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Van de voorzitter
Dat de lente is begonnen is inmiddels overduidelijk te zien en te
voelen. We hebben al heerlijke zonnige dagen gehad en de natuur
ziet er prachtig uit en ook op de mensen heeft dit een positieve
invloed op hun humeur.

Hephaistos Bruderschaft
Luxemburg 20 jaar

Ook op de afgelopen smeedmanifestatie hadden we prachtig weer
en was de sfeer gezellig. Met elkaar is er een mooi en creatief
boeket gesmeed en een aambeeld, bedacht en voorbereid door de
evenementen commissie. Ik denk dat het, als het even kan, een
goed initiatief is om zo eenmaal per jaar bij elkaar te komen. De
sfeer is altijd gemoedelijk en zo kunnen we elkaar beter leren
kennen en van elkaar leren. Door samen te werken is er ook een
mooi project afgerond met de Belgische smeden. Een mooi artikel
hierover staat in Hephaistos 5/6. Het lijk me een goed plan om
vaker met de buurlanden zoiets dergelijks voor elkaar te boksen.

Voortgang
URL Historisch Metaal

Het bestuur zit ook niet stil, maar daarover in een volgende
nieuwsbrief meer.
We hebben dit jaar nog een aantal leuke dingen in het vooruitzicht.
Zo is er de smeedmanifestatie in Luxemburg in Beaufort (20 jaar,
wat een feestje schijnt te gaan worden, ook voor Arie Haksteen die
dat weekend 70 jaar wordt!). Datum: 23/24 juli. En een groot
smeedfestijn te Ieper en uiteraard Helfstyn.

http://ymlp.com/zsY6g0
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Ik wens jullie allemaal een hele zonnige en mooie tijd tegemoet,
veel leesplezier wat betreft deze nieuwsbrief en hoop jullie allen op
de volgende ledenvergadering te ontmoeten en wie weet tot ziens
op een van de smeedmanifestaties die hierboven staan vermeld.
Groet, Rein Tupker – voorzitter NGK

Klaprozen smeden voor Ieper
In Ieper (België) wordt in de week
van 1 tot 6 september een
monument onthuld ter
nagedachtenis aan de gevallenen
in de Eerste Wereldoorlog. Ook
smeden uit Nederland hebben aan
de totstandkoming van dit monument meegeholpen en zijn van
plan om aanwezig te zijn bij de herdenkingen. Meer info (in het
Engels)

Interesse in de cursus
patineren of gevorderd
smeden?
In deze nieuwsbrief meer
informatie
Je kent vast mensen die
Smidsvuur willen lezen,
maar (nog) geen lid zijn van
het NGK.
Stuur deze nieuwsbrief naar
hen door!

Verslag van de NGK-smedendagen, door Paul Dekker
De smeden van de Botterwerf, door Paul Dekker
Het licht straalt binnen in de kamer en getsjirp van zwaluwen en
mussen vertelt me dat het nu wel tijd is om op te staan. Henk ligt
nog weggedoken onder de wol, al is het zeker niet koud in NoordNederland. Het zijn de warmste dagen van het jaar tot hiertoe, de
lente heeft nu echt zijn intrede gedaan. De zon spiegelt het water
op de grenenhouten wand van de drijvende kamer naast de onze. De
zwaluwen hebben hun nest onder de dakgoot van onze buren en
vliegen voortdurend aan en af.
De rust van het water maakt het gebrekkelijk comfort van de
goedkope kamer goed. Struinend op het net naar een voordelige
kamer voor één nacht in de buurt van Huizen vond ik in Almere nog
iets vrij in een hotel dat drijvende kamers aanbiedt, gelegen in een
jachthaventje in de nabijheid van het IJsselmeer. De hotelbaas is
een sympathieke wat nonchalante Fransman uit het zuiden. We
waren hier gisteravond moe en roetzwart toegekomen na een dag
bloemen smeden op de Botterwerf, de stek van het NGK, de
Nederlandse versie van de 'Smedersgilde'.
De gezelligheid, de mooie omgeving, het lekkere eten, het zingen
rond het aambeeld met daarin de gesmede bloemen zindert nog na
in mijn herinnering. Maar het zijn vooral de toch wat zwaar belaste
armspieren die me deze morgen tot de realiteit terug roepen. De vingers zijn nog stijf van de
hamersteel te omklemmen.
Negen uur, het restaurant van het hotel gaat open op een klein eindje wandelen hiervandaan, ik denk
dat we maar eens opstappen om wat brandstof op te nemen voor straks, want het bloemen smeden is
nog niet gedaan. Een eitje, pindakaas, hagelslag, muisjes, koffie en fruitsap, het gaat er allemaal vlot
in. En dan terug op weg naar de Botterwerf.
De sfeer is prima, we zijn met een delegatie van vier en
een halve Belg. Als halve Nederlander voel ik me hier in het
'recht voor zijn raap land' dan ook wel thuis. Het

http://ymlp.com/zsY6g0
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smedentreffen is doortrokken van de knusse gezelligheid die
de streek zo typeert. De zon steekt en het is beter ze niet
te veel uit te dagen. Onder de partytent en in een frisse
bries vanaf het water van de rivier is het bij het smidsvuur
nog best te harden. Zag ik nu bruin of zwart, maar na de
verkwikkende douche van gisteravond bleek het
ontnuchterend rood te zijn. Opletten dus vandaag!
Al die mooie bloemen in het aambeeld, waarvoor dient dit? Aan wie komt deze onvergankelijke tuil
toe? Pas op het allerlaatste moment kom ik het tijdens de toespraak, van de kersverse nieuwe
voorzitter, te weten… maar mag het niet doorvertellen. Een Noord-Nederlands woord is een woord,
en niet minder waard dan een eed voor de rechtbank. Ik zal me dus niet laten kennen, mijn lippen
zijn verzegeld.
Na het aambeeld ploffen en de daarbij horende blijvende trommelvlies-,
hamer-, stijgbeugel- en aambeeldbeschadiging, neem ik emotioneel
afscheid van mijn verre familie uit het hoge noorden. Vechtend tegen de
vermoeidheid raas ik over het zwarte asfalt huiswaarts. Mijn gps houdt
me bij de realiteit. Ik laat de zon achter me en duik onder de Schelde.
Terug boven komend vallen de eerste dikke druppels als aankondiging
van een stortbui op de voorruit van mijn camionette. Het 'Land van
Waas' maakt zijn naam weer waardig, de lucht ziet inktzwart. Maar in
de nabijheid van het idyllische Tielrode schijnen de zonestralen alweer
door de wolken en kleuren de questa met zijn akkers in een okergele
gloed. Hier staat mijn smidse, hier ben ik thuis.
Groeten, Paul
Kijk hier voor de foto's gemaakt tijdens de Smedendagen.

Afscheid cateringcommissie
Na ons 5 jaar heerlijk culinair verwend te hebben, hadden Bettina
Mostert en Johanna Otten-Long er 'de buik van vol'. De eerste paar
jaar hebben ze ons heerlijk verwend met barbecues en de laatste
paar jaar met zelfgemaakte buffetten. Wat altijd bleef waren de
lekkere ontbijtjes en de uitgebreid lunches, met soep (van Lydie),
kroketten of andere verrassingen.
Maar vergis je niet, het kost een gedegen voorbereiding, zo’n grote
groep smeden van voldoende en lekker eten voorzien. En na zich 5
jaar in het zweet gewerkt te hebben vonden zij het tijd om het
stokje door te geven aan de volgende enthousiastelingen om deze
taak op te pakken. Natuurlijk zijn Johanna en Bettina bereid om
tijdens de dagen zelf mee te helpen.
Heb je interesse om de commissie te komen versterken, neem dan
contact op met het secretariaat of informeer bij een van de dames
van de cateringcommissie. We hebben inmiddels al 1 aanmelding.
Bettina en Johanna,
Namens de hele vereniging heel veel dank voor jullie fantastische
inzet de afgelopen jaren! En - niet te vergeten - door jullie
inspanning werd door elk evenement opnieuw de clubkas gespekt!

http://ymlp.com/zsY6g0
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Opsporing verzocht
Beste deelnemer aan de smedendagen 6 en 7 mei:
Wie van jullie heeft per abuis het volgende in zijn/haar gereedschapskist gestopt? We missen
namelijk:
• 1 x kram en beitel (zadels voor aambeelden)
• 1 x hamer van Annelied (met logo van Reinier Hoving, het klavertje 4)
Stuur een mail naar info@smeden.nl als je genoemde voorwerpen in je gereedschapskist tegenkomt.

Voortgang URL Historisch Metaal
De kwaliteitsrichtlijn (Uitvoeringsrichtlijn) voor restauratiewerk aan
monumenten is vrijwel klaar. Met medewerking van Jurgen Nijhof, Pascal
Tupker, 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 tweede helft juni 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 toevoegen. Meer informatie.

Hephaistos Bruderschaft 20 jaar

De Luxemburgse vereniging van smeden, Hephaistos Bruderschaft, bestaat dit jaar 20 jaar en dat gaan
ze groots vieren op 23 en 24 juli op Schloss Beaufort in Beaufort. Er zijn genoeg Nederlandse smeden
die er ook heen gaan. Wil je er samen heen gaan of wil je weten wie er heen gaan, stuur een mail
naar info@smeden.nl.
Overnachtingsmogelijkheden:
• VVV Beaufort
• Camping Beau Site - Beaufort
3, route d'Eppeldorf
L - 6312 Beaufort
Tel: +352 / 83 68 23 / Fax: +352 / 83 68 85
• Camping Plage - Beaufort
SIT Beaufort
87, Grand-Rue
L-6310 Beaufort
Tel : +352 83 60 99 300 / Fax : +352 86 94 14 / camplage@pt.lu

http://ymlp.com/zsY6g0
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Keuzedeel smeden
Goed nieuws: het Keuzedeel Smeden is goedgekeurd. Het is een langdurig proces, wat zijn de stappen
(geweest):
1. Ontwikkeling keuzedeel goedkeuren (is gebeurd)
2. Keuzedeel goedgekeurd (net gebeurd)
3. Invullen inhoud keuzedeel. Dit is de volgende en laatste stap in het proces.
Naar verwachting kan het Keuzedeel vanaf het schooljaar 2017-2018 worden aangeboden

NGK in het nieuws
In verschillende tijdschriften zijn de laatste tijd artikelen verschenen van en
over het NGK:
• Hephaistos, over het project Beste Buren in samenwerking met de
Vlaamse smeden
• Lees ook het verslag van het project BesteBuren door IJzer en Vuur en
NGK
• Tijdschrift Monumenten, over de richtlijnen in de restauratie
• Vakblad Lastechniek, over het smeden in het algemeen.

Bank aangeboden aan het Woudagemaal
Vorig jaar tijdens de smedendagen bij het Woudagemaal in Lemmer is door
de deelnemers de Zwarte Tulp gesmeed; een prachtige bank van (puddel)
ijzer en hout wat overgebleven is van de restauratie van het gemaal.
In samenwerking met de directie van de Metaalunie is deze bank
aangeboden aan het Woudagemaal.
In aanwezigheid van Fried Kaanen (voorzitter Koninklijke Metaalunie), Bert
Jaarsma (directeur organisatie Koninklijke Metaalunie), Rein Tupker
(voorzitter NGK) is de bank aangeboden aan Hilda Boesjes (directeur
Stichting Ir. D.F. Woudagemaal).

Cursus patineren
In april is in De Smelterij in Veen de cursus patineren van metalen georganiseerd.
De juiste patinalaag aanbrengen op metalen is nog een hele kunst en de vraag naar een dergelijke
cursus bleek ook groot. Binnen de kortste keren was deze cursus volgeboekt.
Binnenkort zullen we de interesse peilen of we deze cursus nog een
keer gaan organiseren.Heb je interesse, stuur alvast een e-mail naar
info@smeden.nl.

http://ymlp.com/zsY6g0
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Cursussen: gevorderd smeden vanaf 28 oktober
De cursussen voor de zomer zijn volgeboekt en ook de eerste cursus basisvaardigheden smeden na de
zomervakantie is al volgeboekt, maar op de cursus gevorderd smeden zijn nog plaatsen
beschikbaar. Meer informatie.

Geen afzuiging nodig bij laag kolengebruik
Na rondvraag blijkt dat sommige gemeenten een smederij de opdracht geven een roetfilter /
stofafzuiging te plaatsen indien die nog niet aanwezig is. Niet in alle situaties is dit noodzakelijk!
Bij één smidsvuur hoeft geen filter aangebracht te worden. Zelfs bij twee smidsvuren is dat niet
verplicht, mits de gezamenlijke brandtijd per jaar minder is dan 2080 uur.
Op een toelichting op art. 4.50 en 4.51 Activiteitenregelgeving geeft de overheid het volgende aan:
“Wanneer in een inrichting niet meer dan twee smidsvuren aanwezig zijn
die elk minder dan 1040 uur per jaar gebruikt worden (gemiddeld vier
uur per dag) of gezamenlijk minder dan 2080 uur per jaar gebruikt
worden, dan kan worden aangenomen dat de stofemissie ten gevolge van
rook onder de vrijstellingsbepaling van artikel 2.6 van het besluit valt
(100 kilogram per jaar) en zijn de emissieconcentratie-eisen niet van
toepassing. Onder smeden wordt verstaan het door handmatig hameren
bewerken van gloeiend metaal, waarbij het metaal gloeiend wordt
gemaakt door het te verhitten in een kolenvuur”.

Agenda
2016
juni
18 juni
juli
1-3 juli

NGK workshop kennismaken met smeden - Bataviawerf Lelystad

23-24 juli

Cutelaria Artesanal - Feira Internacional/Knife Show, Caldas da Rainha,
Portugal
20-jaar Hephaistos - Beaufort, Luxemburg

augustus
3-7 augustus

11e Bienale Kolbermoor - Kolbermoor, Duitsland

september

http://ymlp.com/zsY6g0
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01-06 september
30 september

Poppies smeden (Poppy Cenotaph) - Ieper, België
NGK cursus basisvaardigheden smeden (3e cursus) - Botterwerf Huizen

oktober
28 oktober

NGK cursus gevorderd smeden (2e cursus) - Botterwerf Huizen

Aan- en afmeldingen
Aanmeldingen
Donateurs:
- J. van Midden, Elburg
- M. ten Bosch, Enschede
- N. ten Bosch, Enschede
Afmeldingen:
Leden:
- Kunst & Smederij Casper, Amsterdam
Donateurs:
- F. Kemseke, Rheden
- S. de Jong, Zwolle
- P.H. Vonck Kloosterburen

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

Powered by YMLP.com

http://ymlp.com/zsY6g0

24-05-2016

