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Van de voorzitter

Vacature
NGK-bestuur zoekt
kandidaten voor
bestuursfunctie
meer informatie
Arbeidsongeschiktheidsverzekering met een
voordelige premie.
informatie

Het is alweer februari, dus tijd voor de eerste nieuwsbrief van dit
jaar. Uiteraard zijn we allemaal benieuwd wat 2017 ons zal brengen.
Er gebeurt een hoop in de wereld en het is natuurlijk de vraag in
hoeverre de veranderingen die wellicht gaan komen van invloed zijn
op ons. Verder zijn er natuurlijk ook in Nederland in maart
verkiezingen en het is spannend wat de uitslag daarvan zal zijn.
Als ik zo om mij heen kijk zitten veel collega’s druk in het werk en
dat is uiteraard een goed teken. Er wordt al jarenlang geroepen dat
we moeten uitkijken dat de ambachtsman niet verdwijnt. Maar, als
je kijkt hoe er soms met ons vakmanschap wordt omgesprongen, is
het soms ook lastig dit te geloven. Er wordt mijns inziens minder
gekeken naar het vakmanschap, maar meer naar wat het kost en dat
vind ik erg jammer. Hopelijk kunnen wij daar met elkaar
verandering in brengen door mensen nog bewuster te maken van wat
een mooi vak we hebben en wat daarbij komt kijken.
Het jaar begon behoorlijk roerig. Zo belandde Jan Willem Kaaijk in
het ziekenhuis en zal daardoor enige tijd nodig hebben om te
herstellen. Verder heeft John Kempers zijn functie als NGKbestuurslid per direct opgezegd en zal hij moeten worden vervangen
door een ander NGK-lid. Mocht je daarvoor interesse hebben, dan
kun je je bij het NGK-secretariaat aanmelden.
Met het bestuur zijn we druk bezig om de banden aan te trekken
met het IFGS (Internationalen Fachverband Gestaltender Schmiede)
en willen we aandacht schenken aan diverse smeedmanifestaties in
2017 en 2018, zoals o.a. Stia. Hierover meer in deze en een

Stia: Biennale Europea
d'Arte Fabbrile
meer informatie
NGK Smedendagen 2017
Vrijdag 26 en zaterdag 27
mei 2017
locatie: Botterwerf
meer info

volgende nieuwsbrief.

NGK Jaarvergadering
2017

Ik wens jullie veel leesplezier en graag tot een volgende
ontmoeting.
Hartelijke groet,
Rein Tupker – voorzitter NGK

Bestuursvacature
John Kempers is afgetreden als NGKbestuurslid. Vandaar dat we op zoek zijn
naar kandidaten. Heb je interesse in een
NGK-bestuursfunctie of wil je meer
informatie, neem contact op met de
voorzitter (Rein Tupker, rein@tupker.nl) of
de branchemanager (Miko Wijnands,
info@smeden.nl en 030-6053344). Het
bestuur zelf heeft ook al iemand op het
oog.

Heb je een idee voor een
onderwerp/thema voor deze
vergadering? Laat het ons
weten !
meer informatie
Je kent vast mensen die
Smidsvuur willen lezen,
maar (nog) geen lid zijn van
het NGK.
Stuur deze nieuwsbrief naar
hen door!

NGK Smedendagen 2017 - vrijdag 26 en zaterdag 27 mei
Dit jaar worden de NGK Smedendagen op de Botterwerf in Huizen georganiseerd, op vrijdag 26 en
zaterdag 27 mei.
De Evenementencommissie komt binnenkort met meer informatie over wat we gaan smeden. Zet de
datum alvast in je agenda!
Catering:
De Cateringcommissie heeft ons vorig jaar voor het laatst getrakteerd op een overheerlijk en
uitgebreid buffet. Dit jaar gaan we het anders organiseren. Hoe? Dat laten we jullie zo spoedig
mogelijk weten.

NGK Smedendagen 2018 - Slot Schaesberg
In 2018 (vrijdag 11 en zaterdag 12 mei) willen we groots uitpakken
en onze locatie is dan Slot Schaesberg, een project om een
middeleeuws kasteel te herbouwen! Voor meer informatie: Slot
Schaesberg.
Slot Schaesberg ligt vlakbij de Duitse, Luxemburgse en Belgische
grens, dus we gaan ons evenement actief promoten en hopen op
een grote opkomst uit deze landen.
Op dit moment al zijn we in overleg over wat er tijdens deze dagen gesmeed kan worden. Aan
mogelijkheden geen gebrek, er is een overdaad aan smeedwerk nodig voor het kasteel.

NGK Jaarvergadering 2017 - locatie: Mauriks Solutions in Den Bosch
Hoewel nog ver weg is, is de locatie van de NGK-jaarvergadering in het najaar al bekend: Mauriks
Solutions in Den Bosch. De exacte datum is nog niet vastgelegd, maar het zal een woensdagavond
worden omstreeks oktober.

Onderwerp/thema voor deze vergadering:
Het bestuur heeft ideeën voor een onderwerp (bijvoorbeeld poortautomatisering), maar wij staan
natuurlijk open voor ideeën van jullie. Geef je ideeën door via info@smeden.nl.

Over Mauriks Solutions
Mauriks Solutions is al bijna 45 jaar specialist in de
hekwerk- en trappenbranche. Vanaf de oprichting in 1973
levert Mauriks Solutions als importeur en internationaal
groothandelshuis aan de installerende en verwerkende
industrie. Mauriks Solutions specialiseerde zich in
hekwerken en trappen; van kleine onderdelen tot aan
volledig verwerkte eindproducten. De toenmalige
bedrijfsfilosofie ‘Samen bereik je meer’ is, juist in deze
tijd, nog nooit zo actueel geweest.
Mauriks Solutions speelde in op de vele branche ontwikkelingen van de afgelopen 10 a 15 jaar. Zo
werden onder andere automatisatie van hekken, deuren en poorten maar ook toegangscontrole &
-beheer en parkeertechniek succesvol aan het gamma en onze diensten toegevoegd. Onze expertise
wordt daarom nog altijd landelijk erkend.
2017 wordt een belangrijk jaar voor Mauriks Solutions én onze klanten: dan vindt de introductie plaats
van ‘de Poort naar Complete Veiligheid’. Hiermee biedt Mauriks Solutions de totaaloplossing voor de
gehele hekwerkbranche om te kunnen voldoen aan de vereiste CE-normen. Dit is ons initiatief om
enerzijds op een begrijpelijke manier wegwijs te geraken in de complexe omgeving van wet- &
regelgeving en anderzijds om poortveiligheid te bereiken, te waarborgen en te continueren.
Middels langdurige samenwerkingen zoekt Mauriks Solutions nieuwe oplossingen, kennis en kunde en
betrekt haar klanten hierin door middel van training, scholing en persoonlijk advies. Klanten van
Mauriks Solutions schatten deze Personal, Design & Technology benadering al jaren op waarde. ‘De
Poort naar Complete Veiligheid’ bevestigt waar Mauriks Solutions al bijna 45 jaar voor staat in de
hekwerk branche.
Wilt u meer weten over ‘de Poort Naar Complete Veiligheid’, de wet- & regelgeving of persoonlijk
met ons kennis maken? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 073-646 11 00. Onze
verkoop- en productspecialisten staan u graag te woord.

Metaalunie/Mevas Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Hoewel je er natuurlijk vanuit gaat dat je nooit arbeidsongeschikt
raakt, merkt Mevas in de praktijk dat dit iedereen kan overkomen.
Metaalunie en Mevas werken al jarenlang samen en hebben een
goede arbeidsongeschiktheidsverzekering opgezet met een
voordelige premie. Neem contact op met het NGK secretariaat of
direct met Mevas (088-4565400 of info@mevas.nl) als je hier meer
informatie over wilt hebben. Lees hier de brochure.
Kijk hier voor alle ledenvoordelen van Koninklijke Metaalunie.

Geef de pen door: Jurgen Nijhof
Allereerst, Rein bedankt voor het doorgeven van de pen.
Dat was een mooi verhaal en fijn dat het jullie goed gaat
daar in Soest.

Mijn leven als smid begon in 2007 toen ik een cursus
volgde bij het gilde. Ik had het altijd al in mijn hoofd om
smid te worden en dit leek mij een goed begin. Na deze
cursus afgerond te hebben was het tijd voor de volgende
stap: een smederij vinden.
Die smederij vond ik op ‘t Stift in Weerselo. Een oude smederij uit begin 1900 die in de jaren 70,
toen de vorige smid overleden was, haar deuren sloot. In tegenstelling tot veel smederijen die
vroeger dicht gingen, is deze destijds niet ontruimd. De gehele inboedel van mijn voorganger was
nog aanwezig tot en met zijn bril op de werkbank aan toe. Hoppetee aan de gang dan maar, het
vuur aan en aan het werk! Dit ging niet helemaal volgens plan. Allereerst zakte het hele vuur de
kelder in en kwam de halve schoorsteen naar beneden sodemieteren, maar naar verloop van tijd
kreeg ik de oude smederij op de rit en dienden de eerste klanten zich aan.
“Ik mut hengn an mien nienduurn hemn” zei een van mijn eerste klanten tegen mij. Als beginnend
smidje had ik geen idee wat ‘hengn an mien nienduurn’ waren, uiteindelijk heeft de klant een stel
mooie gehengen aan zijn staldeuren gekregen.
In het begin haalde ik de kost op door vier dagen in de week dagen in de week als zzp-er machines
in het land te repareren en de rest van de week in de smederij te werken en na verloop van tijd
kreeg ik genoeg opdrachten en ging de schoorsteen van de smederij steeds vaker roken. Na een paar
jaar bleef er voldoende over om de hele week smid te zijn. Het was een mooie tijd in die oude
smederij.
Op een gegeven moment vroeg collega Tim Vos mij of ik er wat voor voelde om bij hem in de
smederij te komen. Dit was natuurlijk het proberen waard. Een hele andere aanpak qua werk en
schaal. Samen hebben we verscheidene mooie projecten uitgevoerd. Na een paar jaar bleek dat we
nogal verschillend tegen de dingen aan keken en leek het beter om ieder weer zelfstandig verder te
gaan.
Dus weer op zoek naar een andere smederij. In Goor stuitte ik op een oude fabriekshal die al een
tijd leeg stond. Dat leek mij wel wat: lekker veel ruimte, geen directe buren en prachtig licht door
de grote lichtstraat in het dak. Aan de gang! Inmiddels zijn we hier weer lekker op de rit en werken
we met veel plezier aan de meest uiteenlopende opdrachten.
Voor een korte impressie van mijn werkplaats, klik hier.
En, mochten jullie in de buurt zijn, kom gerust langs!
Met vriendelijke groet,
Jurgen Nijhof - Nijhof Smederij

Graag geef ik de pen door aan
Johan en Johanna Otten

Stia: Biennale Europea d'Arte Fabbrile | European Biennial Art of the
Blacksmith
Van donderdag 31 augustus t/m zondag
3 september 2017 wordt in Stia (Toscane - Italië)
de 22ste editie van de 'Biennale Europea d'Arte
Fabbrile' gehouden.
In 2013 zijn een aantal smeden gezamenlijk naar Italië afgereisd en hebben overnacht in een ruime
villa 'Villa il Cuculo'. En lees hier hun ervaringen.
In 2017 willen een aantal smeden weer heengaan. En dit keer willen niet alleen als toeschouwer,
maar ook als deelnemer.

Hoe kom je in Stia:
Met eigen vervoer of met het vliegtuig. Voorbeeld beschikbare vluchten en prijzen (afhankelijk van
reisdag):
Amsterdam - Pisa directe vlucht (retour) bijvoorbeeld met:
Transavia: +/- 130-180 euro
Ryan Air: +/- 200-220 euro
Amsterdam - Florence v.v. directe vlucht (retour) bijvoorbeeld met:
Alitalia -/- 160-180 euro
KLM: -/-180-200 euro
Overnachting
NGK heeft de mogelijkheid om wederom Villa il Cuculo in het centrum van Stia te huren. Het is een
grote luxe Toscaanse woning met zwembad. Afstand tot dorpscentrum Stia: 400 meter vanaf het
centrum, dus voor de deur! De villa is geschikt voor 10 personen.
Huurprijs: € 2.300 per week (huren is alleen per week mogelijk van zaterdag 26 augustus tot zondag 3
september).
Kosten = € 2.300/10 personen= € 230 voor 4 nachten (nog altijd
goedkoper dan hotels in de buurt, waar je tussen de 100-120 per
nacht zit).
Villa Il Cucolo
Via Londa 2 bis
52017 Stia - Italië
t. 0039 – 338.9412211
www.villailcucolo.it
Alleen de camping is goedkoper, maar moet je zelf slaapspullen mee moeten nemen, en dat is voor
als je gaat vliegen niet handig.
Camping Falterona
Loc. Montalto
52017 Stia - Italië
t. 0039 – 339.4391114
www.campingfalterona.it
Mooie, rustige ligging midden in de natuur. Afstand tot Stia:
enkele kilometers (bergop).

Wil je er ook naartoe gaan? Dan zien wij jouw reactie uiterlijk 26 februari tegemoet. Aanmelding
kan via het secretariaat op info@smeden.nl en vermeld ook of je als toeschouwer meewilt of als
deelnemer.
Meer informatie over dit smeedfeest

URL Historisch Metaal
De URL (Uitvoeringsrichtlijn) voor restauratiewerk van ijzer
en staal van cultureel erfgoed is vrijwel klaar. In
samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed, de Stichting ERM en met medewerking van Jurgen
Nijhof, Teus Waaijenberg, Frits Kramer, Wout Hammer en
vertegenwoordigers van opdrachtgevers en
toezichthoudende instanties, stellen we richtlijnen op waar
een smederij die aan de restauratie van een monument
werkt moet voldoen. We willen namelijk dat een
restauratie op een kwalitatief goede manier wordt

uitgevoerd. Bij voorkeur door een erkende smederij, maar ook een constructiebedrijf mag het werk
aanpakken, maar zal zich aan dezelfde richtlijnen moeten houden.
De verwachting is dat voor de zomer het concept klaar is, waarna dit gepubliceerd zal worden.
Iedereen kan op dat moment het concept inzien en er commentaar op leveren, wijzigingen
voorstellen en nieuwe stukken aandragen.

Slotmanifestatie BesteBuren in Antwerpen – december 2016
Onze Belgische smeedvrienden van IJzer en Vuur! (onder leiding van
Michel Mouton en Joeri Januarius) hebben van 2014 tot 2016 het project
‘Naar een brandend actueel ambacht’ uitgevoerd.
Ook het NGK was daarbij actief betrokken en vandaar dat Paulûs van der
Jagt en Rein Tupker aanwezig waren op de afsluitende manifestatie in
Antwerpen.
Doel was te onderzoeken hoe het smeden te borgen in deze tijd, waarin een ambacht minder
vanzelfsprekend is dan de voorgaande eeuwen. Zo is er het probleem van de geringe aandacht bij
onderwijsinstellingen, maar aan de positieve kan staan daarentegen de passie en gedrevenheid van de
mensen werkzaam in het vak en het vakmanschap waarmee producten worden gemaakt.
Een van de resultaten die het project heeft geboekt is de voortgezette opleiding waarvoor Claudio
Bottero (Italië) en Pavel Tasovsky (Tsjechië) les geven aan jonge, talentvolle smeden in België.
Lees hier het hele verslag.

IFGS - Internationalen Fachverbandes Gestaltender Schmiede
Eind vorig jaar hebben de NGK-voorzitter en -branchemanager kennisgemaakt met een afvaardiging
van het IFGS, waaronder de voorzitter Thomas-Maria Schmidt.
De tijd lijkt rijp om te onderzoeken of samenwerking op een aantal gebieden zinvol kan zijn, zoals
opleidingen en meestertitel.
Het eerste gesprek is heel goed verlopen en binnenkort vindt een vervolgafspraak plaats. Die vindt
plaats net over de grens in Schloss Raesfeld, waar opleidingen worden gegeven op restauratiegebied.
Voor allerlei beroepen, waaronder ook het smeden.
Op die dag is een algemene informatiebijeenkomst over de smeedopleiding van het Schloss Raesfeld,
waar ook buitenlandse smeden en andere geïnteresseerden zijn uitgenodigd.
Datum: zaterdag 18 maart
Aanvang: 14:00 uur
Voertaal: Duits
Locatie: Schloss Raesfeld
Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld e.V.
Freiheit 25 -27
D-46348 Raesfeld
Duitsland
Als je aanwezig wilt zijn, meld je snel aan bij het NGK secretariaat
via info@smeden.nl. Er is beperkt plek.

Te koop aangeboden
Wegens stoppen van het gebruik van bedrijfspand/smederij, te koop:

Sahinler luchthamer SM 50
met verhoogde betonbak/blok
met extra set combi smeedblokken.
In perfecte staat.
Vraagprijs € 5.000

Gesmeed aambeeld
met onderstel en hulpstukken
160 kg in zeer goede staat.
Vraagprijs € 600

Platen rek
voor platen van 2000x1000
makkelijk met een pompwagen te verplaatsen.
Afm.L 2000 x H 1200 x B 500.
Vraagprijs: € 140 (zonder inhoud!)

Materiaal rek
44 vakken voor lengtes van 6000
met zijsteunen.
Afm. L 6000 x H 1200 x B 700.
Ideaal gesorteerd en zeer kompact
Vraagprijs: € 460 (zonder inhoud!)

Agenda
2017
maart 2017
4 maart
17 maart
18 maart

Gereedschappen Smedendag - Bataviawerf, Lelystad
NGK cursus basisvaardigheden smeden (2e cursus) - Botterwerf Huizen
NGK workshop kennismaken met smeden - Bataviawerf Lelystad

april 2017
1 april

NGK workshop kennismaken met smeden - Bataviawerf Lelystad

mei 2017
19 mei
26-27 mei
augustus 2016
31 augustus 3 september

NGK cursus gevorderd smeden (1e cursus) - Botterwerf Huizen
NGK Smedendagen 2017 - Botterwerf Huizen
Biennale Europea d'Arte Fabbrile, Stia - Toscane, Italië

Aan- en afmeldingen
Aanmeldingen
Donateurs:
- F. Beckers, Woerden
- H. Kuipers, Landsmeer
- B. Jansen, Aarle-Rixtel
Afmeldingen
Leden:
- Smederij Thijs van den Helm, St. Michielsgestel
- A.C. de Boer Siersmeedwerk, Bussum
Donateurs:
- Van de Wal Metaalbewerking, Barneveld

Terug naar begin
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