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Geen naheffing schilders

De mededeling van staatssecretaris 
Wiebes van Financiën dat miljoe-
nen Nederlanders nog een nahef-
fing over 2013 te wachten staat, 
heeft tot veel onrust en vragen ge-
leid. Ook bij salarisverwerker 
CBBS kwamen er vragen binnen 
van verontruste schilders. Na bere-
keningen is er goed nieuws: schil-
ders zullen niet hoeven bij te beta-
len. Medewerkers die ofwel hun 

vakantiegeld direct afrekenen bij 
het brutoloon, ofwel onder een zo-
genaamd vakantiebonnen- of ver-
lofwaardesysteem vallen, ontsprin-
gen de dans. In beide gevallen 
wordt het vakantiegeld (of de ver-
lofwaarde) bij het zogenaamde ta-
belloon geteld in de periodieke 
loonberekening. Door deze reken-
methode zal er in de meeste situa-
ties geen naheffing volgen.  

RIJSWIJK - Schilders, bouwvakkers en stukadoors hoeven geen na-
heffing van de belastingdienst te verwachten. Dat concludeert salaris-
verwerker CBBS na berekeningen. Dat heeft vooral te maken met het 
vakantiebonnensysteem in de bouw. 

DEN HAAG - Staatssecretaris 
Sander Dekker van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap (OCW) 
wil onderhoudsgevoelige scho-
len tegemoetkomen als per 1 ja-
nuari aanstaande de verant-
woordelijkheid en het budget 
voor buitenonderhoud aan 
schoolgebouwen in het primair 
onderwijs wordt overgeheveld 
van gemeenten naar schoolbe-
sturen. Dat schrijft hij aan de 
Tweede Kamer, die hem had ge-
vraagd om een toelichting naar 
aanleiding van een aantal knel-

punten. Zo vrezen diverse politi-
ci dat oudere schoolgebouwen 
die onderhoudsintensiever zijn, 
wel eens met sluiting bedreigd 
zouden kunnen worden. Dekker 
heeft daarom besloten voor on-
d e rh o u d s g e v o e l i g e  l a g e re 
schoolgebouwen in 2015 een 
overgangsregelingsmaatregel 
met tijdelijk extra geld (23,8 mil-
joen euro) in te voeren, zodat ze 
in goede staat kunnen blijven. 
Naar verwachting kunnen onge-
veer 700 schoolbesturen aan-
spraak maken op extra budget. 

Extra geld onderhoud scholen Roest voorspellen 
door te ‘luisteren’
DELFT - Door te ‘luisteren’ naar 
metalen constructies in marine-
schepen is de aantasting door roest 
goed te voorspellen, aldus luite-
nant-ter-zee Axel Homborg. De lui-
tenant tevens ingenieur promo-
veerde aan de Technische Universi-
t e i t  D e l f t  o p  d e  d o o r  h e m 
ontwikkelde methodiek.  Roesten 
is namelijk een natuurlijk proces 
dat zijn eigen elektrische signalen 
opwekt. Door deze vast te leggen, 
‘luister’ je in feite naar corrosie. Tot 
dusver was het nog een probleem 
om de informatie uit de metingen 
goed te interpreteren.

Welverdiende eer voor schilderprestaties 
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In het midden de glorieuze winnaar van de overall Juryprijs van de Nationale SchildersVakprijs 2014, Wim Keet van Schildersbedrijf Dolf van Schaik, tevens winnaar in de categorie Onderhoudsschilderwerk, tijdens de 
uitreiking op 4 november in het hoofdkantoor van Mercedes-Benz in Utrecht. Linksboven de broers Corno en Paul Sosef van Sosef Schilderwerken, winnaars van de Publieksprijs. Linksonder Gert-Jan Lindhout van Lind-
hout Schilder - Vastgoedonderhoud, winnaar in de categorie Nieuwbouwschilderwerk. Rechtsboven Nanon Journée (l) en Aa�e Bouwhuis  van Bouwhuis & Journée, winnaar in de categorie Restauratie- en Decoratie -
schilderwerk. Rechtsonder Jan van de Berg (r) van Hartman Totaalonderhoud; hij kreeg van Florens van der Gaag (l) van SchilderKTV de Klanttevredenheidspluim overhandigd. Juryrapporten en een fotoreportage van 
de feestelijke uitreiking kunt u lezen en zien op pagina 6 en 7 van deze uitgave.
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Weinig effectief 
tegen mosselen

PITTSBURGH (VS) - Een zes jaar 
durende studie onder circa 100 
anti-fouling-coatings in water-
bassins in Amerika leverde een 
teleurstellend resultaat op, 
meldt de Amerikaanse website 
PaintSquareNews. Geen van de 
verven (overigens meestal be-
doeld voor schepen) bleek een 
probaat middel tegen aangroei 
van mosselen. Met de uitzonde-
ring van een siliconenverf. Tij-
dens het onderzoek werd ook 
een siliconenverf ontwikkeld die 
geen olie bevat, waardoor de 
coating ook in drinkwatervoor-
zieningen zou kunnen worden 
toegepast, weliswaar met het 
 nadeel dat deze relatief zacht   
is en bij mechanische beschadi-
ging zijn werking verliest.

Veilig werken 
voor roc-leerlingen
UTRECHT – In de maand no-
vember heeft CNV Vakmensen 
samen met Arbouw en oplei-
dingsfonds OOM een aantal les-
sen verzorgd in veilig werken 
voor in totaal ruim 1.000 leerlin-
gen van roc’s. Het gaat om leer-
lingen die zich voorbereiden op 
een baan in de bouw of de me-
taal. Bij de bouw gaat het om in 
totaal 64 gastlessen, verspreid 
over het hele land, voor onge-
veer 670 vierdejaars leerlingen, 
die bijna klaar zijn voor de ar-
beidsmarkt.

Verplicht thuis 
voor onderhoud
ALMERE-HAVEN - Een bewo-
ner van Almere-Haven is door 
de rechter verplicht mee te wer-
ken aan onderhoud van een lei-
dingschacht. Het kort geding 
was door woningcorporatie 
Ymere aangespannen. De huur-
der in het appartementencom-
plex gaf Ymere mondeling aan 
vanwege zijn werk niet thuis te 
kunnen zijn waardoor het werk 
niet kon doorgaan. De rechter 
vindt zo’n mondelinge melding 
niet toereikend en gaf Ymere ge-
lijk. De huurder draait niet op 
voor de kosten omdat hij daar-
over niet was geïnformeerd.

‘Veel zzp’ers onder
armoedegrens’
WOERDEN - Zzp’ers in de 
bouw moeten een behoorlijke 
beloning krijgen voor hun werk-
zaamheden, stelt FNV Bouw in 
reactie op een rapport van het 
Sociaal Cultureel Planbureau. 
Uit het onderzoek blijkt dat 1 op 
de 7 zzp’ers onder de armoede-
grens leeft, aldus FNV Bouw. De 
bond pleit ervoor dat in de 
bouwsector een uurprijs wordt 
betaald die vergelijkbaar is met 
de beloning van een werknemer 
die onder de cao valt. FNV 
Bouw pleit al lang voor een ge-
lijk speelveld als het gaat om de 
hoogte van beloning tussen 
werknemers, flexwerkers en 
zzp’ers.

P E R S O N E N  &  B E D R I J V E N
Pilkington Benelux 
steunt CliniClowns 
ENSCHEDE - Pilkington Benelux 
organiseerde een Open Huis en 
koppelde er tegelijkertijd een goed 
doel aan: een donatie van 4.544 
euro aan CliniClowns in het Me-
disch Spectrum Twente in Ensche-
de. Het bedrijf liet de bezoekers 
van het Open Huis de nieuwe ont-
wikkelingen zien en nodigden hen 
uit om ook een donatie doen. Op de 
foto overhandigt Laurens Aves-
kamp, managing director van Pil-
kington Benelux (midden), de che-
que aan mevrouw Van ’t Hull, Am-
bassadeur CliniClowns Twente en 
Achterhoek. 

Sinoboom: Chinese
hoogwerkers
EINDHOVEN – In het Evoluon in 
Eindhoven waren eerder deze 
maand voor het eerst de Chinese 

schaar- en knik-armtelescoophoog-
werkers van het merk Sinoboom te 
zien en uit te proberen. Het bedrijf 
De Hoogwerkerstunter uit Bergeijk 
is de exclusieve hoofddistributeur 
van Sinoboom hoogwerkers voor 
de Nederlandse markt. Volgens Si-
noboom voldoen de machines aan 
de Europese normen, met name op 
het gebied van veiligheid, en be-
schikken ze over de benodigde cer-
tificeringen.

Salesmanager bij
Norway Coatings
UTRECHT - Martin Stolte is de 
nieuwe salesmanager bij Norway 
Coatings. Hij zal er verantwoorde-
lijk zijn voor de ondersteuning en 
ontwikkeling in de verkoop van het 
Jotun Decorative Assortiment in sa-
menwerking met de relaties in 
Noord- & Midden Nederland.
Stolte deed in de verfbranche jaren-
lange ervaring op in zowel techni-
sche-, commerciële- en manage-
mentfuncties bij Wijzonol Bouw-
verven en Olijslager Verf.  

Lenferink beste 
gevelisolatiebedrijf
LEMELERVELD - Lenferink Schil-
ders - Afbouw en Vastgoedonder-
houd heeft de landelijke Kwaliteits 
Award Gevelisolatie 2014 gewon-

nen. Dat is een prijs van de Stich-
ting Garantiefonds Gevelsystemen. 
Een vakjury bepaalde dat Lenfe-
rink het ruimst voldoet aan de kwa-
liteitseisen die het garantiefonds 
stelt.  

Spos’er kampioen 
schilderen Deltion
ZWOLLE - Een leerling van het 
Spos Noord-Oost Nederland, Kris 
van Amelsfort (op de foto knielend 
linksvoor), is Deltion kampioen 
2014 in de categorie Schilderen ge-
worden. Het Deltioncollege organi-
seerde een grootse beroepenwed-
strijd in meerdere vakgebieden. 
Van Amelsfort mag nu naar de lan-
delijke Skills Heroes, de vakwed-

strijden voor mbo-studenten uit het 
hele land, op 10 en 11 december.

3M opent nieuw
hoofdkantoor
DELFT - Technologiebedrijf 3M, in 
de schildersbranche vooral bekend 
door tapes, folies en Scotch Brite 
heeft het nieuwe hoofdkantoor aan 
de Molengraaffsingel 29 officieel 
geopend. Het ronde gebouw is be-
halve een eyecatcher langs de snel-
weg A13, vooral ook de behuizing 
van het nieuwe Innovation Experi-
ence Center waar de belangrijkste 
technologieën te zien zijn.

2 N I E U W S

G E M E N G D
Tot het gaatje gaan   JAN MAURITS SCHOUTEN

dan zult u die ‘zachte’ kant veel 
aandacht moeten geven. Schilders 
doen dat als groep trouwens ook. 
Meer dan enig ander beroep in de 
bouw, als je het mij 
vraagt.
Toch is  het  zaak 
daar niet in te ver-
slappen. De uitda-
ging zit hem vooral 
in de klanten waar 
het niet  zo goed 
mee klikt. Het is 
geen extra moeite om voor die 
oude mijnheer die slecht ter been is 
en je zo hartelijk bedankt om even 

de goten leeg te trekken en te zor-
gen dat hij nergens over struikelt. 
Pas echt tot het gaatje moet u gaan 
bij die vervelende zeurkousen, die 

u als een voetveeg 
behandelen, nog 
geen kopje koffie 
schenken maar wel 
altijd wat te zeuren 
hebben. U zou ze 
wel achter het be-
hang willen plak-
ken! In ieder geval 

bent u blij als de klus klaar is en 
wilt u zo snel mogelijk weg. Maar 
dat is fout. Aan de persoonlijkheid 

S J O N  GERALD JAGER

van uw klant kunt u niets veran-
deren, aan uw eigen dienstverle-
ning mág u niets veranderen: uit-
eindelijk schept het tevredenheid 
als u de één niet anders tegemoet 
treedt dan de ander, al was het 
maar tevredenheid over u zelf. 
En soms… als u dan beleefd 
blijft, netjes werkt, geduldig de 
opleverpuntjes afloopt, nog eens 
nabelt… gebeuren er met norse 
en nukkige mensen opeens klei-
ne wondertjes.

j.schouten@eisma.nl

U weet inmiddels wel, het is 
vaak genoeg onderzocht en be-
wezen, dat een hoge klanttevre-
denheid belangrijker is dan een 
hoge kwaliteit. U weet ook, want 
ook dat is bekend, dat de klant-
tevredenheid maar ten dele ge-
baseerd is op de technische uit-
voering van uw schilderwerk, en 
voor een groot deel op de meer 
‘zachte’ kant van uw dienstverle-
ning: advisering, communicatie 
tijdens het werk, netheid, uitleg, 
nazorg.
Als u uw onderneming dus voor-
uit wilt hebben (en dat wilt u), 

V O O R W E R K

Ook iets te vieren of te melden: 
een jubileum, verhuizing, perso-
neelsmutatie, open dag of een 
vernieuwde website? Laat het 
weten. Stuur tekst en beeldmate-
riaal zowel naar schildersvak-
krant@eisma.nl als naar schilders-
blad@eisma.nl. Een kleine moeite 
en het kost niets.

www.loxam.nl            www.workx.nl

EUROPA’S NR.1 IN MATERIEELVERHUUR

EEN NIEUWE NAAM,
DEZELFDE GEZICHTEN
•  Meer vestigingen
•  Grotere machines
•  Betere service
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Akzonobel en PPG overwegen 
uit VVVF te stappen

De VVVF heeft niet ingestemd met 
het onderhandelingsresultaat dat 
eind september 2014 door sociale 
partners werd bereikt. Dat heeft ze 
gedaan toen de onbedoelde gevol-
gen van de werkingsfeer, zoals 
deze is opgenomen in de gebruike-
lijke tekst van de cao, duidelijk 
werden. 
De cao voor de verf- en drukinkt-
industrie geldt voor producerende 
ondernemingen die lid zijn van de 
VVVF, tenzij een andere cao ‘ge-
bruikelijk dan wel van toepassing 
is’. Enkele leden, waaronder Akzo-
Nobel en PPG, zijn de afgelopen 
decennia uitgezonderd geweest 
van deze cao, omdat het gebruike-
lijk is dat zij een eigen cao sluiten.
Echter: de ondernemings-cao’s van 
AkzoNobel en PPG zijn eerder dit 
jaar afgelopen. Een nieuwe cao 
hebben zij nog niet afgesloten. Als 
de VVVF nu een nieuwe cao zou 
sluiten is het gevolg daarvan dat 
beide ondernemingen juridisch ge-
bonden raken aan de VVVF-cao.  
Bij de onderhandelingen over de 
nieuwe cao was de VVVF-delega-
tie niet bekend met deze onbedoel-

de gevolgen van de werkingsfeer.
Om te voorkomen juridisch ge-
dwongen te worden de VVVF-cao 
toe te passen, overwegen PPG en 
AkzoNobel nu het lidmaatschap 
van de VVVF op te zeggen, tenzij 
de werkingsfeer van de VVVF-cao 
voor eens en altijd wordt aange-
past. 
Decennia lang zijn er in de verf- en 
drukinktindustrie drie cao’s naast 
elkaar geweest, die van de VVVF, 
PPG en AkzoNobel. Nog nooit eer-
der is de werkingsfeer van de 
VVVF -cao, die bedoeld was om PPG 
en AkzoNobel uit te zonderen van 
de VVVF-cao, in twijfel getrokken.
De VVVF vindt het onacceptabel 
dat twee grote leden zich in de hui-
dige situatie gedwongen voelen 
het lidmaatschap van de vereni-
ging op te zeggen. De continuïteit 
van de vereniging zou er door in 
gevaar komen. De VVVF zegt 
daarom niet eerder een cao-ak-
koord met haar sociale partners te 
kunnen sluiten, dan nadat Akzo-
Nobel en PPG expliciet en duur-
zaam worden uitgezonderd van de 
werkingsfeer van de VVVF-cao.

ROOs sCHiLDeR en KLein OnDeRHOuD

K O R t

Goed fout
DOETINCHEM – Nee, er mankeer-
de niets aan uw ogen. Achter in de 
vorige editie van SchildersVak-
krant trof u twee identieke redac-
tiepagina’s aan, gebroederlijk naast 
elkaar. Dat was zeker niet de be-
doeling, excuses voor het onge-
mak. Door een technische fout in 
de eindfase van het opmaaktraject 
is deze storende fout erin geslopen. 
Een vervelende ‘primeur ’ in 19 
jaargangen SchildersVakkrant. Op 
pagina 15 van deze editie publice-
ren we de verloren inhoud alsnog.

Valse KvK-facturen 
in omloop
UTRECHT - Er zijn valse facturen 
in omloop die sterk lijken op factu-
ren van de Kamer van Koophan-
del, waarschuwt de Kamer van 
Koophandel. De valse facturen 
wekken de indruk dat het gaat om 
een jaarlijkse bijdrage die men de 
KvK zou moeten betalen. Ze kun-
nen niet afkomstig zijn van de 
KvK, laat de organisatie weten, 
want de jaarlijkse bijdrage is al een 
aantal jaren geleden afgeschaft. 
Nieuwe ondernemers betalen al-
leen bij de eerste inschrijving een 
bedrag van 50 euro. Onderaan de 
facturen staat vermeld dat het hier 
niet om een factuur gaat maar om 
een aanbod. Wie betaalt, doet hier-
mee een opdrachtbevestiging en 
zit er aan vast. Ondernemers die 
een valse factuur ontvangen, kun-
nen dat melden via www.fraude-
helpdesk.nl  of www.fraudemeld-
punt.nl.

OnderhoudnL: geen 
prijs, wel geprezen
DEN HAAG - De nominatie was al 
een eer: schilderwerkgeversorgani-
satie OnderhoudNL was met ne-
gen andere, heel verschillende or-
ganisaties genomineerd voor de 
Mans Lejeune Award, een prijs 
voor excellent verenigingsmanage-
ment, uitgeschreven door dienst-
verlener Lejeune. OnderhoudNL 
werd oor de jury weliswaar gepre-
zen als een voorbeeld voor andere 
brancheorganisaties,  maar de 
award zelf ging uiteindelijk naar 
webwinkeliersvereniging Thuis-
winkel.org.

LIJNDEN - Meer dan 60 procent 
van de uitzendondernemingen die 
zijn aangesloten bij de ABU (Alge-
mene Bond Uitzendondernemin-
gen) bemiddelt zzp’ers of geeft aan 
dat binnenkort van plan te zijn, 
blijkt uit onderzoek van de Algeme-
ne Bond Uitzendondernemingen 
onder de eigen leden. De uitzend-
bureaus treden met name op als be-
middelaar tussen opdrachtgever en 
de zzp’er en bieden daarnaast 
meestal administratieve ondersteu-
ning. Het merendeel van de bureaus 
is van mening dat de VAR goed 
functioneert en verwachten proble-
men als gevolg van de voorgestelde 
wet Beschikking Geen Loonheffing 
(BGL). Bijna 40 procent verwacht 
dat de BGL gaat zorgen voor min-
der inzet van zzp’ers.

DOETINCHEM - De Beschikking 
Geen Loonheffing (BGL) is geen ef-
fectief middel om schijnconstructies 
in onder andere de bouw tegen te 
gaan. Dat schrijven de vier zzp-or-
ganisaties Zelfstandigen Bouw, ZZP 
Nederland, FNV Zelfstandigen en 
Platform Zelfstandige Onderne-
mers in een brief aan de vaste Ka-
mercommissie van Financiën.  
Het kabinet wil  de huidige VAR 
(Verklaring arbeidsrelatie) vervan-
gen door de BGL om schijnconstruc-
ties tegen te gaan.  De BGL leidt tot 
meer administratieve rompslomp 
en de plannen van het kabinet zijn 
bovendien prematuur, stellen de 
vier organisaties, omdat de  Interde-
partementale Werkgroep ZZP nog 

bezig is de positie van zzp’ers en het 
fenomeen schijnconstructies in 
beeld te brengen. De uitkomst daar-
van moet worden afgewacht voor-
dat er maatregelen worden geno-
men om schijnconstructies aan te 
pakken. Johan Marrink, namens 
Stichting ZZP Nederland en Zelf-
standigen Bouw: ‘Zolang er bij be-
langhebbende partijen geen over-
eenstemming is om hoeveel mensen 
het gaat en men afgaat op schattin-
gen tussen 2% en 14% is het onver-
standig om hierop beleid te maken. 
Bovendien moet eerst eens goed ge-
keken worden waarom er eigenlijk 
schijnconstructies bestaan en waar-
om het aantal zelfstandigen zo hard 
groeit.’

Zzp-clubs: ‘BGL lost niets op’

Gros uitzendbedrijven 
bemiddelt zzp’ers

LOPPERSUM – Het dorp Lopper-
sum heeft de twijfelachtige eer het 
epicentrum te zijn van de Groning-
se aardbevingen. Hoe vervelend 
ook, zakelijk spinnen onderhouds-
bedrijven daar garen bij. ‘Heel dub-
bel. Privé heb ik ook schade. En in-
derdaad, zakelijk haal ik hier werk 
uit. Al bij zo’n 500 schadegevallen 
was ons bedrijf betrokken’, vertelt 
Gerry Reinders, directeur-eigenaar 

van het 15 medewerkers tellende 
Schildersbedrijf Reinders uit dat-
zelfde Loppersum. Een flinke op-
dracht was het herstel van de aard-
bevingschade aan de Gereformeer-
de Kerk ter plaatse. ‘Daar waren 
we met drie man een week druk 
mee. Twee maal bijplekken en sau-
sen met de dampdoorlatende en 
spanningsvrije muurverf Globaxa-
ne Mat van Trimetal.’

G e s t A R t
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Misschien dat het wel eens grappige 
verwarring op kan leveren, Roos 
Schilder en Klein Onderhoud bestaat 
uit Wouter Roos (50) en Wouter 
Roos (20), vader en zoon. Begon Roos 
senior ongeveer 12½ jaar geleden met 
het schildersbedrijf, sinds vorig jaar 
voegde Roos junior zich bij de zaak. 
De eenmanszaak werd een vof. ‘Niet 
zonder reden’, vertelt Roos junior, 
die van oorsprong een commerciële 
opleiding genoot, ‘Wanneer ik bij mijn 
vader op de loonlijst had gestaan, was 
er van ondernemerschap van mijn kant 
geen of minder sprake. Dan had ik ook 
minder verdiend. Bovendien sta je op 
deze manier meer gelijkwaardig in het 
ondernemerschap hoewel ik toegeef dat 
ik met mijn leeftijd nog wel het een en 
ander kan leren. Gelukkig heb ik een 

goede leermeester.’
Wouter jr. liep als kind al mee met zijn 
vader om te helpen en vervolgens om 
wat bij te verdienen. Het schildersvak 
kreeg hij met de paplepel ingegoten. 
Roos senior: ‘Ik ga voor kwaliteit en 
service. Dat verwacht ik ook van mijn 
zoon. Kijk: rommelen kan iedereen. In 
deze tijd moet je meerwaarde leveren.’ 
Dat betekent overigens niet dat junior 
aan de leiband van senior hangt. Roos 
jr.: ‘Nee hoor, we voeren meestal 
onafhankelijk van elkaar opdrachten 
uit. En hebben we elkaar op een werk 
nodig, dan organiseren we dat.’ Roos 
sr.: ‘Evenwichtigheid bereik je eerder 
door verantwoordelijkheden te splitsen. 
Dat stimuleert ook om eigen initiatief 
te nemen.’    
Het ondernemerschap proberen ze 

zoveel mogelijk te delen. Werving, 
opname van opdrachten, offreren 
en factureren doen ze samen. Roos 
jr. : ‘Ook heb ik mijn privéauto 
weggedaan en een bus aangeschaft. 
Dat staat wel zo professioneel.’ Maar 
Roos jr. is zeker geen kopie van 
senior. Roos jr. : ‘Zo hebben we beide 
onze voorkeuren. Ik vind behangen 
bijvoorbeeld erg prettig om te doen, 
mijn vader minder. Zo vullen we 
elkaar aan.’
De toevoeging Klein Onderhoud 
in de bedrijfsnaam slaat op glas 
plaatsen, houtrotreparatie en 
deelvervanging. ‘Gaat het verder 
dan dat, dan schakelen we een echte 
timmerman in, in dit geval mijn 
broer’, aldus junior, ‘Hij heeft zijn 
eigen bedrijf.’

LEISCHENDAM - Dat in de verf- en drukinktindustrie nog geen cao-
akkoord is gesloten heeft te maken met onbedoelde gevolgen van de 
werkingsfeer. Om te voorkomen dat AkzoNobel en PPG binnen deze 
werkingssfeer vallen, overwegen beide verfproducenten om het lid-
maatschap van de VVVF op te zeggen. De VVVF wil de kwestie voor-
goed regelen.

Aardbevingsschadeherstel

Fietskoerier

AMSTERDAM – Sinds enkele 
maanden laat verfgroothandel 
Mooij Verf kleinere bezorgopdrach-
ten in Amsterdam per fietskoerier 
bezorgen. ‘Met de auto werd bezor-
ging op locatie in het drukke Am-
sterdam binnen de Ring steeds pro-
blematischer. Nu kunnen we dezelf-
de dag nog leveren. Zeker zo’n 10 á 
15 bestellingen per dag. Bovendien 
past het binnen het duurzaamheids-
beleid van moederbedrijf Wijzonol 

Bouwverven’, vertelt salesmanager  
Erik Hurxkens van Mooij Verf. Klan-
ten reageren enthousiast op het initi-
atief. ‘De koerier fietst met een be-
hoorlijke bakfiets met traponder-
steuning en kan zo heel  wat 
meenemen. En bij dit initiatief blijft 
het misschien niet. Wellicht een 
goed idee om deze bezorgservice uit 
te breiden naar de drukke centra 
van Utrecht en Alkmaar waar we 
ook vestigingen hebben.’ 
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Alles voor 
een perfect 
resultaat. 

Toch?
Als vakman gaat u tot het uiterste voor 

een perfect resultaat. Dus vindt u het 

belangrijk om naast de allerbeste verf, 

schildersgereedschap van dezelfde 

kwaliteit te gebruiken. Immers, samen 

zorgen ze ervoor dat uw vakmanschap 

tot zijn recht komt. Met als resultaat 

strak schilderwerk en tevreden klanten. 

ProGold biedt een compleet en 

afgestemd assortiment, van kwasten 

tot schuurpapier en van afplaktape 

tot verfrollers. U vindt het ProGold-

assortiment bij uw verkooppunt. Kijk 

voor meer informatie op ProGold.nl.

ProGold. Werkt perfect. Altijd.

PROGOLD_ADV SVK_FP_DEF NIEUW.indd   1 05-11-14   09:02
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‘Herwinbaar alkydverf komt eraan’
Corne Rentrop begeleidt verffabrikanten naar steeds meer biobased verf

Biobased… aardolie is toch ook biolo-
gisch?

‘Correct, alleen dat organische ma-
teriaal heeft wel heel erg lang in de 
grond gezeten voordat het aardolie 
werd. Dat is dus biologisch materi-
aal dat niet hernieuwbaar is en op 
een gegeven moment op is. Beter is 
eigenlijk om te spreken van her-
nieuwbare grondstoffen, grond-
stoffen dus die voortkomen uit ge-
wassen die steeds opnieuw zijn te 
verbouwen.’

En verf moet op termijn allemaal 
 biobased worden?

‘De vereniging van Verffabrikan-
ten, VVVF en die van de chemische 
industrie, VNCI, hebben een “punt 
op de horizon” gezet: in 2030 moet 
de helft van alle verf biobased zijn. 
De VNCI wil in 2050 zelfs dat de 
helft van alle chemische producten 
uit herwinbaar materiaal is ge-
maakt. Het is een streefgetal, maar 
het geeft de intentie duidelijk aan.’

Biobased is altijd beter voor het  
milieu?

‘Ook dat moet je nuanceren. Om 
sommige bouwstenen te winnen 
uit biomassa moet je die massa 
soms zodanig bewerken dat het in 

termen van bijvoorbeeld energie-
verbruik of vervuiling niet eens 
veel verschilt van de olie-industrie. 
Laten we daarbij vooral niet verge-
ten dat de processen voor het be- 
en verwerken van olie in de loop 
van tientallen jaren extreem effici-
ent zijn geworden, vergeleken met 
de processen waar we het nu over 
hebben. Dat heeft ook consequen-
ties voor de prijsvorming van die 

stoffen, natuurlijk.’

We kennen de producten op basis van 
lijnolie die nu op de markt zijn. Wat is 
de toekomst?

‘Wat betreft herwinbare compo-
nenten heb je eigenlijk twee manie-
ren die naast elkaar ontwikkeld 
worden. Je kunt de biomassa zelf 
als het bindmiddel zien en aan die 
basis additieven toevoegen die de 
droging, de sterkte , de kleur en al-
lerlei andere aspecten verbeteren. 
Die additieven zijn lang niet altijd 
biobased, dus daar is dan ook weer 
winst te halen. De andere weg is 

dat je een natuurlijke grondstof 
chemisch gaat ontleden tot bijvoor-
beeld monomeren, die dan de basis 
vormen voor een bindmiddel, zo-
als we dat ook met aardolie doen 
om er voor verfproductie bruikba-
re polymeren van te maken. Dat 
kan bijvoorbeeld met suikerderiva-
ten. Het voordeel van die manier is 
dat je stukje voor stukje bestaande 
bindmiddelen steeds iets meer bio-

based kan maken. Zo zijn bepaalde 
veel gebruikte alkyds nu al uit bio-
based componenten samengesteld, 
en zijn er zelfs al 100 procent bioba-
sed alkyds.’

Dus dan is er op een dag een alkyd te 
koop die zich als ‘groen’ of ‘bio’ kan 
presenteren?

‘Zeker. Met een goede kans dat de 
eigenschappen zoals verwerkbaar-
heid, kwastgevoel, duurzaamheid 
en glans bijna niet te onderschei-
den zullen zijn van de nu bekende 
producten.’ 

Die voorbeelden hebt u nu al…

‘Inderdaad. Eerst hebben we de 
dialoog tussen de verfindustrie en 
de chemische industrie gestimu-
leerd. We hebben die fabrikanten 
met elkaar in gesprek gebracht. De 
chemische industrie werkt graag 
vraag gestuurd. Ze ontwikkelen 
iets als daar vraag naar is. De vraag 
van de verfindustrie is nu duidelijk 
gesteld. Daarna zijn we ons ook op 
schilders gaan richten. Hun in-
breng is zeer belangrijk voor het 
halen van de ambitie van dat grote 
percentage biobased verf in 2030. 
Daarom hebben we zo’n drie 

maanden geleden een uitgebreide 
proef met een verzameling verf-
p r o d u c t e n  g e d a a n  o p  d e 
Schilder^sCool in Nuenen. Het 
gaat om proeven zoals verffabri-
kanten ze ook wel doen, maar om-
dat wij van TNO er tussen zaten 
kon het helemaal ‘blind’ gebeuren. 
Dus de schilders schilderden met 
verf waarvan ze niet wisten wat er 
in zat. Het ging zowel om bestaan-
de verfproducten als om biobased 
producten, waarvan sommige nog 
in een prototypestadium. Een op-
vallend resultaat was dat in veel 
gevallen de schilders geen verschil 
zagen tussen de biobased en de 
niet-biobased verf.’

Dat moeten dan ‘drop and replace’ pro-
ducten zijn…

‘Inderdaad, het is er zo’n beetje de 
definitie van: de niet-biobased in-
grediënten zijn vervangen door 

biobased ingrediënten van precies 
dezelfde samenstelling en de verf 
heeft dan dezelfde performance, 

gemeten aan kwastgevoel, aan-
vangsglans, drooggedrag en derge-
lijke. Het kunnen ook “near drop 
and replace” producten zijn. Dan 
lijkt het product wel op een oliede-
rivaat, maar is het toch net een 
beetje anders. ’  

De uitslagen van het onderzoek in 
 Nuenen zijn gebenchmarkt, maar niet 
openbaar…

‘Klopt. Het vak van verfformuleer-
der kent nog altijd geheimen die je 
niet met andere bedrijven wilt de-
len. De deelnemende fabrikanten 
hebben dus wel kunnen zien hoe 
ze verhoudingsgewijs scoorden, 
maar niet welke verf op welk ge-
bied het best scoorde. Wij van TNO 
hebben de verschillende fabrikan-
ten na de proef nader kunnen advi-
seren over hoe beter aan de eisen 
en wensen van de schilder kan 
worden voldaan en ook hoe ze be-
paalde onderdelen van hun formu-
le misschien nog wat meer bioba-
sed zouden kunnen krijgen.’

En de tip voor de schilders is…

‘Bij verschillende verven is dat ver-
schillend. Droging is wel een be-
langrijk aspect. Veel biobased ver-
ven moet je niet te dik opbrengen 
omdat je anders met heel lange 
droogtijden moet rekenen. Die ver-
schillen zijn wel belangrijk. Voorlo-
pig zijn de biobased verven nog 
volop in ontwikkeling, dus moet je 
je steeds goed realiseren met welk 
product je werkt en wat daarbij de 
voorschriften zijn.’

En dan verwacht u nog extra eigen-
schappen van biobased verven?

‘Jazeker. “drop and replace” is één 
mogelijkheid. Maar als je dan tóch 
een heel ander bindmiddel aan het 
maken bent, dan kan dat bindmid-
del misschien wel dingen doen die 
traditionele bindmiddelen niet 
kunnen. Zo denken we aan zelfre-
parerende verf, of bijvoorbeeld 
verf met een veel langere levens-
duur dan de bekende verven. We 
streven er nadrukkelijk naar om de 
verven van de toekomst in veel 

meer opzichten beter te maken dan 
alleen het kiezen van een andere 
grondstof.’

Corne Rentrop: ‘TNO helpt de samenwerking tussen ver�abrikanten en schilders om biobased verf te ontwikkelen.’
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‘Het streven is de performance 

zelfs te verhogen’

‘De olie-industrie is natuurlijk 

extreem efficiënt’

EINDHOVEN – De olievoorra-
den raken op en wat er overblijft 
wordt duurder. De consument 
vraagt steeds nadrukkelijker om 
milieuvriendelijkere verven en 
de regels worden strenger. Alle 
reden om schilderwerk niet lan-
ger op aardolie maar op herwin-
bare grondstoffen te baseren. 
Corne Rentrop, coatingtechno-
loog bij TNO Materials solutions, 
helpt de industrie én de schilder 
daarbij.

FABER PERSONEELSDIENSTEN FELICITEERT BEN SOSEF SCHILDERWERKEN, 
SCHILDERBEDRIJF  DOLF VAN SCHAIK ,  HARTMAN TOTA ALONDERHOUD, 
BOUWHUIS & JOURNÉE ,  LINDHOUT SCHILDER -VASTGOEDONDERHOUD  
MET DE NATIONALE SCHILDERSVAKPRIJS 2014
W W W.FABERPERSONEEL .NL | 033 489 23 80
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Categorie Decoratieschilderwerk
‘(…) Dit jaar viel extra op dat deco-
ratieschilderkunst aan kwaliteits-
criteria dient te voldoen. Onder-
gronden moeten goed voorbehan-
deld worden, diverse verven op de 
juiste manier en met de juiste laag-
dikte aangebracht en stofvrij wer-
ken is, net als bij alle schilderwerk, 
ook in dit vak extreem belangrijk. 
Onder de indruk was de jury van 
het enthousiasme van alle drie de 
genomineerden en de energie die 
zij er allemaal in gestoken hebben 
om hun project geheel naar de 
wens van de opdrachtgever te rea-
liseren.  Het was een genoegen om 
het handschrift van de meester in 
bijvoorbeeld een openboek mar-
merimitatie van dichtbij te mogen 
bekijken (...) Het meest complete 
project verdient lof, waar met vol-
harding gedurende lange tijd een 
voortraject is begeleid, studies zijn
verricht en presentaties zijn ge-
daan; waar vervolgens met veel in-
zet en managementvaardigheid 
een fiks team is aangezet om gedu-
rende lange tijd een groot project 
kundig tot een eind te voeren; en 
waar bovendien het eindresultaat 
schitterend genoemd kan worden 
(…) De winnaar van de Nationale 
SchildersVakprijs 2014, in de cate-
gorie Decoratieschilderwerk is dan 
ook de Sint Walburgiskerk van 
Netterden, door Bouwhuis & Jour-
née (Aafje Bouwhuis en Nanon 
Journée).’

Categorie Onderhouds-
schilderwerk
‘(…) De Nationale SchildersVak-
prijs is een prijs die de discussie 
over de kwaliteit van schilderwerk 
wil bevorderen. Kwaliteit betekent 
ook: opkomen voor het belang van 
het schilderwerk. Ondergronden 
niet accepteren als je weet dat je er 
geen kwaliteit op zult kunnen leve-
ren. En het houdt ook in dat kwali-
teit zijn prijs heeft, of die nu be-
taald wordt of niet. Als het goed 
wil zijn, moet het ook overal goed 
zijn. Gelukkig was er bij de win-
naar van dit project van alles wat 
nodig is voldoende: een niet onuit-

puttelijk maar redelijk budget, een 
goede samenwerking tussen op-
drachtgever en opdrachtnemer, 
voldoende tijd en vooral veel vaar-
digheid en deskundigheid bij het 
uitvoerende schildersbedrijf. Dat 
zie je aan de kleinste details van dit 
grote project, waarin niet alleen ge-
schilderd is, maar vele aspecten 
van het schildersvak naar voren 
kwamen. Het is een project dat 
mede dankzij de schilder het pres-
tige heeft gekregen dat het wilde 
uitstralen. In de categorie Onder-
houdsschilderwerk is winnaar: het  
Waldorf Astoria Hotel in Amster-
dam, door Schildersbedrijf Dolf 
van Schaik.’

Categorie Nieuwbouw-
schilderwerk
‘Dat de nieuwbouwproductie in 
Nederland momenteel historisch 
laag is, is algemeen bekend (…) 
Het lijkt echter wel zo dat de 
nieuwbouw die nog wél gepleegd 
wordt met meer aandacht en ook 
met wat meer budget en ruimte 
wordt gepland (…) De genomi-
neerde projecten zijn alle drie op 

hun eigen manier bijzonder. Een 
zeer duurzaam schoolgebouw 
waar het licht mede door de witte 
muren ongehinderd binnen kan 
vallen en de kleuren van de trap-
penhuizen de onverwachte sfeer-
makers zijn; een multifunctioneel 
centrum waar het schildersbedrijf 
een zeer breed palet aan dienstver-
lening mocht brengen: glasplaat-
sen, behangplakken, inclusief foto-
behang, binnen- en buitenschilder-
werk uitvoeren, inclusief het 
schilderen van buitenmuren; en 
een particulier project waarbij de 
e igenaar-opdrachtgever  een 
droomhuis wil realiseren en het 

aan de schilder is om die droom in 
werkelijkheid vorm te geven (…)  
In één geval naderde de uitvoering 
naar mening van de vakjury de 
perfectie: geen hoekje overgesla-
gen, geen naadje verkeerd en dan 
nog eens, op verzoek van de op-
drachtgever, een patina gecreëerd 
zodat nieuw en oud elkaar in deze 
prettige nieuwe woning elkaar een 
hand kunnen geven. De winnaar in 
de categorie Nieuwbouwschilder-
werk is: de stadvilla in Goes, uitge-
voerd door Lindhout Schilderwer-
ken.’

Overallwinnaar Nationale 
Schildersvakprijs 2014
‘Met de winnaars in de drie catego-
rieën heeft de vakjury een gewel-
dig aanbod om de overallwinnaar 
uit te kiezen. (…) De winnaars in 
de afzonderlijke categorieën zijn 
zowel vakmatig zeer goed als ook 
in de breedte en in hun maatschap-
pelijke betekenis. De overallwin-
naar zal dus uit een van de drie ca-
tegoriewinnaars komen. De Natio-
n a l e  S c h i l d e r s Va k p r i j s  w i l 
bijzonder schilderwerk belonen 
om de discussie over de kwaliteit 
van schilderwerk te bevorderen. 
Die kwaliteit moet dus uitmuntend 
zijn. Dat was hij in alle gevallen. 
Ook heeft de adviserende rol van 
het schildersbedrijf in alle gevallen 
een belangrijke rol gespeeld en is er 
veel specifieke deskundigheid aan-
gewend om het project tot een 
goed einde te brengen. Het win-
nende project van dit jaar valt op 
door zijn grootschaligheid, zijn di-
versiteit aan technieken en de con-
sequente doorvoering van een 
hoog kwaliteitsniveau op alle fron-
ten. De kwaliteit die hier geleverd 
is wordt in het algemeen niet op 
voorhand van een algemeen schil-
ders- en onderhoudsbedrijf ver-
wacht, terwijl dat misschien eigen-
lijk wel zou moeten. Kortom: de 
winnaar van de Overallprijs van de 
Nationale SchildersVakprijs is het 
Waldorf Astoria Hotel in Amster-
dam uitgevoerd door Schilders-
bedrijf Dolf van Schaik Schilder-
werken uit Hilversum.’

Kwaliteit en deskundigheid winnen
Genomineerden Nationale SchildersVakprijs 2014 maken verwachting meer dan waar 

Op de foto bovenin v.l.n.r.: Gert-Jan Lindhout van Lindhout Schilder - Vastgoedonderhoud, winnaar categorie Nieuwbouwschil-
derwerk; Jan van de Berg van Hartman Totaalonderhoud, winnaar Klanttevredenheidspluim; Peter Sandbrink van Manders To-
taal Schilderwerken, genomineerd in de categorie Onderhoudsschilderwerk, Frank Buijtendorp van Frank Buijtendorp Restaura-
tie-Decoratieschilder, genomineerd in de categorie Restauratie- en Decoratieschilderwerk; Hennie de Leur van Van der Gun Schil-
derwerken, genomineerd in de categorie Nieuwbouwschilderwerk; Sander Rosendaal van Rosendaal schilderwerken, 
genomineerd in de categorie Nieuwbouwschilderwerk; Nanon Journée van Bouwhuis & Journée, winnaar in de categorie Res-
tauratie- en Decoratieschilderwerk; en Michiel van de Laar van Restauratie-Atelier M. van de Laar, genomineerd in de categorie 
Restauratie- en Decoratieschilderwerk. Onderin v.l.n.r.: Paul en Corno Sosef van Sosef Schilderwerken, winnaar Publieksprijs; 
Wim Keet en Jos Koopmanschap van Schildersbedrijf Dolf van Schaik, winnaar in de categorie Onderhoudsschilderwerk en win-
naar van de Overall Juryprijs; en Aa�e Bouwhuis van Bouwhuis & Journée, winnaar in de categorie Restauratie- en Decoratie-
schilderwerk. 

NATIONALE SCHILDERSVAKPRIJS

Publieksprijs 
In totaal zijn er deze editie van de Nationale SchildersVakprijs 2014 
ruim 2100 stemmen (2107) uitgebracht op de 9 genomineerde projec-
ten, ongeveer evenveel stemmen als vorig jaar. Het stemmen is vanaf 
6 oktober via de nieuwsbrieven van Schildersvak, SchildersVakkrant 
en Eisma’s Schildersblad en Schildersvak.nl gepromoot. Eén project 
had daarbij maar liefst bijna 25% van alle stemmen gekregen. Er was 
dus dit jaar een absolute favoriet onder het publiek: Ben Sosef Schil-
derwerken in de categorie Onderhoudsschilderwerk met het Ge-
meenlandshuis in Maassluis.

Klanttevredenheidspluim
Niet alleen de genomineerde projecten, maar alle andere projecten die 
tot de Voorselectie doordrongen, in totaal 31 projecten, dongen mee 
naar de Klanttevredenheidspluim. Deze prijs werd bepaald door 
SchilderKTV aan de hand van een kwalitatief onderzoek onder de op-
drachtgevers van deze projecten. Het onderzoek wees uit dat op-
drachtgever Rijksgebouwendienst het beste te spreken was over de 
prestatie van Hartmaan Totaalonderhoud uit Wateringen voor het on-
derhoudsproject aan het Ministerie van Algemene Zaken en Eerste 
Kamer der Staten Generaal en Binnenhof in Den Haag.

UTRECHT – Begin deze maand, 
op 4 november, zijn de titels voor 
de Nationale SchildersVakprijs 
2014 verdeeld. Geen vijf , maar 
zes prijzen dit jaar. Nieuw was de 
Klanttevredenheidspluim, naast 
prijzen in de categorieën Restau-
ratie - en Decoratieschilderwerk, 
Onderhoudsschilderwerk en 
Nieuwbouwschilderwerk. Bo-
vendien was er een Overallprijs 
en een Publieksprijs te winnen. 
De feestelijke prijsuitreiking 
vond plaats in het hoofdkantoor 
van Mercedes-Benz in Utrecht. 

Sponsoren:

Sponsor van het
Nationale SchildersVakprijs- 

diner
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Vakprestaties in de prijzen
Feest Nationale SchildersVakprijs 2014 drukker dan anders

NATIONALE SCHILDERSVAKPRIJS

Stand-up comedian Harry Glotzbach presenteerde. Hij onderwierp 
sponsoren en genomineerden aan snedige vragen 

Directeur Wim Keet van Schildersbedrijf Dolf van Schaik snelt naar het 
podium. Hij weet net dat hij de overall Juryprijs heeft gewonnen

De muzikale omlijsting was in handen van het duo Heroes. Met veel 
overgave werden ‘easy listening songs’ ten gehore gebracht 

De Rijksgebouwendienst was dik tevreden: de Klanttevreden-
heidspluim is voor Jan van de Berg van Hartman Totaalonderhoud

Voor de uitreiking van de Nationale SchildersVakprijs was het verza-
melen in het hoofdkantoor van Mercedes-Benz Nederland

Ook Randolph Algera (midden) van Art-Decor uit Heerenveen, overall-
winnaar van vorig jaar, was voor de gelegenheid uitgenodigd

Sponsor Mercedes-Benz trakteerde de overallwinnaar nog eens op 
een bedrijfsbezoek in Duitsland voor 4 personen

Bij binnenkomst was het gezellig acclimatiseren in het lichte atrium, 
met een non-alcoholisch aperatie�e

Gedisciplineerd trokken 160 genodigden langs een driegangen diner-
bu�et, aangeboden door sponsor Sikkens  

Ook jurylid Johan Deunk ging niet met lege handen naar huis. Voor 
alle juryleden was er een pakket met Achterhoekse lekkernijen

Het evenement vond plaats tegen de achtergrond van een heuse 
 primeur: de allernieuwste Mercedes-Benz Vito

Blije broers. Paul en Corno Sosef van Ben Sosef Schilderwerken. Ze 
hebben zojuist de Publieksprijs gewonnen 

En alle genodigden werden nog eens gefêteerd op een ‘goody bag’ 
met leuke en nuttige ‘wannahaves’ van de sponsoren 

Deze awards horen bij de overall Juryprijs en de Publieksprijs. Daar-
naast waren er nog 3 categorieprijzen én de Klanttevredenheidspluim
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UTRECHT – De uitreiking van de zevende Nationale 
SchildersVakprijs werd drukker bezocht dan ooit. Dat 
kwam doordat dit jaar voor het eerst een Voorselectie 
werd bekendgemaakt. Die schildersbedrijven waren ook 
uitgenodigd en maakten (ook) kans op de Klanttevreden-
heidspluim. Ook werd gebruik gemaakt van de mogelijk-
heid voor geïnteresseerden om tegen betaling een plekje 
aan de tafels te bemachtigen. Dat leidde tot een geweldig 
schildersfeest met 160 gasten… waarvan op deze pagina 
een foto-impressie. De juryrapporten en de uitslag van de 
Publieksprijs en Klanttevredenheidspluim leest u op de 
pagina hiernaast.



Winnaar Juryprijs:

Schildersbedrijf Dolf van Schaik
Waldorf Astoria Hotel, Amsterdam

Winnaar Publieksprijs:

Ben Sosef Schilderwerken
Gemeenlandshuis, Maassluis

Winnaar categorie Onderhoudsschilderwerk
Schildersbedrijf Dolf van Schaik

Waldorf Astoria Hotel, Amsterdam

Winnaar categorie Decoratieschilderwerk
Bouwhuis & Journée

St. Walburgiskerk, Netterden

Winnaar categorie Nieuwbouwschilderwerk
Lindhout schilder-vastgoedonderhoud

Stadsvilla, Goes

Hartman Totaalonderhoud
Ministerie van Algemene Zaken, 
Eerste Kamer der Staten Generaal en 
Binnenhof 17-23, Den Haag

Categoriewinnaars

Winnaar Klanttevredenheidspluim

2014
SchildersVAKprijs
Nationale

Namens alle sponsoren:
WINNAARS VAN HARTE GEFELICITEERD!

Nationale SchildersVakprijs 2014 is een initiatief van SchildersVakkrant en Eisma’s Schildersblad

Schildersblad
I N F O R M A T I E B R O N V O O R D E T O T A L E O N D E R H O U D S M A R K T

EISMA’s
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OP RUPSBANDEN

een goede keuze!

NIEUWE SERIE HOOGWERKERS

Hinowa Nederland B.V.

AQUAMARYN
DUURZAME VERF

EVERT KONING
SCHILDERSVERVEN sinds 1926

UITNODIGING

Het maken van de juiste keuze
Duurzaam schilderwerk

Ontdek bij ons hoe je je als vakman
 onderscheidt met duurzame schildersverf.

Laat me jou bellen voor een afspraak: 
Mail me op s.castricum@ursapaint.nl

NEUSLATTEN
Bescherm de meest kwetsbare delen van het kozijn

     Gegrond met universele primer
     Nimmer scheuren of onthechting
     Vochtbestendig
     Randseal overbodig
     Zorgeloos donkere kleuren toepassen
     Ideaal voor prestatiegericht onderhoud
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DTS® ReFlex Neuslatten bieden de meest optimale bescherming van kwetsbare 
houten kozijndelen. Het product bestaat uit het vormstabiele kunststof DURODEEN® 
en is kortweg dé perfecte ondergrond voor schilderwerk.

Wij bieden pasklare, kozijnsparende oplossingen voor alle praktijksituaties.  

Weten wat we nog meer te bieden hebben op het gebied van kozijnrenovatie..? 
Kijk op:

NEUSLATTENNEUSLATTEN
Bescherm de meest kwetsbare delen van het kozijnBescherm de meest kwetsbare delen van het kozijnBescherm de meest kwetsbare delen van het kozijnBescherm de meest kwetsbare delen van het kozijn
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Maak uw schilderwerk houtbaar!

DTS® producten zijn geoctrooieerd
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Een mooie gevelbekleding van 
hout hangt in de eerste plaats af 
van het product zelf en hoe dat 
wordt aangeleverd. Houtkwaliteit, 
de kwaliteit van bewerking (scha-
ven, de aangebrachte profilering), 
het vochtgehalte en de verduurza-
ming (thermisch of chemisch) ma-
ken verschil. Stuk voor stuk zaken 
waar een verwerker geen invloed 
op heeft. In de regel zit het met de 
kwaliteit van de producten wel 
goed, ziet houtspecialist Evan Buy-
tendijk. ‘Houtleveranciers zijn daar 
steeds bekwamer in geworden. De 
aanwezigheid van een certificaat 
zegt vaak ook iets over de kwaliteit 
van het product.’
Anders is het gesteld met de opslag 
en de verwerking van de houten 
geveldelen. Daar ziet Buytendijk in 
de praktijk nog wel eens wat te-
kortkomingen en daar heeft een 
bouwer wél invloed op. Zo maakt 
het bij de levering in de werkplaats 
of op een werk veel uit of het hout 

buiten gewoon maar wordt neerge-
legd, waar het blootstaat aan zon, 
regen en wind, of dat er een mooi 
afgedekte opslag is. Te veel regen 
kan leiden tot te vochtig hout. Te 
veel zon tot uitdroging. ‘Als je het 
deze zomer gewoon buiten hebt la-
ten liggen, heeft het hout echt op 
z’n donder gekregen.’
Ligt het hout lang op de bouw of 
wordt het materiaal vaak opgepakt 
en verlegd, dan is de kans dat de 
geveldelen beschadigd raken ook 
groter. Gesneden koek, zou je zeg-
gen? Buytendijk: ‘In de regel weet 
men dit ook wel, maar het gebeurt 
op de bouw niet altijd. Verwerkers 
moeten zich realiseren dat hout een 
kwetsbaar product is.’
Dan de montage. Buytendijk heeft 
een aantal concrete aandachtspun-
ten: bedrijven die in de regel niet 
veel hout verwerken, maken nogal 
eens fouten met betrekking tot na-
gelen. Soms worden er verkeerde 
nagels gebruikt. Bijna altijd te dik-

ke. ‘Dat is een probleem, omdat er 
dan scheurvorming kan optreden. 
Gevolg kan zijn dat de geveldelen 
los gaan zitten.’
Stelregel is om nooit te nieten of T-
nagels te gebruiken maar altijd 
roestvaststalen ringnagels of 
schroeven. Let daarbij op dat de 
koppen niet door het oppervlak 
worden gedrukt. 
Daarnaast is het belangrijk dat er 

gebruik gemaakt wordt van 1 na-
gel of schroef per bevestigingspunt 
op een minimale afstand van 50 
mm uit het einde. Bij kleinere af-
standen is voorboren zeer aan te 
raden.
Omdat hout uitzet en krimpt, is het 
essentieel om te dilateren. Vocht 
kan zich anders ophopen tussen 
geveldelen en leiden tot houtrot of 
een afbladderend verfsysteem. De 

stelregel voor dilateren is dat er 
een duimstok, 10 mm, tussen twee 
geveldelen moet passen. Deze stel-
regel en andere do’s and don’s zijn 
overigens overzichtelijk omschre-
ven in de folders ‘Houtachtige 
plaatmaterialen aan de gevel’ en 
‘Gevelbekleding van massief hout’ 
van Centrum Hout.  
Belangrijk om te beseffen bij het af-
korten, een taak die nagenoeg al-
tijd wel voorkomt om iets pas te 
maken, is dat het verfsysteem ook 
op de kopse kant moet worden 
aangebracht omdat anders kans 
bestaat op houtrot of bladdervor-
ming van het verfsysteem. ‘Dat 
geldt ook voor een ander verduur-
zamingsmiddel’, zegt Evan Buy-
tendijk. 
Belangrijke kwestie bij de opbouw 
van de gevel is of er genoeg ruimte 
is voor ventilatie. Zowel onderin, 
bovenin, als achter de gevelbekle-
ding moet voldoende ruimte zijn. 
Stelregel is onderin 300 mm van het 
maaiveld en bovenin veelal bij de 
daktrim een opening van 10 mm. 
‘Een fout die ik nog wel eens ge-
maakt zie worden, is dat de volg-
orde van de opbouw verkeerd is. 
Achter de geveldelen meteen de 
folie en dan het regelwerk. Dat 
klopt niet, want je verliest je venti-
latie. Ook wordt de dampdoorla-
tende folie soms verkeerdom ge-
plaatst. Maar die moet vocht kun-
nen afstaan, niet opnemen. De 
juiste zijde is meestal te lezen op de 
folie zelf.’
Houten geveldelen zijn doorgaans 
voorzien van een grondlaag of een 
1-laags verfsysteem en moeten dan 
verder worden afgewerkt. De schil-
der moet goed uitzoeken hoe dat 
moet. Rondom? Of alleen de zicht-
zijde?  Verder is het ook van belang 
om te weten of dit met een dekken-
de laag of een transparante laag 
moet gebeuren. En natuurlijk is het 
onderhoud van belang. Daar heeft 
de schilder dan weer verstand van. 

APELDOORN – Als schilder neem je zelf nog wel eens (het vervangen 
van) de houten gevelbekleding onder handen.  Nu is hout een prach-
tig product, maar je moet wel goed beseffen dat het product waarmee 
je werkt kwetsbaar is, maant Evan Buytendijk van het in hout gespeci-
aliseerde ingenieursbureau IEB. Hij geeft tips.

Montage verdient aandacht

Spanning in het hout door vocht en daarna te snel drogen. Met schade tot gevolg

Bladervorming. De achterzijde is te nat, 
de voorzijde te droog. 

Opening tussen de delen om zwelling en 
krimp op de vangen. Goed uitgevoerd.

Onvoldoende ruimte tussen de delen onderling. Dat zorgt voor capillaire werking 
tussen de kopse kanten

Do’s and don’ts bij houten gevelbekleding
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De nieuwste bouwproducten ontdekken?

Bouwproducten.nl is een activiteit van Eisma Bouwmedia BV.

Op Bouwproducten.nl vindt u snel en gemakkelijk informatie over de nieuwste producten voor de bouw.  

@Bouwproducten BouwvideoFacebook.com/Bouwproducten Bouwproducten.nl/nieuwsbrief*

www.bouwproducten.nlwww.bouwproducten.nl

 
o   foto’s & films
o   informatie  opvragen

o   leveranciers gegevens

Kijk, dat is nuttig. Veveo Egalizer is een zeer goed dekkende absorptieneutraliserende primer die 
baanvorming voorkomt. Dat vermindert faalkosten, want je hoeft je sauswerk niet meer opnieuw te 
doen. Bovendien dekt Egalizer zo goed, dat je meestal nog maar één toplaag nodig hebt. Zeker als je 
ook een Veveo-muurverf gebruikt. Dat scheelt tijd en dus geld. Kortom, met Veveo Egalizer levert je 
vakwerk meer op. Meer informatie? Veveo.nl.

Hoezo 
Veveo?
Je sauswerk is banenvrij.

EGALIZER_ADV SVK_278X199MM_HP_DEF.indd   1 28-10-14   14:59
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Van mineur naar majeur
Positieve geluiden tijdens SGA Vakdagen Gorinchem prettig signaal voor de toekomst 

Deze editie liet de Aluminium 
Scaffolding Company (ASC) de 
nieuwe vrijstaande X-lift zien. Je-
roen van de Heuvel (foto): ‘Zie het 
als een combinatie van een rolstei-
ger, een hangbrug en een hoogwer-
ker. Het systeem is modulair uit te 
breiden tot een lengte van 16 meter 
en heeft een maximale werkhoogte 
van 8 meter. Vrijstaand is toch wel 
de belangrijkste usp.’  

Nieuwkomer op de beurs was ad-
viesbureau Bliksem van Kor Pioru-
nek. Het nieuwe bedrijf geeft advies 
en managementondersteuning aan 
het kleine mkb in de schilders- en 
afbouwsector. Piorunek: ‘We advi-
seren en ondesteunen schildersbe-
drijven onder andere op het gebeid 
van administratieve processen, bij 
het terugdringen van faalkosten en 
bij de verbetering van de concur-
rentiepositie... en nog veel meer.’

Drost Coatings zette zwaar in op 
de vierseizoenenverf Devetaal, 
naar eigen zeggen waarschijnlijk 
de enige doorwerkverf op silico-
nenbasis met als prettig nevenef-
fect dat de Devetaal 4-SB Hoog-
glans doorgaans boller is en het 
glansverloop over een lange perio-
de slechts 5gu verschilt met verge-
lijkbare niet-vierseizoenenhoog-
glans verven.

De klanttevredenheid bij De Betere 
Schilder meten ze er voortaan met 
Klantenvertellen.nl. Reden is dat 
deze beoordelaar als partner van 
Google alle beoordelingen mee-
neemt naar Google. Voor de schil-
der veel interactiever met onder 
andere sterbeoordelingen, verge-
lijkbaar met de al meer bekende 
hotelwaarderingen, aangeduid met 
sterren en rapportcijfers. 

Na de overname van een Duits bedrijf 
kwam deze ‘oppompbare’ schaarhoog-
werker bij het Hoogwerkercentrum te-
recht. De zeer compact hoogwerker is 
met een lier op een aanhanger te trek-
ken en vervoerbaar met B-rijbewijs, is 
door één man hydraulisch op te ‘pom-
pen’ en heeft een werkhoogte van 9 me-
ter. Door de snelle opbouwtijd ideaal 
voor snelle klussen.  

Meetapparatuur moet exact me-
ten. Door te kalibreren voorkom 
je dat er afwijkingen in je appa-
ratuur sluipt. Dat kan tegen-
woordig mobiel aan huis. Tool-
care uit ’s-Gravendeel inspec-
teer t ,   keurt  en  ka l ibreer t 
merkonafhankelijk zodat alle 
meetapparatuur weer aan zijn 
specificaties voldoet en meet 
waar het voor is bedoeld.  

Ze hadden bij GoPaint nog 
veel meer handige hulp-
middelen voor schilders. 
Wat te denken van dit Roll 
and Go-prototype. De verf-
bak kan meer verf bevatten, 
kiept niet en schuift niet 
weg wanneer je de roller 
aan een steel in de ‘emmer’ 
rolt. Bovendien gemakkelijk 
te dragen door je arm tussen 
de twee compartimenten te 
steken.  

Nieuw bij GoPaint (Hildering Pac-
kaging) was een gepatenteerd 
strijkvaatje, gebaseerd op het ‘au 
bain-marie’-principe. Het strijk-
vaatje met 6 oplaadbare cellen 
moet voorkomen dat schilders hun 
verf gaan verdunnen en/of de ver-
keerde laagdikte aanbrengen. De 
thermostaat houdt de verf op de 
goede temperatuur. Een uitkomst 
in deze tijd van het jaar.

Eigenlijk was de bedoeling van 
Skyworks om de Sky Secure Rol-
steiger volgend jaar op de Bouw-
beurs pas de volle aandacht te ge-
ven , maar nu al te zien op de SGA: 
bij het opbouwen van steigers geen 
losse horizontale en diagonale 
schragen meer maar een veilig-
heidsleuning. Trefwoorden: sneller, 
veiliger en minder onderdelen.

Al op de beurs te zien maar in het 
voorjaar pas echt toepasbaar: de 
nieuwe epoxy reparatiepasta’s van 
Bolivia voor verschillende doelein-
den: voor hout, voor steenachtigen, 
snel en nog sneller drogend. Ook 
was er aandacht voor de nieuwe 
lijn Trae Lyx Naturel, een waterge-
dragen, oplosmiddelvrije 2k-lak op 
polyurethaanbasis.

Meer beursverslag op pagina 13 >>

Op de stand van AEG (vertegen-
woordig door Wiltec) een enor-
me hoeveelheid elektrische ap-
paratuur, onder andere voor de 
schilder. Nog een beetje wegge-
moffeld, want hij is pas begin 
volgend jaar verkrijgbaar, een 
handige meetapparaatje met ge-
heugenfunctie om snel opper-
vlakken en volumes op te nemen 
voor een snelle inschatting van 
de kosten.  

Daar stond ie dan, de te winnen 
Volkswagen Up bij de Kleuro 
Groep. SchildersVakkrant wijd-
de er enkele edities geleden al 
een artikel aan. Iedere beste-
ding van 90 euro aan online be-
stellingen bij de webshops óf 
Kleuro.nl, Profdiscount.nl, Sik-
kensvoordelig.nl óf Wijzonol-
voordelig.nl geeft recht op een 
lot. Ze geven in totaal drie au-
to’s weg.

GORINCHEM – Wat een verschil met de SGA Vakdagen in Gorin-
chem van vorig jaar! Liepen standhouders en beursbezoekers toen te 
klagen en te zuchten, dit jaar overheerste er een overwegend positieve 
stemming. Door een toename van het aantal standhouders op het ge-
bied van glas kreeg de beurs een meer evenwichtige verdeling van de 
disciplines in de schildersbranche. Vergeleken met de zieltogende 
SGA Vakdagen in Hardenberg is de SGA Gorinchem, centraal gelegen 
in Nederland, zo langzamerhand wel dé schildersbeurs van Neder-
land. Er werd stevig genetwerkt én er was volop nieuws. 

Daar stond ie dan, de nieuwe duur-
zame verf van Copperant: Pura. 
Naar eigen zeggen 100% oplosmid-
delvrij, non-toxic, dus emissievrij. 
De 100% biobased-lijn bestaat uit 
een multiprimer, aflak (hoog- en 
zijdeglans) en een transparante 
beits. Daarnaast is er een geurvrije 
en isolerende en schrobvaste (klas-
se 1) muurverf van Pura. 

Het gaat goed met arbeids-
bemiddelaar Flexschilder.nl. 
Maurice van Geel: ‘Ook het 
kleinere mkb (5 à10 mede-
werkers) flexibiliseert steeds 
meer, en we bemiddelen 
steeds meer zzp’ers. Na twee 
nieuwe vestigingen in de re-
gio Leiden en Zwolle en vol-
gend jaar in Noord-Holland 
en Friesland kennen we geen 
witte vlekken meer op de 
kaart.’



Inschrijven en meer informatie: www.bouwwebinar.nl

Laatste bouwwebinar 2014

Webinar gemist? Kijk ze terug op www.bouwwebinar.nl

Meld u 
nu aan voor 

deze
webinars! 

Webinar gemist?

Kijk ze terug op 

www.bouwwebinar.nl

2 december 2014
12.30 – 13.30 uur
BIM is wel/niet voor mij

Deelname gratis

NOVA 3010 ALLROUND INZETBAAR

• Uniek isolerend vermogen
• Mild van geur
• Lange open tijd

NIEUW IN HET NOVA CONCEPT!

Voor meer informatie: www.globalpaint.com

Belangstelling voor 
verdieping, ondernemen 

en vaktechniek?

25%
korting

SCHILDERSVAK.NL/ABONNEREN

Neem een abonnement 
en ontvang Eisma’s Schildersblad 
maandelijks in de brievenbus

Het perfecte vulmiddel:

Schroef- en spijkerbaar

Voor binnen en buiten

Zeer glad af te werken

Gebruiksklaar

www.polyfillapro.nl

Keihard de beste!

Het perfecte vulmiddel:

Schroef- en spijkerbaar

Voor binnen en buiten

Zeer glad af te werken

Gebruiksklaar

F220 - Lichtgewicht vulmiddel, extra sterk
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Behang van maximaal 4,8 meter 
hoog en 45 meter lang. Dat brengt 
Vinywall. In elke denkbare be-
drukking; foto’s, prints. Het bedrijf 
kan het hele proces van ontwerp 
tot leverantie verzorgen. Het be-
hang wordt in horizontale banen 
aangebracht.

Rond het glasplein vooral veel 
glasbedrijven op zoek naar schil-
ders. Glassoftwaremaker VKO was 
er ook. Met een app waarmee een 
glasbestelling compleet kan wor-
den ingeboekt, door de klant gete-
kend en naar de snijtafel doorge-
zonden.

Ook verfmerk Tol-
lens, nog altijd in de 
markt,  heeft  een 
zeer goed reinigba-
re muurverf die na 
reiniging zeer mat 
blijft, de Hydro Mat 
Velouté. 

Speciaal voor de verwerking van 
lijnolieverf ontwikkelde Rolsma 
Advanced Biobased Paints een 
nieuwe kwast, het Adriaantje. De 
ovalen fitting en de platte steel hel-
pen om meer kracht te zetten bij 
het ‘inborstelen’ van de lijnolie.

Anker Stuy heeft afscheid geno-
men van Waarborg als aparte verf-
lijn met een eigen opdruk met go-
thische letters. Het is nu het top-
product van het ‘gewone’ Anker 
Stuy-assortiment. De bindmiddel-
technologie van Waarborg is ver-
nieuwd.

Is het een probleem of een pro-
bleem dat zichzelf verkoopt? In ie-
der geval komen meerdere fabri-
kanten nu met goed reinigbare zeer 
matte muurverf, zoals de Resimat 
EC van SPS. Die ook na reinigen 
niet glimt.

Thermoshield, de verf met de kera-
mische bolletjes met de bijzonder 
eigenschappen heeft enthousiaste 
gebruikers maar geen goed distri-
butienet. Schilders kunnen nu deel-
nemen aan een loyaliteitskorting-
programma waarbij ze weer andere 
schilders werven.

Verffabrikant Nelf zet 
sinds kort de productlijn 
Nylo als een aparte pro-
ductgroep neer. Onder 
het merk vallen specialis-
tische coatings voor de 
voedingindustrie, maar 
ook Brugdekcoat, anti-
slipproducten voor tal 
van toepassingen.

Voormalig Sigma-verkoopleider 
Hans de Vries woont tegenwoordig 
in Oostenrijk. Daar vond hij het 
product Houtfix, voor kleine hout-
reparaties zowel binnen als bui-
ten… en dus stond hij het hier met 
enthousiasme te verkopen.

Nieuwtjes op SGA Vakdagen

Hoogglanslak 
en grondlak

Vier seizoenen
lakken 
voor buiten
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NIEUW!

Glazol vsv
Grondlak

Snelle droging

Voor buiten

Glazol vsv
Hoogglanslak

Snelle droging

Voor buiten

de vos verf
bij koninklijke beschikking

hofleverancier

Een snel stel den haag / haarlem / brummen
www.devosverf.nl / 070 347 36 31

Matte, schrobvaste muurverf een van de aandachtspunten

De Belgische verf-
f a b r i k a n t  B o s s 
Paints stond voor 
he t  eers t  op  de 
beurs. Het bedrijf is 
vooral bekend om 
z i j n  b i j z o n d e re 
wandafwerkingen 
maar prees hier de 
beschrijfbare trans-
parante muurverf 
Smart Wall Paint 
aan. 
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De 3M Pressure Diffusion Temple 
Technology is de veer- en druk-
techniek van de 3M SecureFit-vei-
ligheidsbril waarbij de bril zich op 
natuurlijke wijze aanpast aan de 
grootte van elk individueel hoofd. 
De technologie is gebaseerd op ja-
renlang wetenschappelijk antropo-
metrisch onderzoek naar de ver-
schillen in vorm van afmetingen 

van gezichten, waarbij digitale mo-
dellen gecreëerd werden van zo’n 
600 verschillende aanrakingspun-
ten op het menselijk gelaat.  De 
technologie functioneert door de 
druk op het oor te verdelen om het 
draagcomfort te verhogen zonder 
in te leveren aan een goede en vei-
lige pasvorm op verschillende ge-
laatsprofielen. De SecureFit is ver-
krijgbaar met heldere, grijze en am-
berkleurige lenzen en voldoet aan 
de vereisten van EN166:2001.

info: (015) 782 23 33
www.3msafety.nl

bouwproducten.nl: 26111

Veiligheidsbril 

H E T  P R O D U C T

‘Glasweefsel, veel meer dan een dessin’

‘Glasweefsel is veel meer dan een 
aantal dessins. Tegenwoordig kun 
je daar allerlei functionaliteiten aan 
koppelen’, vertelt Victor Franke,  
directeur Relius Benelux, ‘Denk 
aan het al eerder geïntroduceerde 
Ekotex Magneet-systeem, waar een 
magnetische onderlaag wanden 
transformeert tot een enorm “mag-
neetbord”, al dan niet gecombi-
neerd met het Ekotex-Whiteboard-
systeem, een vergelijkbaar systeem 
dat van een wand een presentatie-
wand maakt.’ Relius introduceert 

nu ook Ekotex Hygiëne en Ekotex 
Schone Lucht, twee systemen met 

respectievelijk een antibacteriële en 
schimmelwerende werking, en om 
meer dan 100 schadelijke vluchtige 
organische stoffen in het binnenkli-
maat te neutraliseren, waaronder 
formaldehyde.’

Het Ekotex-systeem bestaat, behal-
ve uit glasweefsel, uit (ecologische) 
lijm en -muurverf. En ook dan ben 
je er volgens Dennis van Druten, 
marketingmanager bij Relius, nog 
lang niet: ‘Duidelijk maken aan ar-
chitecten, opdrachtgevers en on-
derhoudsbedrijven wat je met 
wandafwerking allemaal kan doen. 

Dat is iets anders dan weten hoe 
hoog materiaalkosten en arbeids-
kosten zijn, wat het snijverlies en 
het verbruik van onze producten 
is. Want daar rolt een meterprijs 
uit. Belangrijk, maar daar gaat het 
niet alleen om. Waar kan ik het 
glasweefselconcept voor inzetten, 
en wat doet het systeem in de tijd?’ 
De functionaliteiten van systemen 
zoals Hygiëne en Schone Lucht zit 
hem in het glasweefsel en niet in de 
later aangebrachte muurverf. Fran-
ke: ‘In de productiefase gaat dit 
glasweefsel namelijk door een dis-
persiebad om de gewenste eigen-
schappen aan te nemen.’
Na het aanbrengen is glasweefsel-
systeem minimaal tot vijf maal af te 
werken met een open, ademende 
muurverf. ‘Daar kun je tientallen 
jaren mee vooruit met behoud van 
de oorspronkelijke eigenschappen. 
Alle systemen voldoen aan Breeam 
en voor het Hygiëne-systeem is een 
Kiwa-certificaat van toepassing. 
Niet voor niets geven we tien jaar 
garantie op het gehele systeem: 
lijm, glasweefsel én muurverf.’   
Voor de hand liggende toepassin-
gen zijn natuurlijk te vinden bin-
nen de gezondheidszorg, voe-
dingsmiddelenindustrie, laborato-
ria, onderwijs en woonzorg. Van 
Druten: ‘Voor klant en verwerker is 
het zaak om snel te weten wat de 
mogelijkheden zijn en welke sys-
teemcombinaties te maken zijn. 
Een module op de website helpt 
daarbij. Eerst moet het concept dui-
delijk zijn; drie cijfers achter de 
komma kan altijd nog.’ 

BUNSCHOTEN – Enkele wandafwerkingsystemen kenden we er al 
van, nu voegt Relius Benelux, importeur van verven en wandafwer-
kingsystemen, daar een nieuw concept aan toe: het eigen Ekotex-glas-
weefselconcept van waaruit architect en onderhoudsbedrijf tien syste-
men kan kiezen wat het beste bij hun opdrachtgever past.

‘Klant en verwerker laten weten 

wat de mogelijkheden zijn’

Victor Franke (l) en Dennis van Druten: ‘Ekotex-wandafwerking toegankelijk maken 
voor architect, opdrachtgever en verwerker’

Ug-waarde bedraagt 5,5,  W/
(m².K); de mechanische weerstand 
1B1.

info: (0344) 67 99 22
www.yourglass.nl

bouwproducten.nl: 26102

Onder de naam Pyrobelite 9 EG 
biedt AGC Flat Glass een brandwe-
rend glas dat tweezijdig 30 minu-
ten brandwerendheid biedt en 
daarbij volledig vlak en helder is. 
Hierdoor verstoort het glas het 
zicht niet en is het goed te gebrui-
ken voor scheidingen tussen 
vluchtroutes en sub-brandcompar-
timenten. De brandwerendheid be-
rust op de brandwerende tussenla-
gen die in geval van brand spon-
taan opzwellen en een vuurvast, 
ondoorzichtig schuim vormen. Py-
robelite 9 EG is tweezijdig vuurbe-
lastbaar, heeft een dikte van 12,06 
mm en is geschikt voor zowel bin-
nen- als buitentoepassingen. De 

V A K M A N S C H A P

EuroKit Multi Cleaner van Euro 
Kitafdichting uit Dinxperlo is een 
hoogwaardig kit- en lijmoplosmid-
del op basis van geoxideerde, alifa-

tische en aromatische koolwater-
stoffen. Naast het verwijderen van 
kit- en lijmresten, niet uitgeharde 
pur-resten, tapes en kauwgom, is 
het product ook geschikt voor het 
verwijderen van teerresten, wassen 
en vetten. Het oplosmiddel laat 
geen residu na en tast de meeste 
ondergronden niet aan; ook niet 
wanneer het gaat om kunststoffen 
en lakken. Verder is het helder 
transparante product opgenomen 
in een 500 ml bus en te gebruiken 
tussen temperaturen van -10 tot 
+40 °C.

info: (0315) 65 13 58
www.eurokit.nl

bouwproducten.nl: 26100

Brandwerend glas 

Kit- en lijmoplosmiddel
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tesa® Het complete tape assortiment

Omring u met
het beste materiaal

Maskeren? Repareren? Isoleren? Monteren?
Inpakken? tesa® kan elke rol aan. Met de juiste tape 
voor de juiste toepassing bespaart u tijd, geld en 
moeite. Kijk eens op www.tesa.nl of bij een 
vakgroothandel in uw buurt.

De nieuwe Multi Master:
�35% meer vermogen
�50% minder geluid
�70% minder trillingen

Kijk voor meer informati e op www.fein.nl 
of vraag naar dit acti emodel bij uw FEIN dealer

De nieuwe 350 Watt  Multi Master.
Nu in ti jdelijke acti euitvoering:
incl. 5 extra grati s E-Cut Long-Life zaagmessen t.w.v. €68,-

Fein Nederland                      Tel: 0180-441600                               Web:www.fein.nl

De nieuwe Multi Master:

€249,- 
excl.btw.

€301,29 incl.btw.

Oud-wielrenner en sportverslag-
gever Maarten Ducrot introdu-
ceerde volgens ingewijden de 
term klasbak als eerste in de Ne-
derlandse sportverslaggeving, 
maar zoals wel vaker en zeker in 
de wielersport waren de Belgen 
ons weer voor. Al in 1975 spra-
ken Vlaamse sportverslaggevers 
over een klasbak als iemand die 
tot heel wat in staat is. Deze co-
lumn gaat niet over wielrennen.
De klasbakken waar ik het wel 
over wil hebben waren afgelopen 
dinsdag 4 november verzameld 
in het hoofdkantoor van Merce-
des-Benz in Utrecht. Een bonte 
verzameling van tot in hun teen-
nagels gedreven schilders zaten, 
gezeten aan een welgedekte dis, 

Klasbakken en kletsmajoors     BAS BUREMA
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Manager Customer Service bij Reha-
mij, Anita Hazewinkel, zag het pas 
geleden nog: een ongezekerde schil-
der op een schuin dak. Even een 
dakkapelletje opschuren. ‘De moeite 
niet nemen om veilig op hoogte te 
werken. Juist bij die kleine onachtza-
me momentjes gaat het helaas vaak 
mis. Wanneer ze net nog even dat 
stukkie meepakken of even afgeleid 
zijn. En dat terwijl er betaalbare ma-
nieren van valbeveiliging zijn die 
een boel ellende voorkomen.’ 
Hazewinkel doelt op de lijn valbe-
veiligingsproducten onder de eigen 
naam SafeWorker die het bedrijf on-
langs introduceerde. Niet dat Reha-
mij, gespecialiseerd in werkkleding 
en persoonlijke beschermingsmidde-
len (pbm) geen valbeveiliging in het 
pakket voerde, zeker wel, als distri-
buteur van andere merken. Marke-
teer Nathalie Rosbergen: ‘We hebben 
een traditie in eigen productie en het 
voeren van producten onder eigen 
naam. Rehamij staat oorspronkelijk 

voor “regenpakken en handschoe-
nenmaatschappij”. Vanuit de leer-
looierij werden vroeger onder ande-
re lederen werkhandschoenen ge-
maakt.’ In de loop der jaren is het 
assortiment uitgebouwd met hand-
schoenen met een coating, werkkle-
ding en -schoenen, adem-, oor-, oog- 
en valbeschermingsmiddelen, deels 
als distributeur van andere merken 
en voor meer dan de helft uit eigen 
productie. Hazewinkel: ‘De valbe-

veiliging varieert van het basismodel 
harnas voor korte werktijden tot de 
meer uitgebreide harnassen met een 
hoger draagcomfort voor lang ge-
bruik met meerdere D-ringen voor 
extra koppelingsmogelijkheden. 
Deze zogenoemde D-ringen voor 
koppelingen aan musketon- of vei-

ligheidshaken zijn uit één stuk me-
taal gemaakt, zonder lasnaden.’ 
Om een eventuele val voortijdig te 
voorkomen is tussen harnas en 
hoofdverankeringspunt de zoge-
noemd Kinetix, een valstopblok, ge-
plaatst. Rosbergen: ‘Vergelijk het 
met de werking van een veiligheids-
gordel in de auto. De lengte ervan 
kan variëren en viert langzaam mee 
met de bewegingen van de gebrui-
ker. Bij een bruuske beweging blok-
keert het systeem. Bovendien is een 
valdemper ingebouwd om de hard-
ste klap te dempen, mocht een dis-
balans tot een serieuze val leiden.’
Daarnaast levert het bedrijf ook val-

beveiligingsartikelen zoals veilig-
heidslijnen met valdempers en com-
plete veiligheidssets in een koffer. 
En, zoals ook voor ladders, steigers 
en elektrische apparatuur geldt, ook 
de valbeveiliging behoort elk jaar op 
eventueel technische gebreken ge-
keurd te worden. 

d e  s p e c i a l i s t

De stofadapter P-80488 van Makita 
is ontwikkeld voor het afzuigen 
van stof- en steengruis met externe 
stofafzuiging (stofzuigers). De 
component is geschikt voor zowel 
boorhamers als breekhamers en 
zuigt zich door de zuigkracht van 
de stofzuiger vast aan de muur. 
TNO heeft de stofadapter getest en 

goedgekeurd in combinatie met de 
Makita breekhamer HM1214C en 
de stofzuiger 447MX. De certifice-
ring geldt voor twee uur verant-
woord gebruik en stofvrij breken in 
kalkzandsteen en vier uur in beton 
of baksteen. Een andere certifice-
ring betreft de combinatie van de 
adapter  met  de  combihamer 
HR3541FC en dezelfde stofzuiger. 
Deze certificering geldt voor acht 
uur verantwoord gebruik. 

info: (040) 206 40 40
www.makita.nl

bouwproducten.nl: 25889

stofadapter

‘Ja, ja, nog een klein stukje… nee dus’
BERGAMBACHT – Schilders werken in hoogwerkers, bouwen zelf 
hun steigers op, staan in hangbruginstallaties, werken op open daken 
én… halen soms halsbrekende toeren uit op hoogte. Het risico op valge-
vaar is hoog, echter aanzienlijk te beperken als je maar weet hoe.   
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‘Met betaalbare valbeveiligingen 

een boel ellende voorkomen’ 

Hier laten Anita Hazewinkel (links) en Nathalie Rosbergen de Kinetix zien, de valstopblok die je net als een veiligheidsgordel 
 langzaam uit kunt trekken en zichzelf oprolt
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Anza Verimex heeft zijn assorti-
ment Anza Micmex-muurverfrol-
lers uitgebreid met de dubbeldikke 
midi-uitvoering in een 10 cm-vari-
ant. De Micmex-muurverfrollers 
zijn bedoeld voor gladde tot licht 
gestructureerde ondergrond en ge-
ven door de microvezel een fijne 
afwerkingstructuur met een glad 
resultaat. Door de grote verfopna-
me is sneller te werken en bij het 
nat-in-natwerken treedt vrijwel 
geen baanvorming op. Deze verf-
rollers hebben verder een gelijkma-
tige verfafgifte met anti-spat als 
bijkomstig kenmerk. De Micmex-
rollers hebben geschuinde zijkan-
ten waardoor er geen dikkere verf-
banen ontstaan aan de beide zij-
kanten van de rol. Zwarte uitloop, 

tot slot, treedt niet op omdat bij 
deze rollers het draaimechanisme 
niet op metaal draait. 

 info: (0032 3) 32 73 346
www.anzaverimex.eu

www.bouwproducten.nl: 26014

Muurverfrollers 

een dagtaak en een dito punthoofd 
bij krijgen, maar de bezoekers een 
diepe bewondering voor waar het 
schildersvak al niet toe is staat is. 
De keerzijde van deze medaille is 

dat schilders niet 
alleen uitstekende 
vaklui zijn, maar 
dat sommige onder 
hen weer uitblin-
k e n  i n  o n w a a r-
schijnlijk ouwehoe-
ren. Voor alle dui-

delijkheid wil ik hier een scherpe 
scheidslijn aanbrengen tussen de 
schilders die hun vak in relatieve 
stilte uitoefenen en degenen die 
hun vak vanaf de kansel verkondi-
gen. 
Op discussiefora als LinkedIn vin-

den juist zij weer hun podium. 
De Engelstalige sites worden en-
thousiast gebruikt door schilders 
van alle categorieën uit alle delen 
van de wereld. De leukste ‘com-
mends’ zijn die van schilders die 
uit de losse pols maar wat roepen 
en vervolgens met alle egards 
door vakbekwame collega’s tot 
panklare mootjes worden ge-
hakt.
Schilderen op zichzelf  is niet al-
leen leuk, erover praten is al 
amusement op zich.
En zeg nou zelf, zonder klasbak-
ken en kletsmajoors is ook onze 
bedrijfstak ook maar een saaie 
boel.  

schilder@basburema.nl 

in spanning af te wachten wie met 
de Nationale Pluim voor ‘Neer-
lands’ hoogst gewaardeerde schil-
dersvakmanschap huiswaarts kon 
keren. De drie pluimen voor on-
derhoud-, nieuw-
bouw- en decoratie-
schilderwerk wa-
re n ,  i n  p a s s e n d 
culinaire termen de 
hoofdgerechten. 
Over de uitslag kan 
helaas, maar ook 
gelukkig, niet gediscussieerd wor-
den. Voor de stemmers  op  deze 
uitverkiezing  zou het aardig zijn 
wanneer de winnende objecten een 
publieke bezichtiging mogelijk 
zouden maken. De eigenaars van 
de winnende objecten zouden er 

klasbakken en kletsmajoors     Bas Burema
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Wijzonol introduceert Wijzotex Extra Reinigbaar. 
Deze innovatie in reinigbare muurverf is de perfecte 
keuze voor ondergronden die vaak gereinigd moeten 
worden. Wijzotex Extra Reinigbaar heeft een zeer 
goede dekkracht en is te reinigen zonder speciale 
cleaner, ook in geval van lastige vlekken als 
bijvoorbeeld thee. Wilt u ook een muurverf die echt 
goed reinigbaar is? Probeer nu zelf en raak overtuigd. 

Bel 038 429 11 00 of kijk voor meer informatie op 
www.wijzonol.nl

het is tijd voor 
een muurverf
die echt goed
reinigbaar is

NIEUW!
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