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Nieuwsbrief NGK

oktober 2012

In deze nieuwsbrief
Algemene Ledenvergadering vrijdag 14 december 2012

Instructiefilmpjes over smeden

Smeed/Restauratieproject in het spotlicht

Van de voorzitter
Beste Smeden,
Miko Wijnands,onze secretaris, heeft onlangs een ongeluk gehad
met de fiets. Aanvankelijk zag het er niet goed uit, hij kon zich niet
meer bewegen, was helemaal verlamd. Gelukkig kwamen, na verloop
van een aantal weken, de meeste functies weer terug. Maar hij is er
nog lang niet. Nog een operatie en revalidatie. Dit alles gaat nog
geruime tijd duren. Er is besloten dat Johan Lantinga zijn taken zal
waarnemen. Johan, onze vorige secretaris, bood aan ons te
ondersteunen tijdens de afwezigheid van Miko en hier zijn wij
bijzonder blij mee. Wij wensen Miko veel sterkte en wij hopen dat
hij snel weer de oude is.

Op zaterdag 29 en zondag 30 september zijn we weer actief geweest
op de Bataviawerf. Zaterdag kregen weuitleg over het conserveren
van oude houten vaartuigen en metalen voorwerpen die toch nog
redelijk gaaf teruggevonden zijn. Daarna een vaartocht met een
oude aak. Dit alles was zeer interessant. Zondag hebben wij met een
aantal smeden aan de inrichting voor de kombuis van de Batavia
gesmeed: vleesvorken, potage potten en allerlei andere zaken die in
een kombuis nodig zijn. Wout Hammer had alles goed voorbereid en
diverse tekeningen gemaakt. Het weer was goed ende erwtensoep
en roggebrood met spek van Johanna voortreffelijk! Het was een
gezellige maar ook productieve dag.

Op vrijdagmiddag 14 december houden we de Algemene Leden
Vergadering. Zet deze datum vast in je agenda! Er is een
bestuurswisseling: Addy Kon moet na 3 perioden (9 jaar) het bestuur
verlaten. Voorgesteld is dat Addy nog wel als bestuursadviseur actief
blijft. Addy heeft een grote inbreng gehad de afgelopen jaren. Dit
mede door zijn kennis op allerlei gebied en zijn contacten met
organisaties. Kandidaten voor deze vrijgekomen bestuursfunctie
kunnen zich melden, of voorgedragen worden. Dit kan via het NGKsecretariaat info@smeden.nl.

Het is de bedoeling om na de ledenvergadering bijeenJapans/wok
restaurantte gaan eten. Wil je mee, dan moet je je wel aanmelden.
Hieronder tref je meer informatie aan.

De NGK-cursussen en -opleiding zijn na de vakantie weer gestart. Het
is natuurlijk een lastige tijd, maar ik kan het niet genoeg
benadrukken dat voor de opleiding dringend stageplaatsen nodig
zijn. Informeer bij het secretariaat wat de mogelijkheden zijn. Het is
belangrijk om te zorgen dat we ook in de toekomst over goede
smeden kunnen beschikken.

Namens het hele bestuur wensen wij jullie veel smeedplezier en
graag tot ziens op de Algemene Leden Vergadering op 14 december
a.s.!
Hennie van der Paauw - voorzitter NGK

http://ymlp.com/zw9Ina
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DRINGEND STAGEPLEKKEN GEZOCHT !!

Algemene Ledenvergadering
Vrijdag 14 december - Algemene Ledenvergadering NGK
Op vrijdagmiddag 14december vind vanaf 15:00 uur de algemene
ledenvergadering plaats. Locatie is de Koninklijke Metaalunie in
Nieuwegein (route).De agenda, het verslag van de vorige
vergadering en de begroting voor2013zijn voor de volledigheid
bijgevoegd.

Zoals Hennie van der Paauw al aangaf zal Addy Kon het NGK-bestuur
verlaten. Kandidaten voor deze vrijgekomen bestuursfunctie kunnen
zich melden of kunnen voorgedragen worden. Doe dit voor 14
december en dan via het NGK-secretariaat info@smeden.nl.

Aanmelden (of afmelden) voor de vergadering kan door
oponderstaande link te klikken.Vermeld daarbij de bedrijfsnaam
ende voor- en achternaam van de deelnemer(s).
Na afloop van de vergadering en borrel is het de bedoeling om een
hapje te gaan eten (voor eigen rekening - € 25 p.p. all inclusive) bij
het tepannyaki & wokrestaurant 'Yakimono' in Houten (adres:
Meidoornkade 33 -langsde A27, afslag Houten).Alsje ook mee
wiltgaan eten, vergeet dit dan niet te vermelden bijde aanmelding.

Meld je per e-mailaan.
De aanmelding zien we graag vóór 30 november tegemoet.

Een stageplek
beschikbaar? Meld het op
info@smeden.nl
Je kent vast mensen die
Smidsvuur willen lezen,
maar (nog) geen lid zijn
van het NGK.
Stuur deze nieuwsbrief
naar hen door!

Smeedwedstrijd Smedendagen mei 2012
Smeedwedstrijd 'Smeed een werkstuk naar eigen ontwerp in 180 minuten'
De Smedendagen en de smeedwedstrijd liggen al weer een poosje
achter ons. Toch willen wenog even aandacht besteden aan het
winnende team 'Jan Mostert' en het winnende werkstuk.







Instructiefilmpjes over smeden
Smeden op film
Onlangs zijn er instructiefilmpjes over smeden gemaakt met de medewerking van o.a.Annelied van
Dijk en Jos deGraaf. Benieuwd? Klik hier.Natuurlijk zijn deze en al het andere NGK-nieuws terug te
vinden op de NGK-website www.smeden.nl.

Bestelling staal C60
Romain Schleich, een bij vele van ons bekende collega uit Luxemburg, vraagt of er collega's in
Nederland zijn die mee willen doen met een verzamelbestelling van staal C 60 om hamers en/of
ander gereedschap van te smeden.
De afmetingen van het staal zijn 50 x 30 mm in stukken van 1 meter lang. De prijs: € 15,41per meter
ex-btw.
Als iemand interesse heeft om dit te bestellen, dan graagcontact opnemen, het liefst binnen 3
weken, met Romain Schleich - tel. 00352 691560600 of fax 00352 26710661 of e-mail ferrodesign@mega.lu

Oproep: fotomateriaal voor vernieuwde NGK-website

http://ymlp.com/zw9Ina
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NGK-website wordt vernieuwd!
Hiermee nogmaals een oproep: Hebben jullie foto's die op deze website geplaatst mogen/kunnen
worden, stuur ze naar ons toe. Foto's met een hoge resolutie (minimaal 1 Mb) zijn van harte welkom
en kunnen gestuurd worden naar info@smeden.nl

Smeed/Restauratieproject in het spotlicht
Beste Smeden,
Misschien een wat andere categorie, maar zeker een interessant
restauratieproject. Niet zo zeer om het ontwerp, dat was er natuurlijk al,
maar vooral het bedenken van de werkwijze was hierbij de uitdaging.

Onlangs mochten we een paar
geklonken molenroeden (wieken) van
135 jaar oud restaureren. In het
verleden was er al het een en ander
gerepareerd met laswerk, maar nu
moest alles weer origineel klinkwerk
worden.
Na het schoonstralen kon bepaald
worden welke delen aan vervanging
toe waren en wat ereventueel nog
meer open moest om te kunnen klinken. Bij de bouw van de roeden
hebben ze de delingen in de platen als een spiraal verdeeld.
Hierdoor was er met de juiste volgorde nog redelijk toegang tot
klinknagels. Bij de restauratie werden niet alle platen vervangen
of open gemaakt, waardoor we sommige nieuwe klinknagels tot 4
meter diep in de koker moesten
plaatsen en aangehouden. Niet
eenvoudig, maar met de nodige
hulpmiddelen en wilskracht is het toch
gelukt.

De conservering aan de binnenkant van
een molenroede blijft altijd lastig. Er
is daarom gekozen om de vernieuwde platen van CorTen te maken en de
hoeklijnen te verzinken. De totale lengte is 23.8 m. In het midden is de
doorsnede 370 x 325 mm en is opgebouwd uit platen van 6 mm op
hoeklijnen van 60 x 9, verbonden met ½” nagels. Aan de uiteinden is de
doorsnede 90 x 190 mm, de platen 4 mm, de hoeklijnen 35 x 5 en de
nagels 3/8”.
Inmiddels zitten de roeden weer in de molen en draaien als vanouds.

Ik heb ook nog een vraag aan onze vakbroeders en -zusters:
Bij het oude klinkwerk komen we hoeklijnen tegen met een extra
randje aan de flenzen (zie foto). De vraag is of dit randje een
walsfout is of wel degelijk een functie heeft. Wij dachten dat te
maken kon hebben met het waterdicht maken van klinknaden.
Mochten jullie het weten, graag een reactie
naarMartijn@vaags.nl/ www.vaags.nl.

Met vriendelijke groet,
Martijn Vaags - VAAGS Molentechniek

Oproep
Bezig met een bijzonder project of een opdracht met een verhaal...?
Zijn jullie met een bijzonder project of opdracht 'met een verhaal' bezig, stuur het door (met foto's)
naar info@smeden.nl zodat wij het in de volgende nieuwsbrief kunnen plaatsen.

Te koop
Smidsvuur en smeedhamer te koop
Wij zijn een metaalbewerkingsbedrijf in Ede en hebben ons smidsvuur en de pneumatische
smeedhamer te koop staan omdat deze niet meergebruikt worden.Meer informatie: J. Roelofs - t:
0318-637065 of
06-51142138

http://ymlp.com/zw9Ina
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Agenda
2012
november 2012
17 november
december 2012:
8 december
14 december

2013
januari 2013:
18 januari
25 januari
26 januari
februari 2013:
16 februari
maart 2013:
16 maart
april 2013:
05 april
12 april
18-20 april
juni 2013:
21 juni
augustus 2013:
30 augustus
september 2013:
06september
november 2013:
01 november
08 november



NGK workshop 'kennismaken met smeden' - Bataviawerf, Lelystad

NGK workshop 'kennismaken met smeden' - Bataviawerf,Lelystad
NGK Algemene Ledenvergadering - locatie: Koninklijke Metaalunie,
Nieuwegein


NGK cursus basisvaardigheden smeden *1e cursus* loopt tot 16-03-2013
NGK cursus basisvaardigheden smeden *2e cursus* loopt tot 23-03-2013
NGK workshop Kennismaken met smeden - Bataviawerf

NGK workshop Kennismaken met smeden - Bataviawerf

NGK workshopKennismaken met smeden - Bataviawerf

NGK cursus basisvaardigheden smeden *3e cursus* loopt tot 08-06-2013
NGK cursus gevorderd smeden *1e cursus* loopttot 15-06-2013
De Nederlandse Restauratiebeurs, Brabanthallen Den Bosch
www.restauratiebeurs.nl

NGK cursus hang en sluitwerk smeden *1e cursus* loopttot 29-06-2013

NGK cursus basisvaardigheden smeden*4e cursus* loopttot12-10-2013

NGK cursus gevorderd smeden *2e cursus*loopt tot 26-10-2013

NGK cursus basisvaardigheden smeden *5e cursus* loopt tot 13-12-2013
NGK cursus gereedschappen smeden *1e cursus* loopttot 23-11-2013


Aan- en afmeldingen
Aanmeldingen
Donateurs/particuliere leden:
- W.P. Hogeveen, Hasselt
- SG Mariëndael, Arnhem

Afmeldingen
Leden:
- Staalconstructiebedrijf Jan van den Bergh, Blaricum
- Stichting Historisch Schip 'De Delft, Rotterdam
- David Commandeur Schuitenmakerij, Hem
- Siersmederij Oldeberkoop, Oldeberkoop

Donateurs/particuliere weken:
- G.W. van Panhuis, Hierden
- M. Halmos, Voorhout
- M. Houtzager, Hilversum
- S. Hempenius, Goirle

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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