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NGK SMEDENDAGEN
15 en 16 mei 2015
Woudagemaal, Lemmer
meer info

Van de voorzitter
Beste collega’s,
Nu er weer langzaam aan een zacht zonnetje begint te schijnen en
wij een frisse lente tegemoet gaan, wordt het ook weer tijd jullie te
informeren over het op stapel staande programma van 2015.
Om te beginnen is de evenementencommissie volop bezig en heel
druk met het organiseren van een internationale smeedmanifestatie,
welke wederom in het Hemelvaart weekend gehouden wordt. Dit
keer hebben zij een unieke locatie gevonden: het Wouda
Stoomgemaal in Lemmer.
Hou 15 en 16 mei vrij en beleef het met ons mee!
Een ander leuk evenement is ‘Beste buren smeden banden’ dat in
het kader staat van Vlaamse en Nederlandse samenwerking. Dit zal
in de vorm van een ontwerp en smeedwedstrijd gebeuren. Hiervoor
is het NGK benaderd door de Vlaamse vereniging ‘IJzer en Vuur’. Wij
zijn hier erg blij mee en denken een goede gelegenheid gevonden te
hebben de goede banden, die we al hebben, nog steviger aan te
halen.
Stel je voor dat het mogelijk zou zijn een masterclass te mogen
meemaken met een Italiaanse meestersmid Claudio Bottero. Dat die
gelegenheid dan ook nog in Nederland zou plaatsvinden, dat zou
toch echt heel leuk en leerzaam kunnen zijn. Wie weet..., we zijn
ermee bezig.

'BESTE BUREN SMEDEN
BANDEN'
Samenwerking Vlaamse en
Nederlandse smeden
Lees meer
MASTERCLASS
CLAUDIO BOTTERO ...

in Nederland ?
26 EN 27 JUNI 2015
MASTERCLASS
WELLEN/VUURLASSEN
Er zijn nog plaatsen
beschikbaar!
meer info

Net als de afgelopen jaren zal er ook dit jaar weer een masterclass
vuurlassen en wellen zijn. De altijd opgewekte en zeer kundige
Vlaamse smid Filip Ponseele zal ook nu weer de fijne kneepjes van
zijn kunnen laten zien en je begeleiden deze over te nemen.
Verder willen wij via deze nieuwsbrief jullie op de hoogte houden
van alle lopende zaken binnen het NGK, zoals daar zijn: de
Botterwerf verandert van eigenaar, NGK Erkende Smederij en
stichting ERM, de Meestertitel en de Gildeproeven.
Je begrijpt het al, er is weer veel gebeurd afgelopen maanden en er
gaat ook weer veel gebeuren komende maanden. Graag wil ik dan
ook via deze weg nogmaals de aandacht vestigen op al die leden die
zich met zo veel enthousiasme belangenloos inzetten om het Gilde
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BOTTERWERF
AANGEKOCHT DOOR
GEMEENTE HUIZEN
Lees meer
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een levendige club te maken en te houden. Kortom een club waar je
trots op kunt zijn en bij wil horen!
Graag tot ziens op één of alle activiteiten in 2015
Met vriendelijke groet,
Paulûs van der Jagt - voorzitter

Smidsvuur op papier?
Smidsvuur wordt al enige jaren digitaal verstuurd, maar toch komt
de vraag met enige regelmaat terug of de nieuwsbrief op papier kan
worden verstuurd. Het bestuur heeft enige jaren geleden besloten
dat toch wel veel geld kost (met name porto). Het Smidsvuur is door
elke ontvanger wel te printen, maar je moet wel weten hoe je de
instellingen goed zet. Om het gemakkelijk te maken om de
Smidsvuur zelf te printen hebben we in de bijlage een goed
ingestelde pdf toegevoegd die je zelf kunt afdrukken.

Je kent vast mensen die
Smidsvuur willen lezen,
maar (nog) geen lid zijn van
het NGK.
Stuur deze nieuwsbrief
naar hen door!

Veel leesplezier!

NGK Smedendagen 2015: 15 en 16 mei - Woudagemaal, Lemmer
Ontdek de kracht van vuur en water
Levend Ambacht. Hekken, trappen en siervoorwerpen.
Functionele constructies of kunst. De smid maakt het
allemaal. Met ijzer en vuur vervaardigt hij nieuwe
voorwerpen. Of restaureert hij oude, zoals onderdelen van
monumentale gebouwen, molens of schepen. Smeden is
een levend ambacht.
Op de jaarlijkse Smedendagen kan het publiek de kunsten
van smeden uit binnen- en buitenland bewonderen. Met
verschillende technieken en stijlen dagen zij elkaar uit en
wisselen onderling kennis uit. Jong en oud, man en vrouw.
Hoe zij aan het aambeeld roodgloeiend ijzer weten te
vormen is steeds weer fascinerend om te zien.
Doorlopend programma
expositie kunst- en siersmeedwerk (in bezoekerscentrum en stoomgemaal)
verkoopplein smeedartikelen
workshops zoals harden van gereedschappen, plaatbwerken, goudsmeden
boottocht met lemsteraak
bezoek bezoekerscentrum
bezoek stoomgemaal
De voorbereidingen zijn in volle gang! De Evenementencommissie regelt met het Woudagemaal de
organisatie, is bezig om sponsoren te verwerven en de commissie maakt een ontwerp voor het
gezamenlijke werkstuk.
Op zaterdag 7 maart komt de Evenementencommissie bij Jan Mostert bij elkaar om het werkstuk al
voor te bereiden. We willen er natuurlijk zeker van zijn dat het ook echt af is na 2 dagen
Smedendagen.
Wil je nog meehelpen? Dat kan! Meld je aan bij het secretariaat - info@smeden.nl of bij Jan Mostert mostertsmederij@hotmail.com zelf. Alle hulp is meer dan welkom!
Ook zijn we nog op zoek naar vrijwilligers voor de opbouw op Hemelvaartsdag 14 mei. Heb je tijd en
vind je het leuk om mee te helpen, meld je dan aan bij de Evenementencommissie of bij het
secretariaat.
De volgende personen bemensen de evenementencommissie: Johan Otten, Jan Mostert, Reinier
Hoving, Pascal Tupker en Mark den Boer
De Cateringcommissie heeft al goede afspraken gemaakt om ons in Lemmer met lekkere lunches, een
heerlijk diner en een gezellig feest te verwennen. De cateringcommissie bestaat uit: Johanna OttenLong en Bettina Mostert.
We hebben ook al aanmeldingen ontvangen van smeden uit het buitenland en Johannes Angele zal ook
aanwezig zijn.
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Wil je zelf buitenlandse smeden uitnodigen? Dat kan! In de bijlage vind je een 2tal bestanden (Engels- en Duitstalig) dat je eventueel kunt doorsturen.
Binnenkort versturen we het aanmeldingsformulier en kun je je aanmelden.
Tot in Lemmer!
Miko Wijnands - branchemanager NGK

Masterclass Wellen/vuurlassen - 26-27 juni 2015
Wil je leren hoe je stalen delen met welpoeder kunt
samenvoegen, dan is deze Masterclass onder leiding van een
ervaren Vlaamse smid Philip Ponseele geschikt voor je.
Ben je beginner dan is dit de gelegenheid om de technieken onder
de knie te krijgen en ben je gevorderd dan leer je de fijne
kneepjes van het vak.
Je leert o.a. de volgende smeedbewerkingen:
het maken van gewelde verbindingen
je oefent met verschillende materialen om de verbindingen tot stand te brengen: zand,
borax, sureweld, swan en origineel laffite.
De docent neemt sureweld mee, maar als je alleen met sureweld wilt werken is het misschien ook
handig om zelf extra materiaal te bestellen via www.mustadbenelux.com
Meer informatie

Botterwerf aangekocht door de Gemeente Huizen
De gemeenteraad van Huizen neemt in maart pas
het besluit, maar het is vrijwel zeker dat de
gemeente Huizen het pand de Botterwerf koopt
van de Stichting Botterwerf Huizen. Dat zal voor
NGK en onderhuurder Vuurspetters van Annelied
van Dijk ook gevolgen hebben.
Sommige zaken zullen in positieve zin veranderen,
zo wordt het houtgedeelte van de werf de
afgelopen weken al vaak gebruikt door de Stichting
Huizer Botters. Nu er weer vaker een boot binnen
ligt, begint de werf weer te leven. Dat zal ook
positieve gevolgen kunnen hebben voor de toeloop
naar de smederij. Net als andere activiteiten die
de gemeente graag wil organiseren op de werf.
Waar we op dit moment nog geen zicht op hebben
is de verlaging van de huurprijs. Als NGK zouden we die graag willen verlagen en daarover waren we
in gesprek met de Stichting Huizer Botters. Maar die zal binnenkort geen eigenaar meer zijn. We
zijn al gesprekken aangegaan met de gemeente, maar deze bevinden zich nog in een beginstadium. In
de loop van maart zal meer bekend worden.

NGK Erkende Smederij en Stichting ERM
In samenwerking met de Stichting ERM - hét platform voor kwaliteit en erkenningsregelingen in de
restauratie – wil het NGK-bestuur de NGK-erkenningsregeling aanpassen aan het format van de
Stichting ERM. Alle aangesloten branches zijn daarmee bezig. Doel is het voor de opdrachtgevers
helder en eenduidiger te maken welke bedrijven aan de kwaliteitseisen van de Stichting ERM voldoen.
Het plan is een Begeleidingscommissie op te richten die de wijziging gaat doorvoeren. Deze commissie
bestaat uit de volgende functies:
Architect of bouwkundig adviseur
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Hoofdaannemer
Opdrachtgevende organisaties / gebouwbeheerders
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
Federatie Grote Monumenten Gemeenten
Stichting ERM
Rapporteur (branchemanager NGK)
4 of 5 smeden
Om het vakmanschap in de regeling een grote stem te laten hebben, willen we de smeden uit
ongeveer de helft van de commissie laten bestaan. Tijdens de jaarvergadering hebben zich 3 smeden
aangemeld (Teus Waaijenberg, Pascal Tupker en Wout Hammer), maar we zijn dus op zoek naar nog 1
of 2 smeden.
Wie wil in de commissie zich inzetten om de smeden te vertegenwoordigen?
Tijdsbesteding: waarschijnlijk 4 vergaderingen met de gehele Begeleidingscommissie tussen april en
oktober. Het project moet dit jaar afgerond zijn. Tussendoor zullen de smeden en branchemanager
ook samenkomen om de wijzigingen door te spreken.
Voor aanmelden of meer informatie: neem contact op met het secretariaat.
Overzicht van alle Erkende Smederijen.

NGK op de BouwBeurs, 9-13 februari 2015
Het NGK heeft zich de hele week prominent gemanifesteerd
naast de hoofdingang van de Jaarbeurs. Geen enkele bezoeker
kon om ons heen.
Het NGK was onderdeel van een collectief van een vijftal
ambachten, zoals de restauratie-timmerlieden en – stucadoors
en de steenhouwers. Het doel was om de ambachten meer
waardering te geven en alle NGK deelnemers konden natuurlijk
ook hun eigen bedrijf in de schijnwerpers zetten.
Een aantal smeden hebben
roulerend de stand bezet:
Annelied van Dijk, Reinier
Hoving, Mark den Boer, Frits
Kramer (en dochter Ilja) en
Sjaak van de Geijn (en zoon
Pim).
Hopelijk heeft dat nog nieuwe
contacten of zelfs opdrachten
opgeleverd.

Smid gezocht voor de Restauratiebeurs in Den Bosch
Het NGK heeft de mogelijkheid om een soort stand van 24 m2 op vrijdag 17 april voor promotie en
het geven van demonstraties smeden. We zijn op zoek naar twee of drie smeden die hun eigen
bedrijf, het vak en het NGK willen promoten en demonstraties willen geven.
Wat is er mogelijk?
De stand bevindt zich binnen, er zal dus gesmeed moeten worden met een oven. Een vuur is
niet toegestaan.
Openingstijden van 10:00-18.00 uur.
Details over de opbouw volgen nog, maar om 10.00 uur verwachten de eerste bezoekers dat het
ijzer heet is.
Wij hoeven geen standhuur te betalen, wij moeten wel zorgen voor de inrichting van de stand (alles
voor het smeden) en promotie-materiaal.
Meer informatie over de beurs: www.restauratiebeurs.nl
Wil je meer informatie of je direct opgeven? Dat kan via info@smeden.nl

http://ymlp.com/zmC9Pp
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Meestertitel
Tijdens de ledenvergadering en in de vorige nieuwsbrief hadden we het ook al over het
vooronderzoek naar de Meestertitel smeden. De plannen staan nu vrijwel vast:
De invoering van de Meestertitel is opgesplitst in twee gedeeltes, waarbij de daadwerkelijke
invoering afhangt van de resultaten van deel 1. De invoering wordt ondersteund door bureau CINOP
(www.cinop.nl) uit Den Bosch. Zij hebben al ruime ervaring opgedaan in het begeleiden van
ambachtelijke branches naar een Meestertitel.
Deel 1 is een hele belangrijke inventarisatie van regelingen in andere landen en van de mening van
Nederlandse smeden wat een Meestertitel zou moeten inhouden. Wij zijn ook op zoek naar jouw
mening! Hoe kun je die geven? Voor de zomer wordt een sessie met ongeveer 15-17 smeden
georganiseerd, waarin gezamenlijk een aantal vragen beantwoord moeten worden. Het is een sessie
die bijvoorbeeld kan plaatsvinden tussen 16.00-20.00 (waarschijnlijk in Den Bosch).
Wij zijn op zoek naar zoveel mogelijk smeden die hun mening willen geven, stuur een mail
info@smeden.nl of bel met het secretariaat 030-6053344 om je op te geven.
Afhankelijk van de resultaten uit deel 1 besluiten we of het zinvol is om deel 2 in gang te zetten:
het daadwerkelijk opzetten van de Meestertitel.
Financiering
We meenden subsidie gevonden te hebben om de ondersteuning van CINOP te kunnen financieren.
Maar helaas. Op het allerlaatste moment heeft het Ministerie van OC&W besloten in eerste instantie
minder branches financieel te ondersteunen. Het is geen definitief afstel, maar voorlopig hoeven we
er niet op te rekenen. We gaan nu op zoek naar andere mogelijkheden voor subsidie.

‘Beste Buren smeden banden’: samenwerking Vlaamse en Nederlandse smeden
De Belgische vereniging IJzer en Vuur! (Michel
Mouton en Joeri Januarius) en het NGK hebben een
projectplan ingediend om een subsidie binnen te
halen. Het gaat over Vlaams-Nederlandse
samenwerking tussen smeden. Het plan is
ingediend 1 februari, uiterlijk 30 maart beslist de
jury of we voor subsidie in aanmerking komen.
Dan begint de eerste fase:
De eerste fase is een ontwerpwedstrijd (start 30 maart tot 31 mei) met als thema: ‘grenzeloos
smeedwerk’ (gericht op het thema Vlaams Nederlandse culturele samenwerking). Een jury beoordeelt
de ontwerpen op basis van originaliteit, design en vakmanschap (1 juni).
De wedstrijd is gericht op co-creatie: een kleine groep van Vlaamse en Nederlandse kunstsmeden
werken als team samen van ontwerpfase tot publieksmoment: samenwerking verzekerd! De drie beste
ontwerpen worden geselecteerd en financieel gehonoreerd.
Zaterdag 20 juni is de tweede fase:
Het publieksmoment vindt plaats in La Fonderie, het Brusselse museum voor Arbeid. IJzer en Vuur!
werkt met dit museum samen en heeft er een mobiele smidse die voor het evenement gehuurd kan
worden. Het is in La Fonderie dat de drie geselecteerde ontwerpen gesmeed moeten worden, en dit
in een tijdsbestek van maximum 5 uur.
We houden je op de hoogte of ons gezamenlijke plan is gehonoreerd.

Masterclass Claudio Bottero?
Rein Tupker is bezig (samen met o.a. het NGK-bestuur en Cees
Rombout) om de Italiaanse smid en kunstenaar Claudio Bottero
een Masterclass te laten geven in Nederland.
Zodra we meer weten informeren we je natuurlijk.
Meer weten over Claudio Bottero en zijn werk?
Kijk op www.claudiobottero.com/en
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Gildeproeven
Ook dit jaar is het mogelijk om tijdens de Smedendagen op 15 en 16 mei a.s. de gildeproeven af te
leggen. Hieronder de twee werkstukken die moeten worden gemaakt:
BASIS:

GEVORDERD:

Wil je een gildeproef(of proeven) afleggen? Meld je aan bij het NGK-secretariaat.
Een overzicht van smeden die vakbekwaam zijn (hebben zowel de Gildeproef Basis als Gevorderd
behaald).

EN 1090: Lijst 'Welke producten niet’ nu ook in Nederlands
De Europese normalisatie instelling CEN heeft in opdracht van de EU-commissie een lijst samengesteld
met producten die niet onder de EN1090-1 vallen. Deze lijst is door Metaalunie met hulp van externe
deskundigen uit de Europese normcommissie vertaald naar het Nederlands. Lees verder...

Gezocht: rookafvoerkap
Beste lezer,
Ik ben op zoek naar een grote rookafvoerkap voor boven mijn smidse.
Reacties graag naar: daan.craft@planet.nl
Met vriendelijke groeten,
Daan de Leeuw

Smederij te koop

De Tuin van de Smid - blog

http://ymlp.com/zmC9Pp

03-03-2015

Smidsvuur - maart 2015

pagina 7 van 8

Gezocht: ouderwetse leermeester smid
Aangeboden: hardwerkende, supergemotiveerde leerling en hulp
Jesse (15 jaar) is een bevlogen jongen en een harde werker die gek is van het smeedambacht. Als
onderwijsvorm krijgt hij al zijn hele leven thuisonderwijs. In de afgelopen jaren is hij in de leer
geweest bij diverse ambachtelijke bedrijven waar hij onder meer heeft leren werken met hout en
metaal. Zijn hart gaat uit naar smeden en daarom zijn we op zoek naar een smid bij wie hij een paar
dagen per week het ambacht kan leren zoals dat vroeger ging: als leerling bij een meester. In ruil
daarvoor steekt hij als hulp de handen uit de mouwen. In verband met reistijd liefst in de provincie
Gelderland.
Kun je een paar extra handen gebruiken en vind je het leuk je vak over te dragen aan een zeer
gemotiveerde knul, neem dan contact met mij op:
Jan Nouwen
e-mail: jhwnouwen@gmail.com - tel: 06-41851823

Expositie in gemeentehuis Nieuwkoop vanaf dinsdag 10 mei 2016 tot 23 juni
2016 (volgend jaar dus)
Hemelvaartsdag is op donderdag 5 mei, dit is dus aansluitend op de expositie die we tijdens de
Smedendagen volgend jaar willen organiseren. John Kempers kan regelen dat elke smid een aantal
werken exposeert in het gemeentehuis in Nieuwkoop. Alle kunstwerken worden verzekerd door de
organisatie en mogen door de eigenaar worden verkocht.
Waar moeten de kunstwerken aan voldoen?
Binnen is plaats voor ca. 16-20 handzame objecten. 8 stuks daarvan in een vitrinekast van 50 x 50 cm.
Ca. 200 cm hoog verdeeld in 4 lagen. De rest staat in de raadzaal op zuilen 25 x 25 cm diverse
hoogten en op een bordes van 50 cm diep.
In de ontvangsthal is tevens is er plaats voor wat groter werk. Dat zou een mooie plek zijn voor de
NGK aambeeldstoel.
Buiten kan ook een object die door de deur moet van 90 cm breed en ca. 200 cm hoog.
Ook kan er in de vijver op een ponton eventueel iets geplaatst worden. Dit nog in overleg met de
organisatie. De twee buiten objecten zijn niet bereikbaar vanaf de openbare weg.
Dan is er buiten bij de entree eventueel ook een object te plaatsen waar wel iedereen bij kan.
Als er iets komt dan moet dat dus hufterproef zijn en niet makkelijk mee te nemen zijn.
Naast de objecten, waarvan er ook een aantal van smederijmuseum in Nieuwkoop zijn, kunnen we
een aantal foto’s exposeren. Ook kan er een mobiel smidsvuur geplaatst worden dat verder niet
aangesloten wordt.

Agenda
2015
maart
13 maart
14 maart

NGK cursus basisvaardigheden smeden 2 *loopt tot 25 april 2015*
NGK-workshop kennismaken met smeden - Bataviawerf, Lelystad

april
16-18 april

Nederlandse Restauratie Beurs - Congrescentrum Brabanthallen - Den Bosch

mei
15-16 mei
22 mei
29 mei

NGK Smedendagen - ir. D.F. Woudagemaal - Lemmer
NGK cursus gevorderd smeden *loopt tot 4 juli 2015*
NGK cursus gereedschappen smeden *loopt tot 13 juni 2015*

juni
26-27 juni

NGK cursus wellen/vuurlassen - Botterwerf, Huizen

september
03-06 september
04 september

Biennale Europea d'Arte Fabbrile - Stia Toscane, Italië
NGK cursus basisvaardigheden smeden *loopt tot 17 oktober 2015*

november
12 november

http://ymlp.com/zmC9Pp

Cursus Smeedwerk in de restauratie voor ervaren smeden - diverse locaties
*loopt tot 26 november 2015*
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Expositie Gemeentehuis Nieuwkoop *loopt tot 23 juni 2016*
Poppies smeden (Poppy Cenotaph) - Ieper, België

Aan- en afmeldingen
Aanmeldingen
Donateurs:
- K. Aarnink, Deventer
- D. Demmenie, Amsterdam
- D. Fischer, Almere
- A. van der Louw, Wijk bij Duurstede
- A.J. de Wit, Hooglanderveen
- P. Bramson, Wormer
Afmeldingen
Leden:
- A.C. de Boer Siersmeedwerk, Bussum
Donateurs:
- Atelier Alofs, Retië - België
- W.P. Hogeveen, Hasselt
- K. de Wit, Kornhorn
- M. Zuidweg, Heinkenszand

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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