Y. Kaldenbach

Hieronder een mailwisseling uit zomer 2015 met Baderie (badkamerspecialist), n.a.v. onduidelijkheid onder collega’s
over de badkuipvraag (item 16) van Onvolledige Tekeningen. In onderstaande mailwisseling heb ik om
privacyredenen de naam en bereikbaarheidsgegevens van de contactpersoon weggehaald.
Mijn conclusie op basis van onderstaande informatie: hou bij deze badkuipvraag van Onvolledige Tekeningen
gewoon de handleiding aan. Ook als het afvoerputje in het midden zou moeten zitten, dan zou het zichtbaar moeten
zijn en ontbreekt het nog steeds op de tekening in het opgavenboekje. Het gaat erom dat het kind het afvoerputje
mist, maar wees flexibel als het kind evt. toelicht waar het precies moet zitten, daar kan dus ook bijv. in het midden
van de badkuip zijn.
Yaron Kaldenbach, gz-psycholoog

Van: Baderie
Verzonden: donderdag 6 augustus 2015 13:21
Aan: ykaldenbach@hotmail.com
Onderwerp: Vraag afvoerputje badkuip in IQ-test voor kinderen

Beste Yaron Kaldenbach,
Badkamerspecialist Baderie heeft uw vraagstuk bekeken. En wat is het een interessante vraag. Eentje die helaas
geen eenduidig antwoord kent.
Het is inderdaad zo dat de afvoer vrijwel altijd aan de zijde van de overloop zit. In de door u meegestuurde tekening,
dus inderdaad zichtbaar aan de zijde van de kraan. De twee onderdelen zijn namelijk aan elkaar verbonden met een
beperkte afstand tot elkaar. Dit gecombineerde onderdeel wordt ook wel een ‘afvoer- overloopcombinatie’
genoemd.

Wij kennen geen baden waarbij de overloop aan de ene zijde zit en de afvoer aan de andere zijde. Er zijn echter wél
enkele baden met de overloop aan de korte zijde en de afvoer centraal in het midden. Bijvoorbeeld bij een aantal
maatvarianten van Duravits ‘D-code’ monobad. Op uw afbeelding is deze afvoer m.i. dan nog net zichtbaar.

Ik geef, voor uw beeldvorming, nog drie aanvullingen op bovenstaande antwoord:
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1. Een speciale variant ligbaden zijn de zogenaamde douchebaden. Hier kan het zijn de afvoer aan de korte
zijde is en de afvoer aan de lange zijde, maar wel in de buurt van de overloop. Fabrikant Wisa heeft dit in het
‘Fonana’ douchebad.

2. De overloop hoeft sowieso niet altijd aan de korte zijde te zitten. De meeste douchebaden hebben deze aan
de lange zijde. Ook zogenaamde duo baden (baden met twee rug secties, waarbij je dus met z’n tweeën in
kunt zitten) hebben de overloop aan de lange zijde van het bad zitten. De afvoer zit dan aan dezelfde lange
zijde of juist centraal in het midden. Het ‘Rose’ duobad van Sealskin is zo’n duobad.

3. Sommige baden hebben helemaal geen zichtbare overloop. Dan wordt gewerkt met een slim systeem van
communicerende vaten. Dit wordt ook wel een onzichtbare afvoer- overloopcombinatie genoemd. Ligbaden
in de serie ‘Urban’ van Sealskin werken met dit systeem.

Kortom, geen eenduidig antwoord op uw vraag, dus. Wel hopen wij dat u met dit antwoord kunt beoordelen of de
vraag gebruikt kan worden in de genoemde test. Wij horen het graag.
Natuurlijk mag u aan Baderie refereren in uw uiteenzetting.
Met vriendelijke groet,
IGM Holding b.v.
Productmanager Sanitair
www.baderie.nl / www.instalcenter.nl / www.badinbeeld.nl / www.badkamerwinkel.nl
IGM Holding b.v. vertegenwoordigt de volgende formules:
Baderie b.v., InstalCenter b.v., Bad in Beeld b.v. & Badkamerwinkel

Van: Y. Kaldenbach [mailto:ykaldenbach@hotmail.com]
Verzonden: zaterdag 11 juli 2015 4:47
Aan: 'info@baderie.nl'
Onderwerp: Vraag afvoerputje badkuip in IQ-test voor kinderen

Beste medewerker,
Ik heb een bijzondere vraag aan u. Ik mail u, omdat alleen het antwoord van een echte badkamerspecialist in dit
geval volstaat. Ik hoop dat u de gelegenheid heeft erop te antwoorden.
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Ik ben kinderpsycholoog en doe veel intelligentieonderzoek (IQ-tests) bij kinderen.Ik geef er ook veel les over. In die
IQ-tests zitten allerlei verschillende onderdelen, die weer allerlei verschillende dingen meten. In het onderdeel
‘Onvolledige Tekeningen’ van de meest gebruikte IQ-test in Nederland, zit een tekening van een badkuip (zie
bijlage). In dit onderdeel moeten kinderen telkens op een tekening kijken wat er ontbreekt, wat er niet is getekend
maar er wel hoort te zitten. De instructie is “Kijk goed naar het plaatje en vertel me wat er is weggelaten”. Het enige
goede antwoord in de handleiding bij dit onderdeel is dat het afvoerputje mist. Dat zou dan aan de kant van de
kraan moeten zitten. Maar veel mensen zeggen dan dat het ook aan de andere kant had kunnen zitten, dan zou je
het op deze tekening in dit geval niet kunnen zien. Mijn vraag aan u als badkamerexpert is of dit inderdaad zou
kunnen. Zit het afvoerputje altijd aan de kant van de kraan en de overloopbeveiliging of is dat niet bij alle badkuipen
het geval en kan het ook aan de andere kant ervan zitten? En zo nee, heeft u dan een foto of modelspecificatie van
een badkuip waarbij dat niet zo is? Het antwoord is voor honderden kinderpsychologen en orthopedagogen van
belang omdat het bepaalt of we een kind zouden moeten afrekenen op het feit dat ónze badkuipkennis tekort
schiet. Ik zal uw antwoord (uiteraard alleen met uw toestemming) vermelden in mijn nieuwsbrief aan ruim 4700
vakgenoten, ‘met dank aan Baderie’ of desgewenst uw naam.
Hartelijke groet, ik hoop van u te mogen horen,
Yaron Kaldenbach
kinderpsycholoog
www.apollopraktijk.nl
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