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Nieuwsbrief NGK

augustus 2014

In deze nieuwsbrief
NGK-ledenvergadering 17 oktober & NGK-smedendag 18 oktober

VRIJDAG 17 OKTOBER
NGK
LEDENVERGADERING

NGK Smedendagen mei 2014: terugblik
Dankwoord familie Senne

Locatie:
Bataviawerf, Lelystad

Landelijk Platform Erfgoedopleidingen / SOS Vakmanschap

info

Van de branchemanager
Bij afwezigheid van onze voorzitter, die nog van een welverdiende vakantie
aan het genieten is en ook nog wat vakbroeders aan het bezoeken is in
België/Luxemburg, heb ik de eer een welkomstwoordje te schrijven.
De zomer die zonnig en zomers begon is inmiddels tot een natte herfst
gereduceerd en dat brengt de Ledenvergadering en de Smedendag, die op
17 en 18 oktober, op de Bataviawerf plaatsvinden al weer heel dichtbij. Wil
je weten wat er in de vereniging speelt en wil je je stem laten horen,
wees er dan bij!
Verder kun je een terugblik lezen over de afgelopen Smedendagen, wat de
laatste rustplaats van de ‘Senneboom’ geworden is, kun je meer te weten
komen over het initiatief van het Centrum voor Restauratietechniek en stelt
een nieuw NGK-lid zichzelf voor.
Tot slot worden er wat gereedschappen te koop aangeboden.
Veel leesplezier!
We hopen jullie allemaal te ontmoeten op 17 en 18 oktober!
Miko Wijnands
branchemanager

NGK-ledenvergadering vrijdag 17 oktober en NGKsmedendag zaterdag 18 oktober - Bataviawerf

NGK IN OVERLEG MET
VEEL INSTANTIES
Lees verder
Subsidieaanvraag i.p.v.
Wet Vermindering
Afdracht Loonbelasting
meer info
ZATERDAG 18
OKTOBER
NGK SMEDENDAG

info

De NGK Algemene Ledenvergadering vindt plaats op de Bataviawerf op
vrijdagmiddag 17 oktober en aansluitend op zaterdag 18 oktober is de
Smedendag.
Programma
Vrijdag 17 oktober
15:00 uur: NGK-ledenvergadering
17.00 uur: Borrel – Eten – Slapen (op de zeilzolder, matje en slaapzak zelf
meenemen. Er is een beperkte douchegelegenheid aanwezig).
Zaterdag 18 oktober
08.00 uur: Ontbijt en opbouw
10:00 uur: Start smeden
16.00 uur: Opruimen en afsluiting (17.00 uur)

http://ymlp.com/ziVjBo
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Het thema van de dag is: GEREEDSCHAPPEN SMEDEN.
De agenda en het aanmeldingsformulier volgen binnenkort, maar noteer
deze data alvast in je agenda.

Je kent vast mensen die
Smidsvuur willen lezen,
maar (nog) geen lid zijn van
het NGK.
Stuur deze nieuwsbrief naar
hen door!

NGK Smedendagen mei 2014: terugblik
Een grote opkomst, lekker weer en een aantal mooie activiteiten: het waren geslaagde
Smedendagen! Het eerste wat opviel bij iedereen die het terrein opkwam was de
‘Senneboom’ van omvangrijke afmeting. Gedoneerd door de Bataviawerf als eerbetoon
aan de te vroeg overleden Fred Senne. Iedereen was zo in de gelegenheid om zelf een
gedenkstuk voor Fred te smeden.
We zijn ook blij dat we ondertussen een goede plek hebben gevonden voor het plaatsen
van de nagelboom: het Smederijmuseum Nieuwkoop zal de rustplaats van de Senneboom
worden.
Tijdens de Smedendagen organiseerden we ook een ludieke wedstrijd.
Wie smeedt de langste punt uit een stuk rond 16 mm van 50 mm in 1 hitte. Heel wat
deelnemers hebben zich hierop stukgebeten, maar er was overduidelijk 1 winnaar: Jop
van der Zeijden. Niemand kon een langere punt smeden dan hij! Jop, gefeliciteerd met
deze winst!
Daarnaast hebben we met z’n allen gewerkt aan een
schaakspel. De voorbereidingen waren al gedaan door
de Evenementencommissie en daardoor is het gelukt
een prachtig en compleet schaakspel te smeden in 2
dagen. Een schaakspel om trots op te zijn!
Het schaakspel heeft zijn dienst al bewezen. Tijdens de
Landelijke Docentendag begin juni is het schaakspel
gebruikt om van docenten en decanen de aandacht te
trekken voor ons smeedvak. En dat is gelukt! Het doel is om ROC’s te laten zien dat zij
hun leerlingen in de Metaal een specialisatie Smeden aan kunnen bieden. Om dat doel te
bereiken willen we laten zien welke creatieve voorwerpen gesmeed kunnen worden.
Nu zijn we nog op zoek naar een definitieve plek voor het schaakspel. We zijn al enige tijd in contact met de
organisatie van het Tata Steel Chess Tournament (het aloude Hoogovens Schaaktoernooi) om het daar te
kunnen plaatsen. Maar mocht je zelf ideeën hebben, laat het ons weten.
De cateringcommissie had de handen flink uit de mouwen gestoken en heerlijke ontbijtjes, lunches en een
heerlijk buffet voor ons klaargemaakt. Bedankt voor alle goede zorgen!

Gildeproeven:
Reinier Hoving en Hendry Stouwdam hebben een Gildeproef Basis afgelegd, met goed gevolg en dus geslaagd.
Heren, gefeliciteerd met het behalen van dit mooie resultaat.
Tijdens de Smedendag op de Bataviawerf is weer de mogelijkheid een gildeproef af te leggen. Als je naast de
Gildeproef Basis ook de Gildeproef Gevorderd met goed gevolg hebt afgelegd, mag je jezelf een Vakbekwaam
Smid noemen. Volledig overzicht Vakbekwame Smeden

http://ymlp.com/ziVjBo
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Dankwoord familie Senne
Lieve mensen van de NGK familie,
Mede namens de familie Senne wil ik iedereen van het NGK bedanken
voor jullie gastvrijheid en warm welkom op de Smedendag (zaterdag) in
Huizen. Wat waren wij onder de indruk toen wij de nagelboom zagen!
Van te voren hadden wij geen idee, wat ons te wachten zou staan. Wat
mooi! Een stuk mast van de Batavia en dan alle door jullie gemaakte
’nagels’ erop, de Senneboom!
Fred zou het veel te veel eer hebben gevonden en zeker niet nodig,
maar wat indrukwekkend! Voor ons zoveel herkenbare ’nagels’:
koevoeten, stootijzers en ander gereedschap, de roos van Utoya, waar
hij zolang op gepuzzeld heeft, het drakenkopje, zijn initialen, Fred
zelf, teveel om op te noemen. Wij gaan voor deze Senneboom een
prachtige plek te zoeken.
Het was ook fijn om met velen van jullie nog even te praten over Fred.
Zijn eigenzinnig- en soms halsstarrigheid, maar ook zijn bereidheid om
altijd te helpen of iemand wat te leren en te begeleiden.
Het NGK (jullie dus allemaal) was heel belangrijk voor Fred. Jullie
waren zijn tweede familie. Met de avondwake en crematie gingen wij
dat al begrijpen, maar na zaterdag is het ons helemaal duidelijk
geworden. Wij wensen jullie alle goeds toe en wij komen zeker nog
eens kijken op de Smedendagen. Vanuit ons hart: Dank voor de
vriendschap aan Fred betoond en dank voor de bijzondere dag die wij
zaterdag mochten hebben.
Met warme groet,
Lia Senne en verdere familie
(De NGK-petjes zullen wij met trots dragen)

Subsidieaanvraag i.p.v. Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting
Vraag op tijd uw subsidie aan!
Leidt u leerlingen op via de BBL (beroepsbegeleidende leerweg)? Vraag op tijd uw subsidie aan.
Vanaf 1-1-2014 kunt u geen subsidie voor uw leerlingen meer aanvragen via de Wet Vermindering Afdracht
Loonbelasting. Vanaf die datum is de nieuwe Subsidieregeling Praktijkleren van kracht.
Deze subsidie kunt u aanvragen vanaf 2-6-2014 tot 15-09- 2014 17.00 uur bij de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland via www.rvo.nl/praktijkleren.
Na die tijd komt u niet meer in aanmerking voor deze subsidieregeling. Op de website van het RVO vindt u
informatie over de voorwaarden die aan de aanvraag worden gesteld. U dient tevens te beschikken over een Eherkenningsnummer. Dit is een DiGiD voor bedrijven. Dit E-herkenningsnummer kunt u ook via de website van
het RVO aanvragen. Ons begeleidingssysteem MentorTeq ondersteunt u bij de voorwaarden die aan de
subsidieaanvraag worden gesteld.
Folder Subsidieregeling Praktijkleren

Landelijk Platform Erfgoedopleidingen / SOS Vakmanschap
Al enige jaren is het NGK in overleg met verschillende instanties om
jongeren te interesseren voor het smeden en de opleiding smeden te
behouden voor de toekomst. Een paar jaar geleden hebben we in
samenwerking met het ROC Flevoland een differentiatie (een minor)
smeden binnen de opleiding Metaalbewerken opgezet. Inhoudelijk een
prima opleiding, maar het blijkt lastig voldoende leerlingen te vinden.
Daarnaast valt een dergelijke opleiding net buiten de reguliere opleidingen van een ROC waardoor zij er ook
minder aandacht aan besteden.
Beide problemen hopen we te kunnen oplossen door de samenwerking
met SOS Vakmanschap. Zij zetten zich in om kleine, specialistische,
technische opleidingen/beroepen te behouden voor de toekomst.
Behalve de smeden bijvoorbeeld ook de modelmakers, schoenherstellers,
hoefsmeden en nog een tiental andere vakken. Bovendien is er speciale
aandacht voor de restauratieberoepen.
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Het NGK is erg blij dat er nu een concreet voorstel is voor de beroepen in de restauratie, waaronder de
smeden: het opzetten van een Centrum voor Restauratietechniek. Doel is duurzame opleidingen in de
restauratie op te zetten. Het is een ambitieus plan, gedragen door bijvoorbeeld de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, de Vakgroep Restauratie, de SVGB (kenniscentrum voor specialistisch vakmanschap), ROP
Nederland, Universiteit van Amsterdam, ROC Twente en nog een aantal partijen. Alle partijen die nodig zijn
om een dergelijk plan te laten slagen.
Er staat de komende tijd veel te gebeuren rondom dit thema, we houden je op de hoogte. Meer informatie

NGK in overleg met veel instanties
Zoals hierboven al genoemd heeft het NGK veel overleg met allerlei instanties om de verschillende
doelstellingen te realiseren. Zoals de opleiding (overleg met Kenteq, ROC en VMBO), kwaliteitsverhoging in de
restauratie (Rijksdienst, ERM, Stabu), restauratieopleiding (SOS Vakmanschap, SVGB), of met bijvoorbeeld het
OOM om financiële tegemoetkoming te krijgen voor de ontwikkeling van lesmateriaal of een cursus. In het
onderstaand overzicht zie je welke instellingen en in de tabel vind je de uitleg.

http://ymlp.com/ziVjBo
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Verslag Landelijke Docentendag Lunteren en samenwerking met Mondra
Op donderdag 5 juni in Lunteren hebben NGK en Mondra
gezamenlijk het smeedvak onder de aandacht gebracht
bij docenten en decanen van MBO opleidingen in de
Techniek.
Hoewel wij als NGK-bestuur ons bewust zijn dat bij een
aantal leden de samenwerking met Mondra gevoelig ligt,
zijn wij toch van mening dat de promotie voor het
smeedvak soms beter gezamenlijk gedaan kan worden.
Zeker als het gaat om de ROC-opleiding. Samen staan
we dan echt sterker dan alleen.
En zo stonden op een in het begin druilerige dag Jan
Mostert (vanuit NGK), Richard Kerkhoff (vanuit Mondra,
maar ook NGK lid), Paul Vos en Janny Huisman (vanuit
Mondra) en de NGK-branchemanager de docenten te
informeren over het smeedvak.
Volgende week wordt in de NGK-bestuursvergadering de
samenwerking tijdens deze dag geëvalueerd en of dat wordt voortgezet in de toekomst.

Botterwerf Kenteq Erkenning verlengd
Sinds de start van de NGK opleiding smeden aan het ROC is de Botterwerf door Kenteq erkend als erkende
opleidingslocatie. De erkenning wordt elke 4 jaar herzien en ook voor de komende vier jaar mogen we
leerlingen opleiden.

Nieuw NGK-lid: Vuurwerkerij Eekels
Vuurwerkerij Eekels is opgericht in februari 2014 en is daarmee een
geheel nieuw ambachtelijk smederij bedrijf. Een nieuw bedrijf dat
voort bouwt op het smidsvak waarmee de familie Eekels al 3
generaties is verbonden. Overgrootvader Cees Eekels gebruikte het
smidsteken in de vorm van een eikeltje. Achterkleinzoon Rhett
Eekels gebruikt nog steeds ditzelfde teken met als onderscheidend
karakter dat de steel naar links wijst met een puntje er naast.
Al vanaf zijn vroegste jeugd staat Rhett in het smederijtje van zijn pa en ambachtelijk vakmanschap staat
dan ook hoog in het vaandel van de nieuwe smederij. Dat vakmanschap komt goed tot zijn recht bij
restauratie werk of ander smeedwerk. Vooral bij restauratie is het van belang om werk af te leveren wat net
zo goed is als het vakwerk uit het verleden. Hierbij worden oude technieken zoals o.a. wellen niet geschuwd.
Men kan dan denken aan: smeedijzeren hekwerken, hang- en sluitwerk van boerderijen en kastelen en
gereedschappen. Vuurwerkerij Eekels is gespecialiseerd in het ambachtelijk maken van scheepsbeslag en
gebruiksvoorwerpen zoals roerhaken, dreggen, zwaardbeslag, sleepringen, kikkers en klinkwerk. Maar ook voor
gewone gebruiksvoorwerpen als een mooi deurbeslag, een slot of een gesmede bijl kun je bij Vuurwerkerij
Eekels terecht. Dus een acanthus blad op een oud hek vervangen is dan ook geen probleem.
Soms willen klanten meer dan alleen het smeedwerk en dan wordt dit ook verzorgd. In de loop der jaren
ontstond er veel ervaring in het maken van roeren, zwaarden, spranthaken en heel veel andere
bootonderdelen. Soms wordt dan ook het houtwerk verzorgd of krijgen de klanten advies over de afwerking of
het onderhoud.
In 2011 werkte Rhett Eekels mee als schrijver aan het boek Drijverschuiten, waarin hij de hoofdstukken over
smeedwerk schreef en waarbij hij de andere schrijvers ondersteunde bij het schrijven van het gehele boek.
Voor dit boek werd ook extra onderzoek gedaan om oude ambachtelijk technieken te achterhalen en onder de
knie te krijgen. In 2012 kwam de tweede druk uit. Nu wordt er gewerkt aan het vervolg op het boek dat zal
gaan over de zegenboot.
De interesse in het verleden heeft Rhett altijd al gehad en met het boek kon ik dit mooi combineren met mijn
passie voor het ambacht van smid. Ik kan dan ook echt geraakt worden door een oud stuk smeedwerk waar je
het vakmanschap vanaf ziet. Uit die passie ontstond de behoefte aan een eigen bedrijf die natuurlijk een
passende naam moest krijgen. Een vuurwerkerij is een oude benaming voor een smederij zodat de naam,
Vuurwerkerij Eekels, naar mijn idee alles samen brengt.
Het leuke van het smidsvak is, voor mij, dat je ambachtelijk bezig bent en het werkstuk ziet groeien tot een
gebruiksvoorwerp waar de klant dan weer plezier aan beleeft.
www.vuurwerkerijeekels.nl

Te koop: staartbankschroef
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Beste mensen,
Wie heeft belangstelling voor een degelijke oude staartbankschroef? Hij is loodzwaar. 90 cm lang en ca. 50 cm
breed. Het is afkomstig van het bedrijf van mijn schoonvader uit Nieuwehorne. Voor echt smidwerk is hij zeker
nog goed te gebruiken.
Vraagprijs: € 50
Marlies Zwanenburg - Dronten - tel: 0321-318272

Te koop: aambeeld
Wegens verhuizing heb ik een aanbeeld in de verkoop. Het betreft een zeer zware 'Noord-duitse vorm' met een
gewicht van 281,5 kg. Zie foto’s. Het aanbeeld is door mijn vader en grootvader gebruikt in hun smidse en
heeft volgens hen een 'mooie klank' (daar zit blijkbaar verschil in). Het zou mooi zijn dat dit aambeeld weer
professioneel in gebruik wordt genomen. Kent u smeden die dit aanbeeld zouden willen kopen? Het aambeeld
staat in Ulft. Voor meer informatie: Huub Ratering (zoon van de smid) t. 06-14440829.

Agenda
2014
augustus
13-16 augustus
30-31 augustus

International Blacksmithing Festival, Devon County UK
33e Hephaiston - informatie: Jan Lauro, Burgverwaltung Hrad Helfstyn
Tyn nad Becvou, Tsjechië www.helfstyn.cz

september
05 september
06 september
12 september
12-14 september

NGK cursus basisvaardigheden smeden *loopt tot 25 oktober 2014*
NGK workshop kennismaken met smeden - Bataviawerf Lelystad
NGK cursus gevorderd smeden *loopt tot 1 november 2014*
Nielse Smeedfeesten, Sint Hubertusplein, Niel België - Ambachtelijk Smedersgilde

oktober
11 oktober
17 oktober
18 oktober

NGK-workshop kennismaken met smeden - Bataviawerf Lelystad
NGK-ledenvergadering - Bataviawerf Lelystad
NGK-smedendag - Bataviawerf - Lelystad

november
07 november
07 november
14-19 en 25 november

NGK cursus gereedschappen/hang en sluitwerk *loopt tot 22 november 2014*
NGK cursus basisvaardigheden smeden *loopt tot 13 december 2014*
Cursus smeedwerk in de restauratie voor ervaren smeden

Aan- en afmeldingen
Aanmeldingen
Leden:
- Vuurwerkerij Eekels, Oss
Donateurs/particuliere leden:
- I. Nikolic, Den Haag
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- S.A. Wijtvliet, Houten
- A. Vlieg, Heerenveen
Afmeldingen
Donateurs/particuliere leden:
- SG Mariendael, Arnhem

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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