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•

de hand van foto’s. Zo kunnen we als gilde nog
meer van elkaar leren. Hier komen we later nog op
terug.

Van de voorzitter

Wout Hammer en Reinier Hoving zijn druk bezig
met de nieuwe cursusboeken en de commissie
Toekomst is van start gegaan en is al een paar keer
bijeengekomen. Allemaal mooie stappen vooruit.

In deze nieuwsbrief o.a.
•

Fotoboek NGK smeden te koop
NGK-basiscursus nu ook in Schaesberg
• NGK-ledenvergadering
• NGK Smedendagen 2022
• Wijziging in btw-wetgeving

Beste vakbroeders,
Het nieuwe jaar is weer begonnen. Ik wens
daarom ook iedereen een mooi, maar vooral ook
een gezond nieuw jaar toe. Laten we duimen dat
we elkaar dit jaar elkaar vaker kunnen en mogen
gaan treffen.
Als ik voor mijzelf spreek vond ik 2021 een mooi
jaar, ondanks de problematiek rondom de corona.
Helaas kunnen we hier geen van allen iets aan
veranderen en zullen we hiermee moeten dealen.
Het was ook mijn eerste jaar als voorzitter en heb
dat jaar als erg plezierig ervaren. We hebben ook
als NGK mooie stappen kunnen en mogen zetten.
Miko Wijnands en ik zijn druk bezig met de nieuwe
website en zijn in gesprek om subsidie te krijgen
om op deze nieuwe website een digitale
leeromgeving te kunnen maken. Dit is voor alle
NGK-leden heel interessant. Het is de bedoeling
dat hier van alles op komt, van het smeden van
een puntje tot aan hoe je een uitslag van een
bepaald drijfwerk kan berekenen, per video of aan

Ik wil hiermee ook gebruik maken om nogmaals
Ilja Kramer en Miko Wijnands te bedanken voor
hun inzet voor het maken van het prachtige eerste
uitgave van het jaarboek NGK.
Ik zou ook iedereen willen vragen om dit jaar meer
projecten door te sturen naar het NGKsecretariaat, zodat deze in een uitgave van de
nieuwsbrief kunnen worden verwerkt. Zo zien we
wat voor moois er gemaakt wordt in onze
prachtige wereld van het smeden in Nederland.
Het NGK is er voor elkaar om van elkaar te leren
en elkaar te helpen en samen te genieten van een
mooi stuk smeedwerk dat met trots is
gemaakt en de smeedwereld in
Nederland nog sterker te maken.
Ik wens iedereen een prachtig en
smeedvol jaar en dank voor het
vertrouwen in het afgelopen jaar in
ons als bestuur en mij als voorzitter.
Pascal Tupker – voorzitter NGK
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Fotoboek NGK smeden - te koop
De smeden van het NGK zijn vereeuwigd in een prachtig boek. Daarin staan foto’s van
hun mooiste project van 2020-2021 en een verhaal over hun smederij. Ook de
geschiedenis van het NGK heeft een plaats gekregen met foto’s en een paar verhalen.
Een prachtig eerbetoon aan de smid.
Alle (gewone) leden van het NGK hebben een exemplaar ontvangen. Wil je ook zo’n
prachtig boek bestellen? Dat kan!
Hardcover, full colour, 84 pagina’s. Prijs: € 50 inclusief btw en inclusief verzendkosten.
Ben je donateur van het NGK? Dan is de prijs € 35 inclusief btw.
De voorraad is beperkt. Wil je een exemplaar bestellen? Stuur een e-mail naar het
secretariaat – info@smeden.nl.
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Cursus Basisvaardigheden smeden nu ook in Smederij
Slot Schaesberg
Slot Schaesberg in Landgraaf en het NGK zijn al enige
jaren partners en vanaf het prille begin was het idee
om ooit de NGK-cursussen ook in Landgraaf te gaan
geven.
Nu is het eindelijk zover! Er is een prachtige smederij
gebouwd, in traditionele vakwerkstijl. Er is een
volledige inventaris neergezet en (ook heel belangrijk)
we hebben een enthousiaste en kundige smid
gevonden om de cursussen te gaan geven, Ramon Ranschaert uit
Brunssum. Deze cursus wordt georganiseerd op zondagen, te
beginnen op zondag 13 maart. Meer informatie en aanmelden.

Docenten gezocht
Onze NGK-smeedcursussen. Het ene jaar erg
weinig animo, maar begin 2020 was er bijzonder
veel animo. Sterker nog: aan het begin van het jaar
waren alle geplande cursussen al volgeboekt. En
toen kwam corona…
Op dit moment is er weer veel animo voor
cursussen. Heel veel cursisten hebben bijna 2 jaar
op de wachtlijst gestaan om weer mee te mogen
doen. Dat betekent ook dat onze docenten heel
vaak moeten komen opdraven, bij de Botterwerf
in Huizen of bij Batavialand in Lelystad.
Vandaar dat we op zoek zijn naar meer docenten
vanaf 2023 (met name voor de cursus
Basisvaardigheden smeden). Een NGK docent is
een goede smid en houdt ervan het vak over te
dragen aan mensen die het vak willen leren, maar
die niet noodzakelijkerwijs ooit als professionele
smid aan de slag gaan. Je bent een ambassadeur
voor het vak en je kunt goed met mensen omgaan.
Een docent voldoet onder andere aan de volgende
eisen:

•
•
•

Je bent NGK-lid (of donateur).
Je bent in het bezit van het BHV-certificaat.
Je hebt de NGK Gildeproeven met goed gevolg
afgelegd.
• Een docent maakt uit het cursusboek alle
werkstukken van de cursus die hij/zij wil geven.
Als je docent wordt dan worden de cursusdagen in
overleg met het NGK-secretariaat vastgesteld. Je
wordt ingepland voor 1 of 2 cursussen per jaar (8
dagen per cursus op vrijdag en zaterdag). Een
maand voor aanvang van de cursus wordt bepaald
of de cursus door kan gaan (minimaal 4 cursisten
ingeschreven). Tot slot ontvangen docenten een
vastgesteld uurloon.
Heb je interesse om docent te worden of wil je
hier meer over weten: neem dan contact op met
het NGK-secretariaat – info@smeden.nl.

NGK-jaarvergadering donderdag 17 februari 2022
Helaas kon de jaarvergadering eind vorig jaar door corona niet plaatsvinden. Op korte termijn willen we
een vergadering plannen. Bij voorkeur komen we bij elkaar, maar als het niet anders kan door de
maatregelen, dan wordt het een online vergadering via MS Teams. Heb je voorkeur voor online of fysiek,
geef dat hier aan.
Deze vergadering vindt plaats op donderdag 17 februari van 16:00-17:30. De agenda en stukken
voor de vergadering volgen nog. Meld je aan en denk mee over de toekomst en het beleid van het NGK!
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NGK Smedendagen 2022 - vrijdag 27 en zaterdag 28 mei
Als de maatregelen het dit jaar toelaten worden op vrijdag 27 en zaterdag 28 mei worden weer de
jaarlijkse smedendagen georganiseerd. We zijn in gesprek met een paar locaties om het te organiseren.

Wijziging in btw-wetgeving
Recent is in Nederland discussie ontstaan over de btw-positie van ondernemersverenigingen (zoals
winkeliersverenigingen en brancheorganisaties). Kern daarbij was dat deze verenigingen niet steeds
voor al hun activiteiten (waaronder de belangenbehartiging van hun leden) als ondernemer zijn te
kwalificeren. De contributie aan deze verenigingen is dan in principe vrijgesteld van btw.
Besloten is dat alle brancheorganisaties die vallen onder Metaalunie (dus ook het NGK)
contributiefacturen versturen zonder btw. Dat geldt voor zowel bedrijven, als voor de particuliere
leden/donateurs. Onder de streep maakt het geen verschil. Voor zowel bedrijven als particulieren is het
te betalen bedrag (exclusief inflatiecorrectie) hetzelfde gebleven.
Mocht je hier meer van willen weten, laat het weten aan het NGK-secretariaat – info@smeden.nl.
Daarnaast (door diezelfde wetgeving) heten donateurs/particuliere leden vanaf nu ‘abonnees’ van het
NGK. Inhoudelijk verandert er niets en kun je blijven deelnemen aan vergaderingen, uitjes en
smedendagen net zoals voorheen. De reden van deze naamswijziging is dat het NGK daardoor in
rekening gebrachte btw dan wel in mindering kan blijven brengen.

Wout Hammer bouwt kanon voor oorlogsschip
De Kamper restauratiesmid Wout Hammer kreeg twee jaar geleden
de opdracht om een nauwgezette replica van een 15 cm Krupp
scheepskanon uit 1872 te bouwen voor het enig bewaard gebleven
zeilend oorlogsschip der Koninklijke Marine, Zr. Ms. Bonaire. Dit
schroefstoomschip is gebouwd in 1876 en ligt sinds 1996 in het oude
Marinedok Willemsoord te Den Helder voor restauratie.
Omdat het oorspronkelijke geschut verdwenen was, kreeg Wout
Hammer de opdracht om het grootste 15 cm kanon met een lengte
van 4 meter te repliceren op basis van de originele tekeningen.
Omdat het object ongeschikt is gemaakt om mee te kunnen schieten, heeft justitie hiervoor
goedkeuring verleend. Het kanon is inmiddels op het dek geplaatst, en is voor iedereen te bezichtigen.

Metaalunie komt NGK financieel tegemoet
In 2020 brak de coronapandemie uit met alle maatregelen tot gevolg. Zo konden de cursussen van het
NGK ook een tijd niet doorgaan, terwijl sommige kosten wel doorliepen.
Gelukkig draagt Metaalunie het NGK een warm hart toe en heeft, met terugwerkende kracht, besloten
de secretariaatskosten voor 2020 met € 7.150 te verminderen. Dat is nog eens een mooi gebaar!
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Smederij Tupker bestaat 40 jaar
Rein Tupker wist al jong wat hij wilde: als siersmid het
ambachtelijke van het smeden combineren met het kunstzinnige.
Zo schreef de pas 21-jarige Rein op 2 januari 1982 zijn bedrijf ‘De
smid van Soest’ in bij de KvK. Hij startte het bedrijf, samen met zijn
vrouw Mirjam, op de Dorresteinweg, maar verplaatste het al snel
naar de karakteristieke locatie op Veldweg 6. Eerst met kleinere
opdrachten, maar de werken werden steeds groter.
Rein bleek niet alleen een vakman, maar ook een echte
ondernemer. In 2000 opende hij een winkel aan de Kerkstraat met
smeedijzeren producten en fossielen. Reins passie werkte aanstekelijk op zijn zoon Pascal en die kwam
als 15-jarige bij hem in de smederij werken. Ze leerden als een goed team samen te werken, met een
gedeelde liefde voor het ambacht.
Pascal werd in 2013 mede-eigenaar en daar hoorde een nieuwe bedrijfsnaam bij: ‘Kunst-Siersmederij
Rein Tupker & ZN’. Het bedrijf bleef groeien en bloeien door een combinatie van vakmanschap, altijd
nieuwe ideeën en hard werken. Door die groei werd de locatie op de Veldweg te klein en ze vonden in
2016 een geweldig onderkomen aan de Zuidergracht 50: een splinternieuwe en veel grotere smederij
met een mooie showroom en sinds kort ook een beeldentuin met eigen werk. Een groot compliment
was de verkiezing in 2018 tot ‘Beste bedrijf van Soest’.
In 2019 heeft Pascal de titel van ‘meestersmid’ in de wacht gesleept, de jongste van heel Nederland. In
juli 2020 heeft hij de smederij overgenomen. Hij leidt deze samen met zijn vrouw Carin, met dezelfde
passie als Rein en Mirjam dat hebben gedaan. Rein is een andere droom gaan waarmaken; met zijn
nieuwe onderneming ‘Rein Tupker Design’ legt hij zich toe op het vrije werk.
Bij ‘Kunst-Siersmederij Rein Tupker’ werkt nu een team van 15 getalenteerde vakmensen. De smederij
heeft als leerbedrijf veel leerlingen opgeleid in het vak.
Net als het bedrijf is het assortiment in de loop der jaren flink gegroeid. In de eerste jaren smeedde Rein
kleinere zelfontworpen producten zoals haardroosters, gevelletters, zonne- en windwijzers,
schoorsteenkappen, lantaarns en kandelaars. Maar het portfolio breidde gestaag uit met een focus op
poorten, veranda’s, balkonhekken en grafmonumenten. Daar kwamen trappen/traphekken en
(on)geïsoleerde deuren bij. En als nieuwste specialisatie richt Pascal zich op 100% bronzen deuren.
Een andere focus ligt op de toegangshekken, die eventueel elektrisch bedienbaar zijn en in één dag
geplaatst kunnen worden.
De rode draad in de smederij is altijd geweest: steeds nieuwe ideeën uitwerken, in verschillende stijlen
(organisch of strak, klassiek of modern) en materialen (met een specialisatie in brons, maar ook ijzer,
koper of messing). En alles is 100% maatwerk. De basis daarbij is: puur vakmanschap, creativiteit en
exclusiviteit. Voor iedereen die nieuwgierig is naar het werk van de smederij of meer informatie wil
hebben, neem dan contact op met Kunst- Siersmederij Rein Tupker & Zn.

Gildeproeven
In 2022 kun je je weer aanmelden voor het afleggen van een gildeproef basis en/of gevorderd. Als je je
gevorderde proef hebt gehaald, mag je jezelf vakbekwaam smid noemen. Kijk hier voor meer informatie.
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Mogelijkheid tot deelname aan de Monumentenbeurs | 17-18-19
mei Brabanthallen Den Bosch
Het NGK neemt deel aan het platform
Gespecialiseerde Aannemers in de
restauratiesector. Andere deelnemers zijn
bijvoorbeeld het NRC (Nationaal Restauratie
Centrum) en het NCE (Nationaal Centrum
Erfgoedopleidingen). Dit platform neemt deel
aan de Monumentenbeurs en stelt ook ons in de
gelegenheid om ook deel te nemen op het
gezamenlijke ambachtsplein. Dat zijn drie
pleinen van elk 9x3 meter.
• De pleinen worden bemand, hetzij door
vakmensen hetzij door leerlingen.
• De bezetting van de pleinen kan dagelijks
rouleren.
• Deelname is kosteloos. De organisatie verzorgt
per plein tapijt en een 220V stroomaansluiting.
Verdere aankleding ten behoeve van de demo’s
door de deelnemers.

•

De leden die zich op de pleinen
presenteren, krijgen een
vermelding in de online
deelnemerslijst.
• Bedoeling is om voornamelijk de branche te
promoten (en in mindere mate het eigen
bedrijf)
• De voorkeur wordt gegeven aan leden die een
demonstratie kunnen verzorgen. Smeden zal
niet mogelijk zijn, maar bijvoorbeeld vergulden
en aanverwante technieken wel.
Heb je hier interesse in, of wil je er meer van
weten? Laat het weten aan het NGK-secretariaat
via info@smeden.nl. Voor meer informatie over
de Monumentenbeurs klik hier.

Hamers nodig !
Voor onze nieuwe cursussmederij bij Slot Schaesberg hebben we nog 24 hamers nodig voor de
cursus die begin maart start. Wie heeft interesse om voor die tijd en tegen betaling de hamers van
verschillende gewichten te smeden? De deadline is 1 maart.
Heb je interesse of wil je meer informatie, neem contact op met het NGK-secretariaat –
info@smeden.nl of 030-6053344.

Beperken van roet en geur
Elke smederij heeft ermee te maken: de uitstoot van roet en rookgassen (waar ook een kwalijke geur
vanaf kan komen).
Een smederij nam contact op met het NGK-secretariaat. De smederij heeft in het verleden een
waterfilter geïnstalleerd. Die voldeed niet en daarna is er een cycloon van Angele geïnstalleerd. Die
doet goed werk, maar haalt niet alle geur uit de rookgas (is deze ook niet voor bedoeld).
Deze smederij vraagt zich af hoe je de overlast voor de omgeving verder kunt beperken. Zeker nu het
erop lijkt dat de normen voor emissies in de toekomst steeds strenger gaan worden.
Hoe kijken andere smederijen naar de toekomst voor wat betreft uitstoot? Reacties graag naar het
secretariaat – info@smeden.nl.

Smidsvuur
nieuwsbrief NGK

P7na 3

Smidsvuur
nieuwsbrief NGK

P8na 3

Agenda
2022

Aanmeldingen & afmeldingen

JANUARI
Inhaalcursus basisvaardigheden – deelnemers
2020

Aanmelding particulier lidmaatschap:

FEBRUARI
4 februari: NGK-basisvaardigheden smeden
Botterwerf Huizen
*geen plaatsen meer beschikbaar*

5 februari: Workshop kennismaken met smeden
Batavialand Lelystad
11 februari: NGK-basisvaardigheden smeden
Batavialand Lelystad
17 februari: NGK-jaarvergadering
MAART
13 maart: NGK-basisvaardigheden smeden Slot
Schaesberg Landgraaf
19 maart: Workshop kennismaken met smeden
Batavialand Lelystad

A. van Dijk, Amsterdam
J. Enklaar, Utrecht
L. Konings, Nieuwegein
H. van der Lugt, Harderwijk
T. Nagtegaal, Leusden
H. Nijdam, Koekange
P.G.M. Romijn, Delft
T.J.W. Romijn, Delft
A.D. Trappenburg, Oosterwijk
J.A.M. Tijhuis, Almelo

Afmelding particulier lidmaatschap:
R.R.M. Biezeman, Deventer
Zuiderzeemuseum, Enkhuizen
L. Huizer, Bergambacht

*geen plaatsen meer beschikbaar*

APRIL
1 april: NGK-gevorderd smeden Smederij Reinier
Hoving Wolfheze

Afmelding NGK-lidmaatschap:
Kapitein Las- en Constructiebedrijf, Urk
Fa. A. Tijhuis en Zn., Almelo

*geen plaatsen meer beschikbaar*

MEI
17-19 mei: Monumentenbeurs, Den Bosch
27-28 mei: NGK-smedendagen 2022
JUNI
17 juni: NGK-gereedschappen smeden
Batavialand Lelystad
*3 plaatsen beschikbaar*

SEPTEMBER
9 september: NGK-basisvaardigheden smeden
Botterwerf Huizen
9 september: NGK-gereedschappen smeden
Smederij Reinier Hoving Wolfheze
*1 plaats beschikbaar*

OKTOBER
14-16 oktober: Koval Fest 2022
smeedmanifestatie, Dnipro - Oekraïne
NOVEMBER
4 november: NGK-gevorderd smeden
Batavialand Lelystad

Nederlands Gilde van Kunstsmeden
Einsteinbaan 1 – 3439 NJ Nieuwegein
Postbus 2600 – 3430 GA Nieuwegein
t. +31 (0)30 605 3344
info@smeden.nl www.smeden.nl
Uitschrijven voor deze nieuwsbrief
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.

