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Bruderschaft
Hephaistos Luxemburg
viert 20-jarig bestaan
lees meer

Van de voorzitter
Nu de zomer voorbij is en het laatste kwartaal is aangebroken,
kunnen we volgens mij alvast terugkijken op een mooie periode.
De smeedmanifestatie in Huizen was gezellig en het weer was ook
prachtig. We hebben daar een mooi boeket bloemen gesmeed in een
aambeeld, vervaardigd voor onze trouwe Luxemburgse smeden. Zij
bestaan inmiddels 20 jaar en Arie Haksteen bood hun dit cadeau aan
op de smeedmanifestatie in Luxemburg. Op deze manifestatie waren
velen van ons aanwezig om dit feestje mee te vieren en natuurlijk de
verjaardag van Arie, die 70 is geworden. Helaas was ik zelf afwezig
vanwege de verhuizing van onze smederij, wat helaas meer tijd in
beslag nam dan was voorzien, maar daar later meer over.
Het bestuur zit ook niet stil en vooral Miko is druk met de scholing en
restauratie. Verder is het bestuur druk met het ontwikkelen van de
meestertitel, maar helaas blijkt het erg moeilijk om aan geld te
komen, maar we geven de moed niet op.
Ik wens jullie veel leesplezier en hebben jullie zelf een leuk/goed
verhaal voor ons smeedblad, laat het dan weten!
Hartelijke groet,
Rein Tupker
voorzitter NGK

POPPIES SMEDEN IN
IEPER
Een kort verslag
lees meer

vrijdag 2 december
aanmelden
NGK
LEDENVERGADERING
2 DECEMBER 2016
meer info

NGK Algemene Ledenvergadering: 2 december

NGK SMEDENDAGEN
ON TOUR

Op vrijdag 2 december vindt de jaarvergadering van het NGK plaats,
waarvoor wij iedereen van harte willen uitnodigen. Volg het beleid
van het NGK en discussieer mee over de toekomst. En tot slot: volg
een interessante mini-cursus over hoe je je werk beter kunt verkopen.
De locatie is: Koninklijke Metaalunie Nieuwegein
Planning:
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• 18:00 uur: Ontvangst, inclusief buffet
• 19:00-20:00 uur: NGK-ledenvergadering
• 20:00-21:30 uur: Mini-cursus ‘Leer je werk beter verkopen’
door Gerrit Oosterveen
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Je kent vast mensen die
Smidsvuur willen lezen,
maar (nog) geen lid zijn
van het NGK.
Stuur deze nieuwsbrief
naar hen door!

• 21:30 uur: Borrel
• 22:30 uur: Sluiting
Meld je aan

NGK Smedendagen on tour
De NGK Smedendagen gaan on tour!
Sinds 2009 organiseren we de NGK Smedendagen bij
onze prachtige smederij op de Botterwerf in
Huizen. Hoewel het een prachtige locatie is, vinden
wij dat de opkomst van leden en andere
geïnteresseerden niet bijzonder groot is. Afgezien
van 2015, toen we de smedendagen bij het
Woudagemaal in Lemmer organiseerden. Dat was
een geweldige opkomst! Vandaar dat we besloten
hebben dat we de komende jaren de smedendagen
op wisselende locaties gaan organiseren.
Diverse organisaties (Elburg, Nieuwkoop – net als
2006 en 2008 – Slot Schaesberg en de Bataviawerf)
hebben aangegeven dat ze ons graag willen ontvangen en willen meehelpen bij de organisatie. Op dit
moment zijn we met die organisaties in gesprek of en wanneer we de smedendagen op locatie willen
organiseren.
De datum blijft wel vertrouwd: de vrijdag en zaterdag na Hemelvaart, in 2017 dus 26 en 27 mei.

EN 1090
Via Hephaistos in Duitsland vernamen wij nieuws over de EN1090 (CE-keuren). Het
komt er op neer dat hekwerk en trappen, welke geen dragende functie in de
gebouwde constructie hebben, niet onder de EN 1090 vallen. Uiteraard geldt wel
andere bestaande regelgeving.
Lees het hele artikel (in het Duits)

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:
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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 in 2017 er ook heengaan of wil je meer informatie? Geef dan je interesse door aan het
secretariaat op info@smeden.nl en vermeld ook of je als toeschouwer meewilt of als deelnemer.
Meer informatie over dit smeedfeest

Poppies smeden in Ieper
Na een lange voorbereiding door Belgische en Engelse smeden, was het de eerste week van september
zover: in Ieper vond de smeedmanifestatie plaats ter nagedachtenis aan de Eerste Wereldoorlog.
Smeden uit heel de wereld hebben meegeholpen met het smeden
van klaprozen. Zo ver ik weet heeft Arie Haksteen er 100 gesmeed
en 8 smeden (waaronder Pascal Tupker, Bart Rijpers, Ashwin de
Korte, Jop van der Zeijden, Aad Sneeboer, Rein Tupker en Miko
Wijnands) hebben er een stuk of 200 gesmeed. Het was ook gewoon
gezellig om dat met elkaar dat te doen. Frank, die bij ons een halve
dag per periode in de smederij meehelpt omdat hij het gewoon leuk
vindt, was er ook bij.
Ik had zelf die dagen in Ieper graag mee
willen smeden, maar door omstandigheden heb ik geen tijd gehad om een
ontwerp in te dienen en had ik geen tijd om een week in Ieper te zijn.
Op zondag ben ik in de auto gestapt en ben ik er in de regen naartoe
gereden. Op de markt in Ieper stonden mooie grote tenten met grote
werkplekken, waar diverse meestersmeden met hun teams aan het werk
waren. Ze hadden 2 dagen de tijd om een hek te vullen met wat ze
ontworpen hadden met als thema de Eerste Wereldoorlog. Uit 300
ingezonden ontwerpen zijn er 23 uitgekozen.
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Uit Italië, Australië, Amerika, Noorwegen, Japan, Engeland, België, Duitsland en zelfs een
Nederlander en nog vele andere waren daar als meestersmid aanwezig.
Het was goed voorbereid met werkcontainers, vuren, ovens,
werktafels, tekeningen met een verhaal erbij, smeden voor
kinderen en een mooie expositie van werk van de meeste smeden
die aanwezig waren, maar ook van andere bekende buitenlandse
smeden. Angele was ook aanwezig.
Natuurlijk was er ook aan eten en drinken gedacht, dat je kon
nuttigen in de kroegen en eetgelegenheden op de markt.
Na wat gekeken en wat met
collega’s gesproken te hebben, kwam ik ook Frank met zijn vrouw
tegen die daar al 3 dagen was en nog niet naar huis wilde, zo mooi
vond hij het (mooie hè!).
Het was jammer dat ik weer dat stuk naar huis terug moest, maar
het was de moeite waard en Ieper is een hele mooie stad, ook als
er niet gesmeed wordt.
Met vriendelijke groet, Rein

Smeedmanifestatie: Encuentro Nacional Forjadores, Castalla - Alicante
In het blad 'Klinknagel'van onze zuiderburen, zag ik dat er een
smeedmanifestatie was in Spanje. Het was hun eerste internationale
smeedmanifestatie. Ik dacht: 'Rein doe eens gek' en ik ben er naar toe
gegaan.
Er waren behalve Spaanse smeden ook smeden uit Italië en Japan. Het
werd gegeven in een klein dorp vlak bij Alicante. Het thema was ‘Wind’ en
wat leuk was, was dat iedereen in hetzelfde T-shirt liep van dit
evenement.
Er stonden diverse gesmede sculpturen buiten, maar ook binnen in het
gemeentehuis. Zo was er mooi damast smeedwerk te zien van de
Japanners, maar ook stoelen, deurkloppers, veel rozen. Bovendien stond
een groot deel ook te koop voor billijke prijzen.
Op het plein stond een sculptuur, waarop de laatste dag de
eindwerkstukken werden gelast. Het ware 8 plateaus welke
konden draaien en op elke plateau werden 5 werkstukken
geplaatst en zag er allemaal goed uit. Alleende opstelling van de
vuren vond ik zelf wat rommelig, maar, aangezien het de eerste
internationale smeedmanifestatie was, kan dat natuurlijk
gebeuren.
Erg leuk om dit gezien te hebben.
Rein Tupker

Nieuwe rubriek: Geef de pen door
Deze rubriek blazen we weer nieuw leven in. Het is altijd leuk en boeiend om te lezen hoe het ons
allemaal vergaat. En bij deze zal ik zelf (Rein Tupker) de aftrap geven.
In 1982 ben ik samen met Mirjam gestart met onze smederij achter een boerderij, in een klein
schuurtje en een caravan diende als kantoor/showroom en kantine.
In 1984 verhuisden we naar de Veldweg in Soest en daar hebben we tot juli van dit jaar gewerkt. Op
de Veldweg stond een schuur en deze hebben we verbouwd tot smederij, waarin een enkel smeedvuur
en buiten een ijzerrek, etc. Niet lang daarna bouwden we er een stuk aan voor kantoor en kantine.
Werkte ik het eerste jaar alleen, al gauw kreeg ik er 2 en later nog meer mensen bij die ik zelf heb
opgeleid, want toen was er nog geen NGK.
In 1990 gooiden we alles plat en bouwden we een geheel nieuwe smederij.
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Inmiddels is Pascal ook bij ons komen werken en heeft te kennen gegeven de smederij te willen
voortzetten als ik t.z.t. stop. Dat was o.a. de reden waarom we deze zomer, na ruim 30 jaar op de
Veldweg te hebben gewerkt, verhuisd zijn naar een andere locatie. De afgelopen jaren hebben we
steeds gezocht naar een mooie plek rondom Soest, maar de gemeente wilde daar absoluut niet aan
meewerken. Welke locatie we ook aanbrachten, er was voor hen altijd een reden om die af te wijzen
en meestal had dat te maken met de hinderwetvergunning.
Uiteindelijk zijn we dan toch gezwicht en zijn inmiddels gestart op industrieterrein de Grachten in
Soest. Ik was in eerste instantie sceptisch, maar nu we hier zitten zie ik gelukkig ook de voordelen,
zoals geen klachten meer van de omgeving i.v.m. rook en herrie en zomers gewoon je deuren op
kunnen laten staan wat op de veldweg echt niet mocht, want dan stond binnen de kortste keren de
gemeente of de politie op de stoep.
In april kregen we de sleutel en zijn we aan het bouwen gegaan, want het was een lege, kale hal.
Inmiddels hebben we weer een kantoor, washok, kantine en showroom, maar het ging alemaal niet
zonder slag of stoot. Al met al was het veel meer werk dan wij hadden gedacht. Lange tijd hadden we
geen stroom, zodat we niet aan het werk konden, een te kleine gasleiding waardoor we de oven niet
konden gebruiken en de verhuizing was enorm. Wij dachten in 2 weken wel alles over te kunnen
verhuizen, maar na een maand waren we nog niet klaar, daar zijn we toch wel naïef in geweest. Op
de machines na hebben we alles zelf verhuisd, dus we hebben aardig wat keren met bus en aanhanger
heen en weer gereden.
De klanten waren niet heel erg gelukkig met de lange wachttijd die hierdoor ontstond, maar gelukkig
zijn we de laatste maand weer volop aan het werk en voelen we ons steeds beter op ons plek hier. De
verbouwing is mooi geworden, alleen het buitenterrein vraagt nog om een opknapbeurt, maar alles op
zijn tijd.
Als jullie in de buurt zijn, dan zijn jullie uiteraard van harte
welkom, alhoewel er ook nog een opening staat gepland in
het vroege voorjaar, wanneer we helemaal klaar zijn.
Bij deze zou ik de pen graag over willen dragen aan:
Jurgen Nijhof
Groet,
Rein Tupker

Ledenwerving: belangrijk voor de vereniging
Het NGK kan nieuwe leden gebruiken!
Een vereniging bestaat voor en door leden. Zonder leden geen vereniging.
De crisis heeft er voor veel leden flink ingehakt. Helaas is een aantal failliet
gegaan, of heeft besloten hun bedrijf te stoppen. Een aantal anderen
hebben besloten hun bedrijf te stoppen, sommigen door hun gevorderde
leeftijd. We hebben ook een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen, maar
we zijn op zoek naar meer leden.
Ken je een collega smid die nog geen NGK lid is, maar wel een aanwinst
voor de vereniging zou zijn? Neem hem of haar mee naar de
ledenvergadering van 2 december (meldt dat wel even op info@smeden.nl)
of geef de contactgegevens door, dan nemen wij contact op om de
voordelen van het NGK toe te lichten.

Bruderschaft Hephaistos Luxemburg viert 20-jarig bestaan
Verslag Internationaal Smedentreffen 20 jaar Hephaistos
Bruderschaft Luxemburg | 23/24 juli 2016 - door Wout
Hammer Vrijdagochtend naar Doorwerth vertrokken om Reinier
Hoving op te halen. Rond 13:00 uur een tussenstop gemaakt bij Slot
Schaesberg, waar we hartelijk werden ontvangen door directeur
Aryan Klein met koffie en een rondleiding. Als je eens in de buurt
bent, een aanrader om te beleven!
Rond 17:00 uur aangekomen bij Chateau de Beaufort, waar we welkom geheten werden door Fernand,
Nico en Alain van de Bruderschaft. Nadat we ons nachtleger hadden opgericht, vonden we het wel tijd
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voor wat eten en een biertje. Na het tweede biertje rond acht uur ging het Chateau op slot. Dat kon
Donar blijkbaar niet erg waarderen van Hephaistos, want op dat moment barstte een noodweer los.
Gelukkig waren we voor de avond uitgenodigd bij de Hollandse equipe op de camping, waar we het
onweer konden afwachten onder het genot van menig versnapering van Bettina, Johanna en Nienke.
We waren daar ook voor de vroegkost alvast genodigd.
Na de officiële opening van het treffen
zaterdagochtend op het Chateau, zijn Reinier en ik
bij Filip Ponseele, Sjef Decreane en Peter
ingedeeld, een mooi internationaal team. Het
gezamenlijk te maken werkstuk was een vuurkorf,
naar gegeven maatvoering en ontwerp te smeden.
Rond de middag kregen we een smakelijke goulash.
Maar uitbuiken zat er niet in, want we werden door
onze dames onherkenbaar vermomd tot de zeven
dwergen (of eigenlijk acht, want Johan telt voor
twee). Dit was nodig om ons cadeau stijlvol het
kasteel in te slepen, met het welbekende hého-lied
begeleid. Het werd enorm gewaardeerd!
Gedurende de dag werd Arie Haksteen meermaals
bezongen en gefeliciteerd met zijn 70e verjaring. De avondmaaltijd met een sappige biefstuk werd
gevolgd door het officiële gedeelte met diverse toespraken van het bestuur van de Bruderschaft en
anderen. Helaas was er niemand van het NGK-bestuur om de honneurs waar te nemen, maar gelukkig
nam Arie deze taak op zijn schouders. Hij kreeg voor zijn jarenlange tomeloze inzet een prachtige
damast-gesmede Jos Spanierhamer.
Daarna begon de feestavond met muziek uit de oude doos. Joke en Arie trakteerden ons op lekkere
hapjes en een borrel, en ook Sjef en Anita, die 50 jaar getrouwd waren, gingen met champagne rond.
Toen de stemming er duchtig in zat begonnen de silly games, begeleid door Jan, Johan en Pascal.
Deze keer werd het hilarisch oudhollands touwtje springen met een dik scheepstouw. Onze
Luxemburgse gastheren ontpopten zich hierbij tot uitmuntende touwtjespringers, maar toch gingen
tot groot vermaak der aanwezigen er enkelen op hun plaat. Ruim na middernacht werd de laatste
ronde geschonken, toen was het ook wel bedtijd.
Zondagochtend werd het tijd om de vuurkorf af te
maken. Helaas was het voor ons tijd om huiswaarts
te keren, maar het is allemaal op tijd af gekomen.
De locatie en de omgeving is er zo mooi dat menig
deelnemer er een vakantie aan vast heeft geplakt.
Kortom, weer een productief en enerverend treffen
op een toplocatie en zeer goed georganiseerd door
onze Luxemburgse vakbroeders!
Wout Hammer

Vacature: Kascommissie
Wij zijn op zoek naar versterking voor de Kascommissie
Deze commissie controleert de cijfers van het afgelopen jaar, voordat het bestuur verantwoording
aflegt over het gevoerde beleid tijdens de jaarvergadering.
Kost deze commissie mij veel tijd?
Nee, de commissie komt eens per jaar samen, meestal net voorafgaande aan de jaarvergadering, om
de reistijd te beperken.
Als ik eenmaal zit, kan ik er ook weer gemakkelijk uitstappen?
Ja, voor een onafhankelijke controle is het belangrijk dat ongeveer elke 2 jaar de commissieleden
gewisseld worden.
Heb je interesse: meld het op info@smeden.nl
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Geboren

Beste Jarno, Tessa, Silke en Noud,
Gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon en
broertje Job.

Promotiekans
Een internationaal blad dat zich richt op de poort- en hekwerkindustrie vraagt het volgende:
Wij willen een reportage over het smeedproces van een poort of hekwerk maken voor ons vakblad.
Om een goede reportage te maken, zouden we graag een aantal (hoge resolutie) foto's ontvangen die
het proces van a tot z goed laten zien. Vervolgens zouden we een telefonisch interview met de
betreffende partij kunnen plannen om het proces samen te doorlopen.
Uiteraard vertellen we hierbij het een en ander over het bedrijf zelf.
Heb je interesse hierin?
Stuur een reactie met een voorbeeldfoto naar het secretariaat info@smeden.nl.

Smederij inventaris te koop aangeboden
Op zoek naar een complete smederij inboedel?
Smidsvuur, aambeelden, diverse handgereedschappen, Beche 40 kg
smeedhamer, hand zetbank, platenwals, kolomboormachine, zaagmachine,
etc.
De huidige eigenaar heeft het geheel enkele jaren geleden overgenomen en is compleet nagezien. Bij
interesse neem contact op met het NGK-secretariaat info@smeden.nl.

Agenda
2016
oktober 2016
28 oktober
28 oktober
november 2016
12 november
december 2016
2 december
10 december
2017
januari 2017
27 januari

NGK cursus gevorderd smeden (2e cursus) - Botterwerf Huizen
NGK cursus basisvaardigheden smeden (4e cursus) - Botterwerf Huizen
NGK workshop kennismaken met smeden - Bataviawerf Lelystad
NGK ledenvergadering - Metaalunie, Nieuwegein
NGK workshop kennismaken met smeden - Bataviawerf Lelystad

NGK cursus basisvaardigheden smeden (1e cursus) - Botterwerf Huizen

februari 2017
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17 maart
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NGK cursus basisvaardigheden smeden (2e cursus) - Botterwerf Huizen

april 2017

mei 2017
19 mei
26-17 mei

augustus 2016
31 augustus 3 september

NGK cursus gevorderd smeden (1e cursus) - Botterwerf Huizen
NGK Smedendagen 2017

Biennale Europea d'Arte Fabbrile, Stia - Toscane, Italië

Aan- en afmeldingen
Aanmeldingen
Leden:
- PHSmidswerk, Vorden
Donateurs:
- Zuiderzeemuseum, Enhuizen
- J.C. van der Marel, Delft
Afmeldingen
Donateurs:
- P. Bramson, Wormer
- F.H.P. Mellink, Bilthoven
- J. Decraene, Avelgem - België
- A.J. de Wit, Hooglanderveen

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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