Smidsvuur
nieuwsbrief NGK

mei 2021 - nr. 2

Nederlands Gilde van Kunstsmeden
www.smeden.nl info@smeden.n l +31 (0)30 605 3344

In deze nieuwsbrief o.a.
•

NGK Smedendagen 2021
• Gezamenlijk werkstuk
• Tekenaar gezocht voor opfrissen NGK cursusboek
basis

Van de nieuwe voorzitter
Beste vakbroeders,
Het is leuk en een eer voor me om voorzitter te
zijn van deze prachtige club. Zo is het ook leuk om
te melden dat, ondanks dat het nog steeds een
vreemde tijd is waarin we met z’n allen leven, we
er met z’n allen iets van proberen te maken.
Hierin zijn we als bestuur en de commissies druk
bezig om allemaal plannen op te zetten en uit te
werken. In deze nieuwsbrief nemen we jullie dan
ook graag hierin mee.
Zo is onder andere te lezen:
• Dat Rein Tupker en Tim Vos een prachtig
werkstuk hebben ontworpen om dit gezamenlijk,
maar wel op afstand, te maken.
• Dat Miko zich heeft ingezet om nieuwe subsidies
te verkrijgen voor het NGK en de ontwikkeling
van lesstof.
• Dat Reinier Hoving en Wout Hammer zich verder
ervoor inzetten om deze lesstof verder uit te
werken

•

Platform voor vraag een aanbod van werk
Docent gezocht voor workshop kennismaken met
smeden
• Gildeproeven Meestertitel
•

• Dat Wout van der Horst en ik de NGK Ledenspot
(werktitel) verder hebben uitgewerkt.
• Dat Miko en ik druk bezig zijn met het opzetten
van een jaarlijks terugkerend jaarboek.
Verder heb ik gesproken met Jan Mostert. Hij
heeft aangegeven dat hij wegens privéomstandigheden het even wat rustiger aan wil doen als
bestuurslid. Hij geeft in de komende tijd zelf aan
wanneer hij er weer aan toe is om zijn taak als
bestuurslid weer op te pakken. De andere
bestuursleden zullen de taken van Jan overnemen.
Hij wilde graag dat ik dit aan jullie wilde
mededelen. Dit alles respecteren wij als bestuur
en zullen hem uiteraard blijven steunen.
Ik wens jullie allemaal veel plezier
met deze nieuwsbrief en een
prachtige komende tijd. Uitgaande
dat we elkaar snel weer kunnen
treffen op een smeedfestijn.
Pascal Tupker – voorzitter NGK
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Smedendagen 2021
Met pijn in het hart heeft het NGK-bestuur -net als in 2020- de treurige beslissing moeten nemen dat de
Smedendagen met Hemelvaart ook dit jaar niet door kunnen gaan. De maatregelen vanwege corona
laten het nog niet toe.
Zodra de maatregelen het toelaten zijn we van plan een kleinschalig smeedtreffen te organiseren. Ook
het bestuur wil graag weer samen smeden!

Gezamenlijk werkstuk
Ontwerp: Rein Tupker en Tim Vos
We kunnen dan op dit moment niet samenkomen, maar we kunnen wel -op afstand- gezamenlijk
smeden. Tijdens het volgende smeedevenement willen we een mooi gezamenlijk werkstuk
samenstellen. Zie hier het ontwerp.

En je kunt hier zelf ook al aan bijdragen!
Het idee is dat je je kunt opgeven om een onderdeel te maken in je eigen werkplaats. En tijdens de
eerstvolgende smedendag kunnen we het werkstuk samenstellen en afmaken.
Daar heb je (gelukkig) even de tijd voor, want die smedendag zal waarschijnlijk pas na de zomer kunnen
plaatsvinden.
Wil je meewerken? Top! Meld je aan bij het secretariaat.
Vermeld welk onderdeel je wilt maken en we sturen je de werktekening.

•
•
•
•
•

Ø 30 met gat Ø 20 voor ring
Ø 25 ringen
Onder diameter ca. 1350
Vakken ca. 250 (24 stuks)
Ringen in Ø 2048 die gevuld kunnen worden met smeedwerk
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Opfrissen van de cursusboeken – Basiscursus
Tekenaar gezocht!
Het NGK-bestuur heeft het besluit genomen om de cursusboeken op te frissen.
Hoewel er natuurlijk aan het smeden zelf niet veel veranderd is sinds de boeken
zijn samengesteld (zo’n 15-20 jaar geleden), zijn we van mening dat we de
boeken willen opfrissen. Teksten aanpassen, hier en daar nieuwe opdrachten en
dus ook nieuwe tekeningen.
Vanuit het bestuur zetten Reinier Hoving en Wout Hammer zich hiervoor in. Zij
zijn ook cursusdocent.
We zijn op zoek naar iemand die goed kan tekenen en zich hiervoor wil inzetten.
Heb je hier interesse in, of heb je hier meer vragen over, neem contact op met
Wout of Reinier of met het NGK-secretariaat.

Platform voor vraag en aanbod van werk
Iedereen zal het wel herkennen. Op het ene moment ben je razend druk en loop je je benen uit je lijf om
alle opdrachten op tijd af te hebben, maar voordat je het weet realiseer je je dat je
opdrachtenportefeuille leeg is. Het is vaak hollen of stilstaan. Soms zou je wel wat extra handjes kunnen
gebruiken voor een korte tijd en soms wil je zelf die helpende handjes zijn.
Het NGK-bestuur is nu aan het onderzoeken of en hoe we daar een platform voor kunnen maken. Alleen
voor NGK-leden, een (afgesloten) platform om tijdelijke vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.
Pascal Tupker, Jan Mostert en Wout van der Horst zijn hiermee bezig.
We houden jullie op de hoogte van de vorderingen.

Gildeproeven – Meestertitel
Ook begin mei vinden er weer gildeproeven plaats. Een basisproef en een gevorderde proef. Als je je
gevorderde proef hebt gehaald mag je jezelf vakbekwaam smid noemen. Kijk hier voor meer informatie.
Als je vakbekwaam smid bent is er nog een stap die je kunt nemen: om
Meestersmid te worden. Op dit moment zijn er binnen het NGK twee
Meestersmeden: Reinier Hoving en Pascal Tupker.
Wil je meer informatie hoe je dat ook kunt bereiken? Neem dan contact op
met een van beide smeden of met het NGK-secretariaat.
Hiernaast zie je de twee werkstukken gemaakt voor het afleggen van de proef
voor de titel Meestersmid. Links het werkstuk gemaakt door Pascal en rechts
het werkstuk gemaakt door Reinier.

Docent voor workshop kennismaken met smeden op Batavialand gezocht
Wout Hammer is, naast docent van onze cursussen, ook de docent van de kennismakingsworkshop op
Batavialand.
Na dit jarenlang met veel plezier en toewijding te hebben gedaan wil hij door drukke werkzaamheden
stoppen met het geven van deze workshops (hij blijft wel docent van de cursussen).
Nu zijn we op zoek naar een representatieve smid die het stokje wil overnemen. De workshops
organiseren we zo’n 6 keer per jaar (zaterdagen, de data in overleg). Je moet het leuk vinden om
beginnelingen/starters (leeftijd variërend van 18 tot 70 jaar) in het vak enthousiast te maken voor het
smeden, ze een plezierige dag te bezorgen en de fanatiekelingen wijzen op de overige cursussen van het
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NGK, zoals de 8-daagse basiscursus smeden. Aanvang: na de zomer, afhankelijk van de
coronamaatregelen. Kijk hier voor de workshopbeschrijving. Vind je jezelf geschikt hiervoor, neem dan
contact op met het secretariaat.

Eindejaarsboek
Elke smid maakt projecten waar hij (of zij) trots
op is. Omdat het net die ene bijzondere
opdrachtgever is, of omdat het je grootste
opdracht tot nu toe is, of omdat het op een
speciale plek wordt geïnstalleerd.
Om aan elkaar en aan de buitenwereld te laten
zien tot welke prachtige staaltjes vakmanschap
smeden in staat zijn, willen we een
eindejeaarsboekje uitbrengen, waarin elke NGKsmederij aan bod kan komen met foto’s (en wat

begeleidende tekst) van
hèt mooiste project uit dat
jaar. We zijn de exacte
vorm nog aan het
bedenken en offertes aan
het opvragen. De mooie
taak voor jullie is om
alvast na te denken met
welk project je erin wil komen te staan. Al dit
moois kunnen jullie sturen naar het NGKsecretariaat.

Commissie Regelgeving
Wout Hammer en Taru van den Born hebben de taak op zich genomen om het NGK nog
transparanter te maken. Ze zijn begonnen met het doorakkeren van reglementen, statuten en
andere meer of minder officiële documenten om daar een samenhangend geheel van te maken. Zo
wordt het voor iedereen duidelijk waar het NGK voor staat en hoe de vereniging functioneert.

Keuzedeel Smeden – mbo-opleiding
Het keuzedeel smeden krijgt steeds meer vorm!
Vorige maand was een onlinebijeenkomst waar Wout Hammer en Reinier Hoving aan deelnamen om
het examen van het keuzedeel smeden vorm te geven. Dat examen is voor heel Nederland gelijk en
dan hoort er vanzelfsprekend een instituut bij (Examenservice MEI - Metaal, Elektrotechniek,
Installatietechniek, Infratechniek) en ook het Friesland College in Leeuwarden en ROC Midden
Nederland in Nieuwegein. Dat betekent dat het heel gedegen gaat en dat het ook even duurt voordat
het helemaal geregeld is. Het doel is om het examen klaar te hebben in juni.

Inventaris te koop
In Polsbroek wordt na vele jaren stilstand ‘De Electrische Smederij L.L.
Horden’ ontmanteld. Het ‘elektrische’ had te maken met het elektrische
vuur van Kiekens dat hier geïnstalleerd was en inmiddels alweer jaren
functioneert in de smederij van LUDO Engineering.
De blaasbalg werd toen overbodig en werd buiten werking aan het plafond opgehangen, waar hij nu
alweer heel veel jaren hangt. Maar hij werkt nog steeds uitstekend. De huidige eigenaar zoekt nu een
zinvolle bestemming voor deze balg. Hij is 2 meter lang en 80 cm breed. Heb je interesse, neem dan
contact op met het NGK-secretariaat.
Hierbij een paar foto’s van de balg en overig inventaris:
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Smeden met kinderen
door Erik Lemmens
Beste mensen van NGK,
Ik ben Erik Lemmens, werk als beeldend kunstenaar/smid met een werkplaats in Driebergen. Ik ben
geen lid van NGK, maar misschien dat mijn naam wel bekend is bij een paar van jullie. Ik wil jullie
graag een vraag stellen die wat uitleg behoeft.
Al sinds 2005 werk ik met groepen kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar en jongeren van 12+. Dat is
ooit klein begonnen, langzaam gegroeid en zo groot geworden dat mijn werkplaats het midden houdt
tussen een pedagogische plek en een ambachtswerkplaats. Ik deed dat tot voor kort in m’n eentje,
met wat assistenten af en toe. Sinds afgelopen jaar werk ik met een groep ‘smeedgenoten’ die als
vrijwilliger meewerken in het begeleiden van de kinderen, omdat het te groot is geworden voor
mijzelf en ik gezien mijn leeftijd wat stappen terug moet doen.
De afgelopen jaren hadden we zo 30 tot 35 kinderen ‘in de leer’ op woensdagen en zaterdagen. Dat
zijn kinderen die uit belangstelling komen, gewoon als vrijetijdsbesteding en ook een behoorlijke
groep die met een ‘rugzakje’ komt, soms verwezen door kinderarts of -therapeut. Formeel heeft dit
werk geen andere status dan die van ‘kunstenaar die (kinder)workshops geeft'.
Nu heb ik al jaren een wachtlijst die maar blijft groeien. Kinderen wachten soms meer dan twee jaar
voordat er een plekje komt. Je zou kunnen zeggen: de nood is hoog, er is echt een vraag naar dit
werk onder de kinderen (vooral jongens natuurlijk). En nu ze lange tijd thuis zitten achter het scherm,
wordt die vraag alleen maar groter, als ik afga op de berichten die ik van ouders krijg.
Ik heb twee vragen aan jullie:
- Zijn er nog andere smeden in het land die dit soort werk doen, die workshops aan
kinderen/jongeren geven? Ik ken alleen Paulus in Rotterdam en Taru van den Born in Zwolle. Ik krijg
vaak een vraag als: ken je ook iemand in de buurt van .. die iets vergelijkbaars doet als jij? Hebben
jullie daar kijk op?

Smidsvuur
nieuwsbrief NGK

P6na 3

- Is er van jullie uit belangstelling om het eens te hebben over die vraag van kinderen en jongeren
naar ambachtelijk bezig zijn en wat er evt. gedaan kan worden om dat werk uit te breiden?
Ik ben benieuwd naar jullie reactie. Wat meer informatie over mijn werk vind je op
werkplaats.eriklemmens.nl.
Hartelijke groet, Erik – 06-10738348

Cursussen
Eind maart heeft het bestuur besloten alle cursussen stil te leggen tot eind augustus. Hoewel bekend
is dat veel cursisten dolgraag zouden willen beginnen met een cursus, was de situatie vanwege
corona eind maart dermate slecht dat we het beter vonden cursisten en docenten duidelijkheid te
verschaffen. Ook met de huidige versoepelingen vinden we het nog te vroeg om te beginnen.
Wij hopen vanaf eind augustus weer op te gaan starten!

Agenda
2021
Alle cursussen en workshops zijn tot eind
augustus stilgelegd. Wij hopen vanaf september
weer van start te kunnen gaan!
SEPTEMBER
10 september: NGK cursus basisvaardigheden
smeden Botterwerf Huizen – geen plaatsen meer
beschikbaar
11 september: NGK workshop kennismaken met
smeden Batavialand Lelystad – 2 plaatsen
beschikbaar
OKTOBER
9 oktober: NGK workshop kennismaken met
smeden Batavialand Lelystad
NOVEMBER
5 november: NGK cursus gevorderd smeden
Botterwerf Huizen
13 november: NGK workshop kennismaken met
smeden Batavialand Lelystad
DECEMBER
11 december: NGK workshop kennismaken met
smeden Batavialand Lelystad

Aanmeldingen & afmeldingen
Afmelding lidmaatschap:
Kapitein Las- en Constructiebedrijf, Urk

Afmelding buitengewoon lidmaatschap:
Machinefabriek Van den Elsen, Bergeijk

Aanmelding particulier lidmaatschap:
R. Tupker, Soest

Afmelding:
Stichting Zuiderzeemuseum, Enkhuizen
T. van de Kam, Utrecht
S. Schraven, Standaardbuiten

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.

