op de computer technische tekeningen, ik 
maak het ontwerp van een machine. Die machine teken ik in 3D op de computer. Dat je 
gelijk kunt zien hoe het d'r uitziet? Ja.Ja. En vervolgens wordt die machine ergens anders 
gemaakt.Nou, en nou heb jij een.., een machine bedacht eh die LCD schermen en 
plasmaschermen kan reparen: heb je dat helemaal op eigen houtje bedacht? Eh, nee, nee. 
De klant is naar ons toe gekomen eh met de vraag of wij zo'n machine konden ontwerpen. 
En samen met de klant hebben wij de juiste oplossing eh bedacht. 

Wat dacht jij toen je voor het eerst een door jou ontworpen machine zag?Ja, dat is 
natuurlijk wel eh.., dat is natuurlijk wel kicken, het is wel gaaf om te zien dat hetgene wat 
je.., wat je zelf ontworpen hebt, dat je dat eh weg kunt?, bij de klant ziet staan.En dat ie 
het nog doet ook?Ja, ook nog.Dit is een plasmascherm?Ja, dat klopt.Ha. En wat is hier mis 
mee?Oh, hier zitten verbindingen aan en in deze verbindingen, dat is heel klein, je ziet het 
bijna niet, maar hier binnenin is het eh gebroken en op eh deze machine wordt dus deze 
verbinding losgehaald en dan worden d'r dus nieuwe aan vast gezet en dan doet het 
scherm het weer. 

Zo, even voor mij: ik heb die verbindingen gezien, die zijn echt zo, hoe wil je dat precies 
goed krijgen?Ja, dat klopt. Nou, op die eh?, op de glasplaat en de verbinding zelf zitten 
referentierondjes en die eh moeten over mekaar heen liggen.Referentierondjes?En dat zie 
je op de?, op die 2 schermen.Okay, dus die.., die rode moet precies in het midden van die 
witte cirkel liggen? Ja, dat klopt.Dus je moet het hele ding vervangen?Ja.De hele s.., 
stekker, maar je mag geen "stekker" zeggen? Nee, je mag geen "stekker"? Het is wel een 
stekker toch? Een verbinding.Een verbi.., een verbinding.Een flax, maar dat mag je ook niet 
zeggen.Een flax. Ik snap 'm, stekker. 


