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In deze nieuwsbrief
NGK-website
Kort verslag NGK ledenvergadering, Den Bosch 3 oktober 2013
Stichting ERM en de NGK Erkenningsregeling
NGK Smedendagen 2014
Maak gebruik van de diensten van de Metaalunie !

Van de voorzitter

***
Het NGK-secretariaat
is i.v.m. de feestdagen
van 23 december 2013
tot
6 januari 2014 gesloten
***
MAAK GEBRUIK VAN DE
DIENSTEN VAN DE
METAALUNIE !
Metaalunie biedt een
pakket aan dienstverlening
waar
NGK/Metaalunieleden
kosteloos gebruik van
kunnen maken.
lees verder

Beste medeleden van ons NGK
Het gaat goed met het gilde, we zijn actief en er gebeurt veel, zowel
voor als achter de schermen. Zo kan ik jullie mededelen dat er een
prachtige, gezonde jongen is geboren in het Friese Lemmer, die
luistert naar de naam Jelte en dat wij zijn ouders Johan en Johanna
Otten en zus Sanne heel veel geluk wensen.

Nog cursusplaatsen
beschikbaar:
Masterclass tekenen
voor smeden
Startdatum: 6 december
info en aanmelding

De evenementen commissie is alweer druk met het organiseren van
de smedendagen van 2014 en 2015 waarvan de laatste er een met
internationale allures moet worden. Een jonge enthousiaste groep
leden heeft de ambitie er weer prachtige, interessante, productieve
en gezellige dagen van te maken waar er voor iedereen wat te zien,
te doen en te leren valt. Kortom een evenement waar je bij moet
zijn!
Als je het tekenen onder de knie wilt leren krijgen (zoals ikzelf )
moet je snel reageren, want we hebben Jos de Graaf weer bereid
gevonden een 5-daagse tekencursus voor ons te doceren. Meld je aan
en doe er je voordeel mee.
Ook zijn er nu al weer afspraken gemaakt met vuurlasdocent Filip
Ponseele, welke in het eerste kwartaal van het volgende jaar zullen
gaan plaats vinden, wees er hier ook snel bij want deze workshop is
leerzaam, geestig en zeer populair.
Verder wil ik nog kwijt dat de vorderingen voor de restauratiecursus
na enige stagnatie weer volop op de agenda staat en er een
samenwerking wordt aangegaan met het Restauratiecentrum om dit
vorm te geven in voorbereiding en uitvoering. Wij zijn de leden die
zich hebben ingezet, voor de kaders en inhoud tot nu toe, zeer
dankbaar voor hun inzet en geduld. Ik heb er het volste vertrouwen
in dat dit een mooie cursus zal opleveren.
Ik wens jullie voor de komende winter warme voeten en bezige
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Kort verslag NGK
ledenvergadering bij
Maurks Solutions, Den
Bosch.
Lees verder

handen.
Paulûs van der Jagt
voorzitter NGK

NGK-website
De nieuwe NGK-website is nu officieel gelanceerd!
Om als NGK-lidbedrijf goed vermeld te worden op deze site, hiermee
de oproep om het bedrijfslogo (in JPG/GIF-formaat) en een korte
bedrijfsbeschrijving naar info@smeden.nl te sturen. Wij zullen deze
informatie hier voor je verwerken.
Het NGK is nu ook te vinden op
Facebook (let op: werkt alleen als je zelf een account hebt)
Twitter (publieke berichtjes)
YouTube (Of zoek in YouTube op 'NGK Smeden')

Nog cursusplaatsen
beschikbaar:
Masterclass
wellen/vuurlassen
Startdatum: 4 april 2014
info en aanmelding
Je kent vast mensen die
Smidsvuur willen lezen,
maar (nog) geen lid zijn
van het NGK.
Stuur deze nieuwsbrief
naar hen door!

Masterclass Tekenen voor smeden - docent: Jos de Graaf
Masterclass Wellen/vuurlassen - docent: Filip Ponseele
Graag willen we -naast onze reguliere cursussen- 2 masterclasses onder jullie
aandacht brengen:
Masterclass Tekenen voor smeden
docent: Jos de Graaf
Deze 5-daagse masterclass start al op vrijdag 6 december a.s. en we kunnen nog
een aantal deelnemers plaatsen (je moet dus wel snel zijn met aanmelden).
Locatie is de Metaalunie in Nieuwegein.
Meer informatie en aanmelden.

Masterclass Wellen/vuurlassen
docent: Filip Ponseele
Deze 2-daagste masterclass staat op vrijdag 4 en zaterdag 5 april 2014
ingepland op de Botterwerf in Huizen.
Meer informatie en aanmelden.

NGK-ledenvergadering & rondvaart op de Binnendieze in Den Bosch
De opkomst tijdens de NGK-ledenvergaderingen is altijd hoog in
vergelijking met de gewone Metaaluniebijeenkomsten en dat is best
bijzonder.
Ledenvergaderingen zijn een noodzakelijk kwaad, maar ook een prima
gelegenheid om de collega’s te treffen. Reden waarom Miko en
Hendrika een leuke rondvaart op de Binnendieze georganiseerd
hadden. We genoten van een stralende zon tijdens de rondvaart en
Den Bosch bleek onverwacht mooi. Aan boord en op het terras maakten
we alvast kennis met gastspreker Michel Mouton.
Thijs van der Helm kon trots enkele mooie werkstukken van hun hand
aanwijzen, vertelde een boeiend verhaal over het kanon De Boze Griet
en leuke weetjes over hoe je aan een muuranker kan zien of de klant
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slecht van betalen was.
Deze leuke zaken en gezelligheid maken het de moeite waard om enkele uren extra aan de middag
van de ledenvergadering te besteden.
Na de vergadering kregen we een lekkere maaltijd
aangeboden door Mauriks Solutions. Leuk om eens bij hen
te gast te zijn. De contacten lopen altijd via de mail en het
is goed om onze NGK-steunpilaar op deze manier beter te
leren kennen.
We kunnen terugkijken op een geslaagde dag.
Jan Willem Kaaijk
Metaalbewerking Nico Kaaijk

Addy Kon toegetreden tot bestuur van Stichting ERM
Addy Kon is toegetreden tot het bestuur van de Stichting ERM, voor de vacature voor de
gespecialiseerde onderaannemers. Het NGK feliciteert Addy met deze interessante functie.

Vuurlassen met Filip Ponseele
Korte cursussen met een gericht doel zijn altijd leuk om te
doen. Ik schreef me daarom direct in voor de
wellen/vuurlascursus van Filip Ponseele.
Nou had ik altijd al veel bewondering voor de vroegere smeden
die op de authentieke wijze de onderdelen aan elkaar
verbonden. Het vuurlassen maakt dat alleen nog maar meer.
Deze korte cursussen zorgen ervoor dat ik steeds puurder
probeer te werken. Eerlijk gezegd waren mijn resultaten minder
dan gehoopt, maar ik had twee topdagen met Filip en de NGKcollega’s
Mooiste was het vuurlassen van een as rond 30 met Filip, Arie en
Reinier. Genieten van de ervaring van Arie en Philip en de
gedrevenheid van Reinier. Ik kan zulke leuke dagen iedereen
aanbevelen.
Als je door deze ervaring ook enthousiast bent geworden om de
cursus te volgen, dat kan! Op vrijdag 4 en zaterdag 5 april is
Filip Ponseele weer op de Botterwerf in Huizen om de cursus te
geven. Aanmelden kan hier.

Stichting ERM en de NGK Erkenningsregeling
Op 1 januari viert de NGK Erkenningsregeling haar vierde
verjaardag! Sinds 2010 hebben we al heel wat bereikt, maar we
hebben ons einddoel nog niet bereikt.
Afgelopen oktober hebben het NGK en de Stichting ERM
(Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg), de
intentie uitgesproken de erkenningsregeling NGK Erkende
Smederij te laten beheren door de Stichting ERM per 1 januari
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2014.
Dat heeft twee grote voordelen:
Ten eerste wordt de kwaliteit van de regeling gecontroleerd door het Centrale College van
Deskundigen (CCvD) van de Stichting ERM. Dat levert een kwalitatief betere regeling op. En het heeft
bovendien als voordeel dat deze regeling, en de overige regelingen die de Stichting ERM beheert, naar
elkaar toe groeien wat vorm en inhoud betreft. Het doel daarvan is het voor de opdrachtgever van
een restauratie duidelijker te maken welke restauratie bedrijven een goede kwaliteit leveren.
Dat is het tweede voordeel. De Stichting ERM heeft als doel het platform in Nederland te worden op
het gebied van kwaliteit in restauratie. Dat komt ook de bekendheid van de NGK Erkende Smederij
ten goede. Doel daarvan is meer opdrachtgevers smederijen met de erkenning in te huren.
Stichting ERM waaier 'Schade aan uw monument', praktische tips voor vakkundig herstel.
Aan het onderbrengen van de regeling bij de Stichting ERM zijn in principe kosten verbonden. Voor
een ondernemer zonder personeel of vof bedraag dat € 75 per jaar en voor een BV is dat € 205 per
jaar. Het NGK heeft subsidie gevonden om dat voor NGK-leden te bekostigen voor de eerste twee
jaren (2014 en 2015).

Restauratiecursus
In het vorige Smidsvuur konden we al melden dat we de ontwikkeling van de Restauratiecursus weer
hebben opgepakt. We hebben nu subsidie gevonden voor 1/3 deel van de ontwikkelingskosten. Dat is
toegezegd door de Stichting ERM. We blijven op zoek naar het resterende gedeelte. Verschillende
partijen hebben offertes ingediend voor gedeelten van de ontwikkeling en medio januari is de
eerstvolgende afspraak om een aantal knopen door te hakken.

NGK Smedendagen 2014: vrijdag 30 en zaterdag 31 mei 2014
Noteer deze datums alvast in je agenda! De Smedendagen van dit jaar zullen een heel andere – en
wij denken veel interessantere – opzet krijgen dan het afgelopen jaar.
Waarom?
Omdat we ludieke kleine wedstrijdjes gaan organiseren, zoals
• Wie smeedt de dunste/langste punt
• Wie kan het snelst of met de minste klappen op een stuk metaal een lucifer aansteken?
•…
Omdat we allerlei korte workshops (van 1-1,5 uur) gaan organiseren:
• Koperdrijven
• Plaatbewerken
• Harden van gereedschappen
•…
Omdat iedereen de kans krijgt zijn/haar werk te exposeren.
Omdat we gaan werken aan een gezamenlijk werkstuk.
Welk werkstuk?
Een schaakspel van circa 1 * 1 meter. Iedereen mag een tekening/schets indienen om een
schaakstuk te ontwerpen (informatie over de grootte en het uitgangsmateriaal volgen nog).
Als Evenementencommissie zullen we ook tekeningen maken voor iedereen die niet in de
gelegenheid is geweest een tekening te maken (hoewel je nog 6 maanden hebt voor de
voorbereiding…).
Alvast om ideeën op te doen:
Op de foto zie je een schaakspel dat tijdens het smeedfestival in Stia (Italië) te zien was.
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Succes!
NGK Evenementencommissie

Project in het spotlicht: Uit de brand, terug in het vuur
We zijn op het moment bezig met de restauratie van molen “De
Windlust” in Burum (Fr.).
Deze, grotendeels houten molen, is op 8 april 2012 door brand
verwoest. De molen uit 1787 was tegen brandschade verzekerd en
meteen na de brand zijn er plannen gemaakt voor het herstel.
Bruikbare onderdelen zijn plaatselijk opgeslagen voor hergebruik
of om er nog enige maatvoering of details uit te halen.
In april van dit jaar kon het herstel officieel van start gaan. Een
deel van het werk is bij ons terecht gekomen. Als molenbouwer
mogen wij het achtkant (de houten constructie) en alle draaiende
delen maken met het daarbij behorende ijzerwerk.

Door de brand zijn de meeste houten delen niet meer te
gebruiken. Van de 222 balken van het achtkant hebben we er 5
terug kunnen plaatsen.
Bij het ijzerwerk is het een ander verhaal. Hoewel er door de
hitte van de brand en het instorten van de molen de meeste
delen uit vorm zijn geraakt zijn ze er nog wel. Ze moeten alleen
weer in de juiste vorm.
IJzer moet je smeden als het heet is, dus ging bij ons alles
terug in het vuur maar nu gecontroleerd door onze smeden.
Het ene stripje is dan met de hand terug te buigen, bij de
grotere delen is een hydraulische pers wel handig.
Ook zullen enkele taatsen opnieuw gehard moeten worden.
Het ijzerwerk heeft ook geholpen bij het bepalen van de
maatvoering van de rest van de molen. Oude
bouwtekeningen zijn er niet, maar hoepels die om houten
tandwielen waren gekrompen geven toch vrij nauwkeurig
de diameter weer.
De gietijzeren bovenas van zo’n 4 ton is door de val zodanig gescheurd dat deze niet meer te
gebruiken is. In Nijmegen is een nieuwe as gegoten.
Ook de oude uit plaatstaal gelaste molenroeden zijn dusdanig vervormd dat ze niet meer te herstellen
zijn. Hiervoor zullen we nieuwe gelaste exemplaren maken. Mogelijk zijn de oude nog wel een
inspiratiebron voor een kunstsmid.
Martijn Vaags
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VAAGS Molentechniek

Maak gebruik van de diensten van de Metaalunie!
Je bent lid van het NGK, maar dus ook van de Metaalunie. En de Metaalunie heeft een heel pakket
aan dienstverlening waar je kosteloos gebruik van kunt maken, vooral de juridische afdeling kan in
een aantal gevallen erg handig voor je zijn. Bijvoorbeeld:
Op het gebied van het vergunningen, zoals het activiteitenbesluit (voorheen:
milieuvergunning). Heb je daar vragen over dan kun je de juridische afdeling bereiken op het
algemene nummer (030-605 3344). Dat geldt natuurlijk ook als je een conflict verwacht of
hebt.
Je hebt een niet betalende afnemer (nog voordat je een incassotraject in wilt gaan), ook dan
kun je de juridische afdeling bellen voor advies en hulp.
Er is trouwens ook een incassoservice van Metaalunie Rechtsbijstand, maar daar zijn wel wat
kosten aan verbonden.
Let op: de Metaalunie kan niet zelf bemiddelen bij een conflict tussen twee leden van de
Metaalunie.
Ook voor bedrijfsovername of bedrijfsopvolging heeft de juridische afdeling veel kennis in huis.
Het hele overzicht van ledenvoordelen (behalve de juridische afdeling) kun je hier terugvinden.

Workshop Kennismaken met smeden, Bataviawerf Lelystad
Dit jaar staat de teller op 6 workshops die op de Bataviawerf zijn georganiseerd. Vanwege de grote
belangstelling hebben we er 2 extra in moeten plannen. Onder de enthousiaste leiding van Wout
Hammer, smid op de Bataviawerf, wordt aan iedereen die wil ontdekken wat smeden is, hoe het
voelt, hoe het ruikt, de beginselen van het smeden bijgebracht. Iedereen (vanaf 16 jaar en ouder) kan
en mag deelnemen. En inderdaad mensen van allerlei 'pluimage' (m/v) doen mee (van ambulancechauffeur, planner, projectmanager, automonteur, tot politieagent, constructeur, aannemer,
electricien, tekstschrijver, etc.).
Helaas heeft Wout tijdens de laatste edities van de workshops vanwege een rugoperatie verstek
moeten laten gaan en heeft hij gezorgd voor een vervanging in de persoon van Jop van der Zeijden,
ook geen
onbekende op de Bataviawerf. Jop, heel erg bedankt voor jouw hulp en inspanningen!

Geboren: Jelte Otten

"Ik was hun eerste wonder
Nu hebben heit en mem een tweede
donder
Ik mag jullie ook laten weten,
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Dat mijn broertje Jelte zal heten".
Johan, Johanna en Sanne,
Gefeliciteerd met de geboorte van Jelte!

Servische smid zoekt werk in Nederland
Hello,
I found your homepage on internet. I am also blacksmith and at this time I am searching for some new
challenge. Also this is the reason why I decided to search a job outside Serbia where I come from. And
I also have Hungarian citizenship. So far I have worked in Italy and in Germany, where I currently work
till the end of this year.
Which Dutch blacksmith needs some worker, even for temporarily, or about something what can help
me by my searching. I am available from 1 January 2014.
Thank you for your answer
Albert Penyof - albertpenyof@gmail.com
Working experience:
1. Studio – workshop of Miodrag Rogan - Job: blacksmith (5 years)
2. Workshop of Georg Reinking, Guardiagrele, Italy - Job: blacksmith (9 months)
3. Workshop of Berndt Schweizer, Peissenberg, Germany

Agenda
2013
november 2013
1 november
8 november
16 november
23 november
30 november

NGK cursus basisvaardigheden smeden *loopt tot 14 december 2013*
NGK cursus gereedschappen smeden *loopt tot 23 november 2013*
NGK workshop `Kennismaken met smeden` - Bataviawerf
NGK workshop `Kennismaken met smeden` - Bataviawerf
Ambachtelijk Smedersgilde Sint-Elooi Feest - Smederij Luc VandeCasteele,
Lendelede - België *loopt tot 1 december 2013*

december 2013
6 december
2014
24 januari
25 januari
31 januari
4 april
9 mei
30-31 mei
5 september
12 september
7 november

NGK masterclass tekenen voor smeden *loopt tot 31 januari 2014*

NGK cursus gevorderd smeden *loopt tot 15 maart 2014*
NGK workshop 'Kennismaken met smeden' - Bataviawerf
NGK cursus basisvaardigheden smeden *loopt tot 22 maart 2014*
NGK cursus wellen/vuurlassen *loopt tot 5 april 2014*
NGK cursus basisvaardigheden *loopt tot 28 juni 2014*
NGK smedendagen
NGK cursus basisvaardigheden smeden *loopt tot 25 oktober 2014*
NGK cursus gevorderd smeden *loopt tot 1 november 2014*
NGK cursus gereedschappen/hang en sluitwerk *loopt tot 22 november
2014*

Aan- en afmeldingen
Aanmeldingen
Leden:
- Jarno Rook Smederij en Authentieke bouw, Sint Jansklooster (per 01-01-2014)
Donateurs:
- G.J. van den Bosch, Terwolde

http://ymlp.com/z8f2HC

10-03-2014

Smidsvuur - november 2013

pagina 8 van 8

- J. Pluis, Norg
- J. ter Horst, Utrecht

Terug naar begin
Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Nederlands Gilde van Kunstsmeden (NGK). Het NGK is een branchegroep
van de Metaalunie. Voor informatie, advertenties en redactionele bijdragen kunt u contact opnemen Miko Wijnands,
branchemanager van het NGK. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
Secretariaat NGK p/a Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein
Bezoekadres Einsteinbaan 1, 3439 NJ Nieuwegein
Telefoon 030-6053344 Fax 030-6053208
E-mail info@smeden.nl Webadres www.smeden.nl
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