
Mastervoice (Temse), toonaangevende
wereldspeler simultaanvertaling

Mastervoice, Frank Van Dyckelaan 9 (De Zaat), behoort tot de wereldtop 
inzake simultaanvertaling. Zijn palmares is indrukwekkend, gekleurd met 
talrijke adelbrieven. En er is nog steeds steile groei. Naast de Europese instel-
lingen is het bedrijf de grootste werkgever van simultaantolken in Europa. 
Mastervoice is het levenswerk van Eric Bauwelinck.

Eric Bauwelinck (°Temse, 1965) kreeg een stevige basis voor Frans, Engels 
en Duits aan het H. Maagdcollege in Dendermonde. Met de bedoeling 
congrestolk te worden, startte hij de opleiding vertaler-tolk Frans-Portugees 
aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken in Antwerpen. Maar zonder 
gedegen voorkennis van het Portugees en zonder Frans als moedertaal bleek 
dat onmogelijk, gezien de school rechtstreeks moedertaalsprekers uitzond 
naar Europese instellingen. Hij schakelde over naar de Mercator Hogeschool 
Gent, waar de praktijkgerichte opleiding graduaat vertaler-tolk het voordeel 
bood zijn kennis van Frans-Duits-Engels te activeren in de tolkcabine en zijn 
droom als conferentietolk alsnog waar te maken op de privémarkt. Hij leerde 
het vak van simultaantolken van 3 beroepstolken uit het werkveld en startte 
in 1990 als zelfstandig vertaler-tolk. De juiste keuze, want die leidde naar 
Mastervoice. 

Mastervoice

De totaalorganisatie van simultaanvertaling met audiovisuele ondersteuning 
zat Eric in het bloed. In 1998 startte hij - met z’n echtgenote-medevennoot 
Hilde Varendonck (Temse) - Mastervoice. In 2005 vestigden zij zich als 
eerste bewoners op industrieterrein De Zaat. De onderneming is uitgegroeid 
tot een internationaal tolkbedrijf, dat dit jaar een record van meer dan 
3.500 tolkdagen zal overstijgen voor internationale en Europese instellingen, 
wereldwijde associaties, overheden, professionele congresorganisatoren en 
talrijke (gereputeerde) beursgenoteerde bedrijven, met een tolkenpalmares in 
nagenoeg elke Europese hoofdstad.

Mastervoice is al meermaals bekroond met internationale kwaliteitslabels, on-
der meer door het vermaardste certificatiebedrijf in de taalsector (= Language 
Industry Certification Systeem by Austrian Standards). Het bedrijf vertegen-
woordigde ook de tolkensector in de Internationale Adviescommissie voor 
Toegepaste Taalkunde i.s.m. Europese onderzoekscentra voor vertaalkunde, 
KU Leuven, Hogeschool Hasselt en gezaghebbende bedrijven in toegepaste 
spraaktechnologie.

Het bedrijf is wereldwijd pionier in online videotolken met gepatenteerde 
simultaanvertaling. Daarmee kan Mastervoice op grote schaal tolken inzetten 
die inloggen via het internet voor int. vergaderingen. Daarnaast participeert 
het als taalonderneming in de toepassing van spraaktechnologie voor trans-
criptie, audiovisuele vertaling en vertaaltechnologie met intelligente vertaal-
machines. Daarvoor wordt samengewerkt met gespecialiseerde wereldspelers.

Vanaf dit najaar biedt Mastervoice ook taalgerichte communicatietraining 
aan i.s.m. topcoaches inzake stem- en mediatraining en presentatietechnie-
ken. Meertalige copywriting en web-lokalisatie vervolledigen het taalaanbod. 
Het kantoor in Temse biedt niet enkel plaats aan projectcoördinatoren, sales 
management en accountmanagement, maar is ook uitgerust met een hoog-
waardige videoroom, die gelijk welke locatie verbindt met simultaanvertaling. 
Het bedrijf is door de Vlaamse overheid erkend als opleiding- en adviesver-
strekker. Als taaltechnologiecentrum is Mastervoice uniek in Europa met 
een totaalaanbod in spraaktechnologie, afstandsleren, vertaaltechnologie, 
tolktechnologie en een wereldwijde organisatie van 4.560 gekwalificeerde 
taalgeleerden voor professionele taaldiensten voor internationale onderne-
mingen.
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