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Bouwbeurs richt 
zich op toekomst     
UTRECHT – Volgend jaar, van 6 tot 
en met 10 februari, vindt de Bouw-
Beurs 2017 plaats in de Jaarbeurs in 
Utrecht. Volgens de organisatie 
leunt de komende beurs deze editie 
sterk op drie pijlers: Digitaal, Vak-
bekwaam en Duurzaam, de grote 
trends van dit moment. Specifieke 
activiteiten die extra invulling moe-
ten geven aan de BouwBeurs zijn 
het Renovatietheater, Greenbuild, 
het Vakplein en Building Tomor-
row. De organisatie rekent op zo’n 
550 exposanten. 

Amerikaans leger 
zet patenten online   
TROY (VS) - Het research laborato-
rium van het Amerikaanse leger be-
zit meer dan 300 patenten op aller-
lei verschillende materialen. Een se-
lectie van die patenten heeft het US 
Army Research Laboratory nu on-
line gezet, compleet met technische 
beschrijvingen, in de hoop er 
marktpartijen bij te vinden, fabri-
kanten die er wat in zien. Er zitten 
ook coatingpatenten bij, meldt 
Paints & Coatings Industry. Het 
Amerikaanse leger heeft namelijk 
een  eigen researchafdeling die re-
gelmatig nieuwe (toepassingen 
van) materialen ontwikkelt.

Team tegen pesten
op de werkvloer 
DEN HAAG - Vanaf volgend jaar 
gaat een speciaal team van het mi-
nisterie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW) bedrijven 
ondersteunen bij de aanpak van 
pesten en ander ongewenst gedrag 
op de werkvloer. Het team gaat lei-
dinggevenden trainen, voorlich-
ting geven en goede voorbeelden 
verspreiden. Minister Asscher van 
SZW trekt hier een half miljoen 
euro voor uit. Dit jaar houdt de In-
spectie SZW in totaal zo’n 300 be-
drijfsinspecties op ongewenste om-
gangsvormen, agressie, werkdruk 
en discriminatie.
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TIEL - Schilder Frans Boudewijn van Hoobroeckx Schilders uit Tiel is hier druk 
met een kleine onderhoudsbeurt aan een monumentaal kantoorpand van project-
ontwikkelaar Zondag Ontwikkeling, eveneens uit Tiel. ‘In 2011 heeft het pand 
een volledige beurt gehad’, vertelt mededirecteur Roos Hoobroeckx, ‘Nu is het 
een kwestie van goed bijhouden.’ En dat is wel aan Boudewijn besteed. De vak-
schilder stopt pas wanneer het echt af is. Hoobroeckx: ‘Ja, het mooie werk, daar 
voelen we ons zeker in thuis. Niet dat we alleen maar in het monumentale werk 
zitten. Zo behoren de gemeente en het Ziekenhuis Rivierenland in Tiel tot onze 
opdrachtgevers. Ook daar leggen we de kwaliteitslat hoog.’

MKB-Nederland voor scholingsaftrek

Arbeidsonrust in 
eerste cao-maand 
DOETINCHEM – Terwijl de nieuwe cao voor de schildersbranche al 
is ingegaan wordt er nog op verschillende manieren actie tegen ge-
voerd. Ook willen de vakbonden met individuele schildersbedrijven 
om tafel om zogenaamde protocolafspraken te maken.

DOETINCHEM – De vakjury 
van de Nationale SchildersVak-
prijs 2016 heeft de nominatie van 
negen projecten uit de voorselec-
tie bekend gemaakt. Films van 
alle projecten zijn te bewonderen 
op www.schildersvakprijs.nl. 
Daar kan iedereen ook stemmen 
op zijn of haar favoriete schilder-

project. Het project dat de meeste 
stemmers weet te enthousiasme-
ren, wint de Publieksprijs. Dit jaar 
zijn er vier genomineerden in de 
categorie Onderhoudsschilder-
werk, twee in de categorie 
Nieuwbouwschilderwerk en drie 
in de categorie Decoratie- en res-
tauratieschilderwerk. 

Publieksprijs: u stemt toch ook?

DEN HAAG – Ondernemerskoepels MKB-Nederland en VNO-
NCW  hebben per brief aan de Tweede Kamer geprotesteerd 
tegen het voornemen om de scholingsaftrek voor werknemers af 
te schaffen terwijl er geen nieuwe regeling is.

De lidbedrijven van Onderhoud-
NL betalen eind deze maand de 
schilderslonen volgens de nieu-
we, met de LBV overeengekomen 
cao uit. In het loonzakje zit dit 
keer een eenmalige uitkering van 
0,75 procent van het bruto jaar-
loon, een loonsverhoging van 4,75 
procent volgt in januari. Niet-lid-
bedrijven zijn niet verplicht om 
deze veranderingen over te ne-
men, enigszins afhankelijk van de 
omschrijving in de arbeidscon-
tracten. Dat is wel het geval zodra 
de nieuwe cao algemeen verbin-
dend verklaard gaat worden.
De vakbonden FNV Bouw en 
CNV Vakmensen, die buiten het 
cao-akkoord gehouden zijn en er 
inhoudelijk grote bezwaren tegen 
hebben, kondigen aan dat ze gaan 
proberen de aanvraag van de al-
gemeen verbindend verklaring 
aan te vechten. De minister dient 
zo’n avv-aanvraag namelijk te be-
oordelen aan de hand van een 
toetsingskader. De bonden menen 
daar een goede kans te maken.
Ondertussen geldt er een sta-
kingsrecht voor schilders. Zowel 
FNV Bouw als CNV Vakmensen 
hebben OnderhoudNL een ulti-
matum gesteld. Zolang dat niet 
wordt ingewilligd -en daar ziet 

het niet naar uit-, geldt staken als 
een rechtmatige daad, op basis 
waarvan een schilder niet ontsla-
gen kan worden.
Een en ander leidde tot een lande-
lijke actiedag, op 8 oktober, waar-
aan naar opgave van de vakbon-
den 500 schilders deelnamen. On-
derhoudNL spreekt van de helft. 
Dagelijks staakten er rond de 
honderd schilders. Na de actiedag 
riepen de bonden (bij het verschij-
nen van deze krant) niet meer tot 
staken op, maar waren er nog wel 
spontane stakingen van kleine 
schildersploegen op verschillen-
de plaatsen van het land.
De vakbonden richtten hun aan-
dacht in de loop van oktober 
enerzijds op het voorlichten van 
de schildersbranche over hun 
kant van de zaak, onder andere 
tijdens de SGA-Vakdagen in Har-
denberg. Anderzijds zeggen de 
bonden in gesprek te gaan met 
schildersbedrijven over aanvul-
lende afspraken die de scherpste 
kanten van de nieuwe cao zouden 
moeten afslijpen. Te denken valt 
aan seniorenregelingen of aanvul-
lende reiskostenvergoedingen. 
Dit soort afspraken per bedrijf 
worden protocolafspraken ge-
noemd.

De werkgevers stellen dat de 
scholingsaftrek meer effect heeft 
dan minister Bussemaker van On-
derwijs beweert. Volgens Busse-
maker profi teren vooral hoger op-
geleiden van de regeling, en niet 
de lage inkomens waarop het sub-
sidiebeleid is gericht. MKB-Ne-
derland en VNO-NCW wijzen er 
echter op dat het Centraal Planbu-
reau de scholingsaftrek ‘als geheel 
effectief’ vindt, en dat de groep 
onder 25 jaar niet is meegenomen 
in het onderzoek waarop het kabi-
net zich baseert. Die groep kan 
juist profi teren van de regeling.

Het kabinet wil na 1 januari 2018 
komen met een nieuwe regeling 
in de vorm van scholingsvouchers 
voor mensen die minder geneigd 
zijn zichzelf te scholen. De onder-
nemersorganisaties vinden dat 
het kabinet die regeling eerst moet 
afwachten. ‘Geen oude schoenen 
weggooien voor er nieuwe zijn.’
De werkgevers vinden de afschaf-
fi ng van scholingsaftrek een ver-
keerd signaal omdat het voor 
werknemers steeds relevanter 
wordt om zich te blijven ontwik-
kelen. ‘Dit is beleid in de verkeer-
de richting.’

Lees nu deze krant én Eisma’s Schildersblad online
www.schildersvak.nl/vakblad (gratis voor abonnees)

Hecht waarde
aan hout.

RENOVAIDde vervanger voor ammonia

Reinigt en ontvet 
schilderwerk en 
veel meer:

• Anti-statisch
• Niet nawassen
•  Biologisch 

afbreekbaar
• Laag schuimend

Meer informatie:  
www.universol.nlIn handige doekjes
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Noodlottig ongeval
TERHEIJDEN - Een ongeval in 
de staart van een fi le heeft het le-
ven gekost van een 54-jarige 
man uit Raamsdonksveer. Het 
noodlottig ongeval vond begin 
oktober plaats op de autosnel-
weg A59 tussen de afslag Made/
Terheijden en knooppunt Zon-
zeel. Het slachtoffer bestuurde 
een bestelauto met open laad-
bak, waarin steigermateriaal lag. 
Bij fi levorming botste hij achter 
op een tankwagen die voor hem 
reed. De man kwam bekneld te 
zitten in zijn voertuig, mede ver-
oorzaakt door de steigerbuizen, 
die door de klap via de achter-
zijde van de cabine naar binnen 
waren gedrongen.

Eis van €100.000
tegen verfmenger
BREDA - Het Openbaar Ministe-
rie (OM) heeft vorige maand in 
de rechtbank in Breda een boete 
van 100.000 euro geëist tegen het 
bedrijf DBM Blending uit Klun-
dert vanwege de onvergunde op-
slag van gevaarlijke stoffen en 
een onveilige bedrijfscultuur tus-
sen 2013 en 2015. DBM Blending 
is een mengbedrijf voor de verf-
industrie. Tegen de directeur eis-
te de officier van justitie 20.000 
euro boete en een voorwaardelij-
ke gevangenisstraf van een 
maand. Bij het bedrijf wordt ge-
werkt met gevaarlijke stoffen; het 
is een zogenoemd ‘BRZO-bedrijf’ 
(Bedrijf met Risico’s op Zware 
Ongevallen). 

Eis: 120 uur taakstraf
voor steigerbouwer
EEMSHAVEN - Zelf geeft de 
steigerbouwer aan niet te weten 
waarom hij in 2014 tot twee keer 
toe een hendel van een afsluiter 
overhaalde in de Eemscentrale. 
Wel dat hij boos en gefrustreerd 
was over zijn werk. Met zijn ac-
tie zorgde hij ervoor dat het vei-
ligheidssysteem in de koelwa-
tervoorziening stil kwam te lig-
gen wat tot een catastrofale 
explosie had kunnen leiden. De 
steigerbouwer had geen besef 
welk risico hij was aangegaan en 
betoonde spijt. Het Openbaar 
Ministerie eiste een taakstraf 
van 120 uur tegen de steigerbou-
wer uit Waddinxveen. Het kost-
te hem zijn baan bij het steiger-
bedrijf.

Vandalen vernielen 
glasplaten 
OOSTERHOUT – Architecten 
voelen zich uitgedaagd door de 
vele mogelijkheden die glaspa-
nelen bieden in de bouw. Helaas 
groeit bij vandalen daarmee ook 
de onbeheersbare behoefte om 
het strakke en glimmende aan-
zicht bruusk te verstoren. Dat 
gebeurde bij een fl at aan het Pa-
terserf in Oosterhout. Vandalen 
vernielden er twee glaspanelen 
van een glasvliesgevel. Volgens 
de bewoners was het niet de eer-
ste keer dat een dergelijk glas-
plaat is vernield.

P E R S O N E N  &  B E D R I J V E N
Vincent Sapuletej
pensioenbestuurder  

ZEIST - Vin-
cent Sapultej, 
beleidsmede-
wereker ar-
b e i d s v o o r -
waarden van 
het bedrijfs-
bureau van 
Onderhoud-
N L ,  n e e m t 

plaats in het bestuur van het be-
drijfspensioenfonds voor schil-
ders (BPF Schilders). Sapuletej 
volgt Aad Buller op. Buller legt de 
functie neer omdat zijn maximale 
termijn van twaalf jaar er op zit. 
Pensioenbestuurder word je niet 
zomaar. Sapuletej was al sinds 
2015 als ‘toehoorder’ aanwezig bij 
de bestuursvergaderingen en 
volgde tevens de verplichte, pitti-
ge opleiding Pensioenbestuurder. 
Potentiële pensioenbestuurders 
worden standaard gescreend door 
de Nederlandsche Bank. 

Hans Wortelboer 
directeur SW

A L M E L O  - 
M e t  i n g a n g 
van 1 oktober 
is Hans Wor-
telboer aange-
t r e d e n  a l s 
nieuwe alge-
meen direc-
teur van SW 
Vastgoedver-

betering. Samen met Koen Poppe-
ma (adjunct-directeur) vormt hij 
nu het dagelijks bestuur. Met de 
formering van het nieuwe dage-
lijks bestuur zullen Herman de 
Groot (algemeen directeur) en 
Dick Blokzijl (technisch directeur) 
een andere rol gaan vervullen bin-
nen de organisatie. Beide blijven 
aandeelhouder van SW en zullen 
een toezichthoudende rol gaan in-
nemen. Dick Blokzijl blijft aan als 
regiodirecteur voor regio Noord-
West (vestigingen Hoogeveen en 
Zwolle).

Luinge commercieel
manager Repair Care  

WAALWIJK - 
Aldo Luinge is 
d e  n i e u w e 
commercieel 
manager Bene-
lux van Repair 
Care, leveran-
cier van hout-
rotreparatie-

producten. Hij volgt hiermee Ro-
bert-Jan Corporaal op die deze 
functie meer dan zes jaar heeft 
vervuld. Luinge heeft meer dan 15 
jaar leidinggevende ervaring bin-
nen de marketing en sales. Robert-
Jan Corporaal gaat zich als CDO 
(Chief Digital Officer) toeleggen 
op alle online activiteiten en de di-
gitalisering van het bedrijf in Ne-
derland, Engeland en Duitsland. 
Hiervoor wordt een aparte afde-
ling opgezet. 

Palet sponsort door
GENEMUIDEN - De naam van 
Palet Schilderwerken zal ook dit 
jaar vele malen te zien zijn tijdens 
marathon- en langebaanschaats-
wedstrijden. Voor het vijfde jaar 
op rij investeert het Genemuiden-
se schildersbedrijf in een eigen 
schaatsploeg: Team Palet Schilder-
werken. Het team (www.teampa-
let.nl) bestaat dit jaar uit (v.l.n.r.): 
Imke Vormeer, Nicky van Leeu-
wen, Elma de Vries en Ineke Ded-
den.

Joint venture 
produceert biobased
grondstoffen
AMSTERDAM - Het Amsterdamse 
bedrijf in biobased grondstoffen 
Aviatum is een joint venture aange-
gaan met BASF. Het gezamenlijke 
bedrijf, Synvia, ook gebaseerd in 
Amsterdam, gaat zich toeleggen op 
de productie en wereldwijde ver-
koop van FDCA en PEF.
Beide grondstoffen worden verkre-
gen uit hernieuwbare biogrondstof-
fen. De twee partners geloven sterk 
in deze grondstoffen voor de indus-

trie. Er zal circa 500 miljoen euro 
worden gestoken worden in een fa-
briek op het terrein van BASF in 
Antwerpen die de nieuwe stoffen 
gaat vervaardigen.

Den Braven start
kitenlijmwijzer.nl
OOSTERHOUT - Met een online 
tool van Den Braven in enkele 
stappen naar het product voor een 
afdichting, een verlijming of repa-
ratie. Dat is www.kitenlijmwijzer.
nl. Om deze kit- en lijmwijzer 
voor een breed publiek toeganke-
lijk te maken heeft Den Braven ge-
kozen voor een logische inhoud 
en opbouw. De gebruiker klikt 
keuzes aan waarmee men snel het 
juiste product kan vinden. 

2 N I E U W S
G E M E N G D

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 schil-
dersblad@eisma.nl. Aan plaat-
sing zijn geen kosten verbonden.

 
Serieus en zelfstandig   JAN MAURITS SCHOUTEN

dat, intellectueler met hun vak be-
zig zijn.
Verrassend daarom, voor mij, om 
te merken dat ik in die wereld veel 
meer directeuren tegenkomen die 
de techniek helemaal hebben los-
gelaten en zich 
volledig op het 
c o m m e r c i ë l e 
praatje richten. 
En ik kom er ook wel echte tech-
neuten tegen, die met veel liefde 
spreken over de nieuwste HR-ke-
tels en warmtepompen. Maar die 
hebben meestal wel bij elke repa-

ratie het technische boekje van de 
leverancier nodig, het liefst nog 
een hotline rechtstreeks met de fa-
briek.
Dan zijn schilders, in het algemeen 
gesproken, toch een stuk zelfstan-

diger bezig. Met 
bijna iedereen in 
de branche kun 
je een gesprek 

over blaasjes of neuslatten of laag-
diktes beginnen, en in elk gesprek 
leer je wat bij. Men heeft verstand 
van het vak. De leveranciers en fa-
brikanten zijn gewaardeerde part-

ners, die heus wel kennis in-
brengen, maar zelden echt on-
misbaar zijn voor de uitvoering 
van een schildersproject. 
Schildersbranche: ik had je altijd 
al hoog zitten, maar nu meer 
dan ooit heb ik het gevoel dat je 
ook echt trots op jezelf mag zijn. 
En dat je prachtig werk kan afl e-
veren, dat wisten we al lang. Dat 
valt nu ook weer voor iedereen 
te constateren op www.schil-
dersvakprijs.nl

j.schouten@eisma.nl

Ik ga de laatste tijd nogal eens 
vreemd, qua branche. Ik presen-
teer namelijk nogal eens een we-
binar en maak wel eens een fi lm 

voor en met w-instal-
lateurs. Dat biedt leu-
ke inkijkjes. Eerlijk 
gezegd dacht ik altijd 

dat installateurs 
veel technischer 

mensen zijn 
dan  schi l -
ders en ook 
een beetje, 

hoe  zeg je 

V O O R W E R K

voor en met w-instal-
lateurs. Dat biedt leu-
ke inkijkjes. Eerlijk 
gezegd dacht ik altijd 

dat installateurs 
veel technischer 

mensen zijn 
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• Voorstrijk // Afwerking
• Binnen // Buiten
• Muren // Houtwerk 
• 1L 3L 10L 
• Oneindig aanbod aan kleuren.
• Schrobvastheidsklasse 1
• Isolerend
• Hechting op de meeste ondergronden 
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Voorstrijk // Afwerking

Muren // Houtwerk 

Oneindig aanbod aan kleuren.
Schrobvastheidsklasse 1

Hechting op de meeste ondergronden Hechting op de meeste ondergronden 

Oneindig aanbod aan kleuren.

Hechting op de meeste ondergronden Hechting op de meeste ondergronden 

S J O N  GERALD JAGER
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Fiscale aftrek voor
monumenten verdwijnt

De regering maakte dit besluit be-
kend op Prinsjesdag. Minister 
Dijsselbloem geeft aan dat ‘eige-
naren die een “onomkeerbare fi-
nanciële verplichting” zijn aange-
gaan voor 1 januari 2017 niet mo-
gen worden niet gedupeerd’. Hij 
werkt aan een overgangstermijn, 
die loopt tot eind 2018. Wel ver-
wachten deskundigen dat nog 
veel monumenteigenaren zullen 
proberen onderhoudscontracten 
af te sluiten voor 1 januari. De mi-
nister geeft ook aan dat eigenaren 
die in 2017 en 2018 regulier of 
kleiner onderhoud gaan uitvoe-

ren, in aanmerking komen voor 
een subsidie van 25% van de on-
derhoudskosten, gelimiteerd tus-
sen 2.000 en 10.000 euro (dus 500 
tot 2.500 euro subsidie). Overi-
gens kunnen investeringen boven 
10.000 euro ook in de toekomst 
nog steeds worden gefinancierd 
met een Restauratiefonds-hypo-
theek of Restauratiefondsplus-
hypotheek via het Nationaal Res-
tauratiefonds. Met het vervallen 
van de fiscale aftrek zal de (maxi-
male) hoogte van deze lening 
worden verhoogd van 70% naar 
100% van de vastgestelde kosten. 

SchildersVakkrant liet het uitzoe-
ken door USP Marketing Consul-
tancy. Op de vraag ‘de kleur van 
2017 is volgens grote verfmerken 
een soort grijsachtig blauw. Laat u 
zich beïnvloeden door zulke 
trends?’. Het gros van kopers en 
huurders van woningen laat zich 
daar niet zo door leiden. Gemid-
deld 38% (kopers 39%; huurders 
35%) vindt het maar onzin, alle-
maal marketing. Nog eens 33% (ko-
pers 35%; huurders 29%) houdt 
zich daar niet zo mee bezig. Omge-
keerd, gemiddeld 16% (kopers 
15%; huurders 18%) denkt dat dit 
soort keuzes hen wel beïnvloedt, en 
gemiddeld 6% laat zich door dit 
soort berichten wel inspireren.

Oktober wordt ook wel de ‘behang-
maand’ genoemd. Deze stelling 
werd de woonconsumenten voor-
gelegd. Ook deze slogan inspireert 
niet veel woonconsumenten. Ge-
middeld 30% (kopers 33%; huur-
ders 26%) geeft aan sowieso geen 
behang in huis te willen. Gemid-
deld 31% vindt het een rare vraag/
stelling en 12% heeft er geen me-
ning over. Gemiddeld 12% reageert 
door te antwoorden ‘nou, behang is 
wel weer eens leuk’. Gemiddeld 
8% (kopers 6%; huurders 11%) 
raakt geïnspireerd en vindt het ‘een 
goede aanleiding om opnieuw te 
behangen, en gemiddeld 6% rea-
geert door aan te geven dat ze de 
stelling leuk vindt .

HOLsTein sCHiLDeRweRKen

K O R T
Op naar een 
nieuwe wereldtijd

SASSENHEIM - De fiets waarmee 
studenten snelheidsrecords willen 
bereiken, moet nog sneller wor-
den. Na de Velox III is nu de Velox 
IV ontwikkeld door studenten van 
de TU Delft en die van de VU Am-
sterdam in samenwerking met Sik-
kens-verftechnici. Zij hebben de 
fiets voorzien van een nog meer 
geavanceerd, duurzaam en ultra-
light coatingsysteem dat zorgt 
voor een betere aerodynamica. Het 
systeem bestaat onder meer uit een 
nieuwe transparante lak.

Cursus oude 
schildertechnieken
UTRECHT - De vereniging van 
Oud-Leerlingen der Nationale 
Schildersschool (OLNS) organi-
seert gedurende de wintermaan-
d e n  w e e r  d e  c u r s u s  o u d e 
 schilderstechnieken. De leergang 
is exclusief bedoeld voor (oud)-
studenten van schildersvakscho-
len en voor mensen werkzaam in 
de schildersbranche en wordt ge-
geven in het Nimeto-gebouw in 
Utrecht. De cursus oude schilder-
technieken vindt plaats op zater-
dagen en start op 29 oktober. De 
cursisten leren er of vullen kennis 
aan op het gebied van marmer- en 
houtimitaties, letterschilderen, 
trompe-l’oeil, sjabloneren, patine-
ren en vergulden.

nieuwe opleidingen 
Caparol Academy 
NIJKERK - De Caparol Academy 
heeft het nieuwe opleidingspro-
gramma voor verwerkers, op-
drachtgevers en architecten in het 
winterseizoen van 2016-2017 uit-
gebreid met twee nieuwe opleidin-
gen: de opleiding ‘Inspectie van 
ondergronden en schilderwerk’ 
waarin aandacht wordt besteed 
aan de inspectie en beoordeling 
van ondergronden en de nodige 
maatregelen hierop, en de oplei-
ding ‘Duurzaamheid in de prak-
tijk’ met aandacht voor de normen, 
keurmerken en duurzaamheidsei-
sen die gesteld worden aan schil-
derwerk.

WOERDEN - FNV Bouw heeft het 
meldpunt Veiligheid in de Bouw 
geopend. Niet zonder reden. Vol-
gens de Inspectie SZW is het aan-
tal ongevallen in de bouw name-
lijk fors toegenomen. Het aantal 
ernstige ongevallen steeg de eerste 
helft van 2016 met 14%, het aantal 
dodelijke ongevallen zelfs met 
56% in vergelijking met het eerste 
half jaar van 2015. Anoniem mel-
den is mogelijk. Melden van on-
veilige situaties kan via een speci-
ale kaart die FNV Bouw stuurt 
naar leden en uitdeelt op bouw-
plaatsen, telefonisch via 088 575 77 
00, op de website van FNV Bouw 
via www.fnvbouw.nl/meldpunt-
veiligheid en via de FNV Bouw 
App onder ‘meld uw probleem’.  
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Opgeleid binnen het familiebedrijf en 
ongeveer 6 jaar schilderservaring, dan 
ligt er op 29-jarige leeftijd een prachtige 
toekomst in het verschiet. En toch liep 
het voor Kevin Holstein anders. ‘Een 
verschil in visie. Een ander kijk op het 
ondernemerschap. Geen ruzie hoor. Nee, 
gewoon, verschillende inzichten tussen 
mij en mijn vader over hoe bepaalde 
zaken aan te pakken. Daar is op zich 
niets mis mee, maar twee kapiteins op 
één schip, dat gaat niet. Overigens, het 
is zijn bedrijf, hij is de enige kapitein. 
Voor mij reden om mijn heil elders te 
zoeken.’ Holstein begint in maart van 
het vorige jaar Holstein Schilderwerken 
in Wateringen/Den Haag. 

Holstein maakte zich in de loop der tijd 
het schildersvak eigen. ‘Voornamelijk 

ingegeven door mijn eigen interesse.’ 
Als een ware autodidact specialiseert 
Holstein zich in disciplines als spuitwerk, 
behangen, het aanbrengen van 
vloercoatings, imitatiewerk en het geven 
van product- en kleuradvies. ‘Typische 
zaken die aansluiten bij de particuliere 
markt. Daarbij is mijn doel: het bereiken 
van een zo hoog mogelijke kwaliteit. Een 
10 zou mooi zijn, maar je moet kritisch 
naar je eigen prestaties blijven kijken. 
Een 9 of een 9 ½ is prima. Vooral in de 
belevingswereld van de klant.’

Holstein focust op mond-tot-
mondreclame. ‘Elk project levert me 
meerdere opdrachten op. Ik wil dan ook 
graag dat klanten uit vertrouwen voor 
me kiezen. Op koopjesjagers zit ik niet 
te wachten, wel op klanten die bereid 

zijn iets meer te willen betalen. Dat 
willen ze ook, in het volste vertrouwen 
dat het helemaal goed komt met hun 
opdracht.’
Het is niet voor niets dat Holstein 
op 10 offertes een hoge score haalt 
van 8 opdrachten. ‘En ik weet zeker 
dat het met de liefde voor het vak te 
maken heeft. Die tip zou ik elke starter 
mee willen geven. Als geld de enige 
drijfveer is om ondernemer te worden, 
vergeet het dan maar. Affiniteit met 
het vak en enthousiasme moeten het 
startpunt zijn. En ja, daar kun je zeker 
een goede boterham mee verdienen, 
maar wel in de juiste volgorde. Dan 
is het ook niet erg om in het weekend 
te moeten werken. Dat mag ook weer 
geen regel worden, want je privé mag 
je nooit verwaarlozen.’ 

DOETINCHEM – Particuliere bezitters van rijksmonumenten mogen 
vanaf 1 januari 2017 onderhoud aan hun bezit niet meer fiscaal aftrek-
ken. Er gelden nog wel subsidies en er komt een overgangsregeling. 

DOETINCHEM - De kleur van 2017. Elk jaar een andere kleurtrend? 
Is zo’n trendwijziging het effect van maatschappelijke verandering of 
eerder ingegeven door de kleurmakers van de verfproducenten? Be-
langrijker is: zijn kopers en huurders er gevoelig voor?

FnV: meldpunt 
Veiligheid in de 
Bouw

wat doen de kleuren?

120 man op de fiets

Ruim 120 relaties van AGC hebben 
vorige maand onder perfecte 
weersomstandigheden een heerlij-
ke wielerdag beleefd. En daar de-
den enkele grote namen uit de wie-
lersport aan mee: Michael Boogerd 
en Maarten den Bakker. AGC is al 
jaren betrokken bij de wielersport 
als sponsor van het Metec-TKH 

Continental Cyclingteam. Vier ta-
lentvolle renners van dit team be-
geleidden die dag de prachtige 
tocht door de Limburgse heuvels. 
Elke deelnemer ontving een wie-
lertenue van het Italiaanse merk 
MOA. Aan het einde van de dag 
was er tijd voor ontspanning in de 
vorm van een barbecue.

Blij met koperbesluit

SANDEFJORD (N) - Coating-
producent Jotun meldt ver-
heugd te zijn met het besluit 
van de Commissie van Imple-
mentatie van Regulering van de 
EU om het gebruik van koper 
(dicopper oxide) in antifouling-
coatings (verven die schepen 
beschermen tegen algenaan-
groei) voorlopig tot 2026 toe te 
staan. De Noorse coatingfabri-
kant is daar blij mee, want daar-
mee kan een vrij recent, succes-

vol product verder worden ver-
markt. Overigens doet Jotun 
het goed. In de eerste acht 
maanden van 2016 heeft het be-
drijf een omzet geboekt van 
10,9 miljard Noorse kroon (1 
Noorse kroon= 0,11 euro). De 
operationele winst bedroeg 1,7 
miljard kroon. Jotun groeide 
met 2 procent in vergelijking 
met dezelfde periode vorig jaar, 
met een omzetstijging vna 1,6 
miljard naar 1,7 miljard kroon.  



In de loop van de jaren heeft het schildersvak 
zich stormachtig ontwikkeld. De technieken 
werden keer op keer verder uitgebreid. Net 
als het gereedschap en de verfproducten. Als 
vakman zorg je er natuurlĳ k voor dat ook je 
deskundigheid compleet, fris en actueel blĳ ft. 
Bĳ  Caparol kun je rekenen op onovertroffen 
producten, maar óók op ondersteuning, ad-
vies en ervaring. We maken graag verf en we 
maken graag kennis. Die kennis delen we met 
jou op de Caparol Academy.

Schrĳ f je snel in, want het aantal opleidings-
plaatsen is beperkt. Kĳ k voor het hele pro-
gramma op www.caparol.nl/service/academy.

Kennis maken

SEIZOEN 
2016-2017
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Het gaat best met BAS
Het eigen uitzendbureau van Schilder^sCool-leden moet schilders vasthouden

John Broeders? U bent toch directeur 
van een aantal Schilder^sCool vesti-
gingen… 

‘Inderdaad. En ik merkte dat er 
schilders en stukadoors, leerlin-
gen van ons, verloren gingen voor 
de sector. Die waren na het afron-
den van hun opleiding, rond mei, 
via een uitzendbureau aan het 
werk gegaan, in oktober, novem-

ber ontslagen en daarna werd er 
niet meer naar ze omgekeken. 
Verschillende van die jongens ko-
zen voor ander werk. Heftruck-
chauffeur, monteur, zulk werk. 
Die jongens zie je dus nooit meer 
terug als schilder.’
Will van Lier: ‘Ik ben accountma-
nager van het uitzendbureau 

BAS, dat Schilder^sCool en STUC 
Werk en Leren in Rosmalen toen 
oprichtten. De bedoeling is om de 
jongens veel beter te begeleiden 
dan een regulier uitzendbureau 
doet. We werken volgens de 
 NBBU-cao, maar hanteren het 
pensioen en de bedrijfstak eigen 
regeling van de schilders- en af-
bouw-cao.  Dit houdt in dat er 
vanaf de eerste dag pensioen 

wordt afgedragen en er geen pen-
sioenbreuk plaatsvindt.’

Nou, dan zijn jullie dus duur en zul-
len jullie wel niet veel klanten heb-
ben…

Van Lier: ‘Toch niet. Want uit-
zendbureaus die bijvoorbeeld dat 

goedkopere pensioen regelen, die 
rekenen dat verschil niet door aan 
hun klanten. Dat gaat in hun mar-
ge. Wij zijn niet gericht op winst 
maken. Bovendien is de overhead 
van BAS laag. We huren de beno-
digde adminis trat ie  in  van 
Schilder^sCool, daardoor kunnen 
we heel concurrerend werken. 
Een normaal uitzendbureau re-
kent als vuistregel een factor 2,2 
van het te betalen schildersloon. 
Wij zitten op een factor 2.’

Want… helemaal normaal is BAS 
niet...

Broeders: ‘Dit is een uitzendbu-
reau van de ondernemers en voor 
de ondernemers die ook de sa-
menwerkingsverbanden hebben 
opgezet. Wat we overhouden gaat 
terug naar de samenwerkingsver-
banden. Daar kunnen we scho-
ling van bekostigen, onder andere 
scholing voor de uitzendkrachten 
en het vast personeel. Dat is een 
zogenaamd revolverend systeem: 
opbrengsten worden weer inge-
zet voor onze branche en aange-
sloten bedrijven.’
Van Lier: ‘Jongens die via BAS 

werken, we hebben er nu sinds 
mei 28 aan het werk gehad, waar-
van er 4 in september weer terug 
leerling geworden zijn, hebben in 
de wintermaanden sowieso recht 
op het volgen van een aantal trai-
ningen en cursussen die wij gaan 
geven. We denken dat dat vooral 
voor jongens die in de WW te-
rechtkomen een goede stimulans 
is om zich te verbeteren en vol-
gend seizoen zich nog onmisbaar-
der te maken voor de bedrijven. 
We houden ook sterk de vinger 
aan de pols: wat gaat er goed; op 
welke gebieden kan hij zich nog 
verbeteren? Zo begeleiden we 
onze schilders. Datzelfde tra-
ningsprogramma willen we ove-
rigens ook aan het personeel van 
onze lidbedrijven gaan aanbie-
den.’

Wintertraining gaat de schilders 
voor de branche behouden?

Van Lier: ‘En scholing. Wij zijn 
atypisch: we willen onze schilders 
zo snel mogelijk weer kwijt. An-
dere uitzendbureaus zijn er bij ge-
baat om juist goede schilders lang 
voor zich te laten werken. Wij 
richten ons er op om ze zo snel 
mogelijk een vaste baan te laten 
vinden. Als ze dat willen, natuur-
lijk. En verder stimuleren we leer-
lingen heel nadrukkelijk om zich 
door te ontwikkelen.’
Broeders: ‘Uit cijfers blijkt dat het 
aantal niveau 3-leerlingen bij de 
samenwerkingsverbanden  terug-

loopt. Dat heeft alles te maken 
met de aantrekkende economie. 
Jongens op niveau 2 die goed 
functioneren wordt gevraagd om 
te stoppen met leren en fulltime te 
komen werken voor een paar 
euro meer per uur. Omdat een 
leerdag onbetaald is, betekent dat 
netto heel wat voor zo’n schilder. 
Die kiest daarvoor, maar sluit 
daarmee de weg naar de ontwik-
keling tot complete vakman voor 
zichzelf af.’
Van Lier: ‘Wij maken zo’n schil-
der duidelijk dat hij beter voor de 
opleiding kan kiezen. Jongens die 
niveau 3 aankunnen, dat zijn de 
pareltjes. Daar drijft de schilders-
sector op. Als je aan kwaliteitsver-
betering wilt werken moet je die 
leerlingen juist koesteren. Bedrij-

ven moeten de leerling motiveren 
om door te gaan naar niveau 3. 
Daar is de branche en de leerling 
op termijn beter mee af. We willen 
toch meer kwaliteit?’

We spreken niet alleen over leerlin-
gen, toch?

Broeders: ‘Nee, we zijn een com-
pleet uitzendbureau, we willen 
voor iedereen bemiddelen. Voor-
deel is dat we geen winstoogmerk 
hebben, helemaal op de schilders 
gericht kunnen zijn, en die insteek 
van opleiding en ontwikkeling 
hebben. Opbrengsten vloeien te-
rug naar de leerlingen en training 
en opleiding voor “zittend” per-
soneel.’
Van Lier: ‘Met instromers zijn we 
ook begonnen. In samenwerking 
met gemeenten, het UWV en het 
ROC. Mensen van buiten de bran-
che die schilder willen worden, 
leiden we eerst op tot niveau 1, 
assistent-schilder, en brengen we 
dan snel verder, samen met de 
schildersbedrijven,  tot vak-
kracht.’
Broeders: ‘We hebben hier, in een 
regio rond Rosmalen, Tilburg, 
Breda, Eindhoven en Helmond, 
nu een unieke situatie waarbij we 
geen commercieel uitzendbureau 
nodig hebben en als schildersbe-
drijven de personeelsopleiding, 
-ontwikkeling en -bemiddeling 
helemaal in eigen hand hebben 
genomen.’

Jullie zijn toch ook een stukadoors-
opleidingscentrum?

Broeders:  ‘Bij stukadoors is de si-
tuatie heel anders. Stukadoors 
werken incidenteel met uitzend-
krachten. Dit heeft te maken met 
een cultuurverschil. Zij werken 
liever met eigen personeel en ver-
der met zzp’ers. Dat is opmerke-
lijk anders dan bij de schildersbe-
drijven.’ 
Van Lier: ‘Mogelijk komt daar ook 
verandering in door de wet Dere-
gulering Beoordeling Arbeids-
relatie (DBA) en de modelover-
eenkomsten. BAS  is daar ook 
klaar voor, met een identieke con-
structie. Op dit moment heeft 
BAS al  7 fl exstukadoors geplaatst 
bij aangesloten bedrijven.’

John Broeders en Will van Lier: ‘BAS is een uitzendbureau van de ondernemers en voor de ondernemers’
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Kijk voor meer info op www.altrex.com
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Profiteer nu van extra voordeel op alle  
Altrex ladders & trappen en steigers!

van de redactie van
Eisma’s Schildersblad en 

SchildersVakkrant

Gratis vaknieuws
Blijf wekelijks op de hoogte 
van het nieuws uit de 
schildersbranche! 
 
Schrijf u nu gratis in: 
schildersvak.nl/nieuwsbrief 

‘Jongens veel beter te begeleiden dan 

een regulier uitzendbureau doet’

‘Wij werken 

zonder winstoogmerk’

ROSMALEN – Tussen alle andere uitzendbureaus is BAS sinds maart 
een vreemde eend in de bijt. Een bemiddelaar die geen winst wil ma-
ken en ook zo kort mogelijk fl exwerkers onder contract heeft. Liever 
stimuleert BAS tot leren of leidt het schilders naar vaste banen. John 
Broeders en Will van Lier leggen het uit.



De reinigbare matte muurverf Sigmapearl Clean Matt is verbeterd. 
Het resultaat is een topproduct qua matheid, reinigbaarheid én 
professioneel eindresultaat.

Matheid
Sigmapearl Clean Matt is één van de meest succesvolle innovaties 

van PPG, het moederbedrijf van Sigma Coatings. Laboranten en 

ingenieurs doen continu onderzoek naar nieuwe grondstoffen 

en technologieën om het productassortiment nog verder te 

verbeteren.

Zo ook met Sigmapearl Clean Matt. In een soort van ‘miniverffabriek’ 

in het laboratorium produceren ze prototypes die ze vervolgens 

onderzoeken op alle specificaties, testen op verwerkbaarheid en 

daarna beoordelen op het eindresultaat.

“Het Research & Development team is erin geslaagd om Sigmapearl 

Clean Matt nog verder te verbeteren”, aldus Ad Lankhaar die als 

Technisch Product Manager nauw betrokken is geweest bij de 

ontwikkeling. “Een belangrijke optimalisatieslag werd gemaakt 

op het vlak van matheid. Die is nu onder alle kijkhoeken mat en 

blíjft ook mat.”

Optimale reinigbaarheid
De Easy Clean Technology van PPG is bepalend voor de optimale 

reinigbaarheid. Deze technologie zorgt ervoor dat waterige én 

vette vervuilingen worden afgestoten.

In het laboratorium wordt de reinigbaarheid getest met onder 

andere balpeninkt, ketchup en jodium. Eerst met water en 

als dat niet voldoende is, dan met het speciaal ontwikkelde 

schoonmaakmiddel Sigmapearl Cleaner. Deze verwijdert zelfs 

de meeste vettige vervuilingen, welke natuurlijk niet met water 

en zeep weggaan, zonder dat het oppervlak opglanst.

Esthetisch eindresultaat
De verbeterde Sigmapearl Clean Matt muurverf is soepel 

verwerkbaar, én levert eenvoudig een mooi eindresultaat op. 

Het is daarom ideaal voor iedere ruimte die intensief gebruikt wordt 

en welke na reiniging nog steeds mooi egaal mat moet blijven.

Met de nieuwe Sigmapearl Clean Matt legt Sigma weer een 

nieuwe standaard in reinigbare matte muurverf.

Voor meer informatie zie www.sigma.nl

Verbeterde Sigmapearl 
Clean Matt

ADVERTORIAL

Ad Lankhaar, Technical Product Manager bij PPG

165920 SPCM ADVERTORIAL 264X390.indd   1 13-10-16   15:35
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‘Houd op de markt te verpesten’
Schildersbedrijf Het Nieuwe jasje groeit maar door

‘Bijvoorbeeld dit project in Nieu-
werkerk aan den IJssel. We wer-
ken hier in opdracht van een gro-
te instelling voor mensen die zorg 
of begeleiding nodig hebben. 
Daar werken we regelmatig voor. 
En niet omdat we de laagste prijs 
bieden. Voor het onderhoud aan 
dit complex is een Sikkens-advies 
geschreven. Dat is een wens van 
de opdrachtgever. In samenwer-
king met Sikkens worden de pro-
jecten begeleid. Wij werken altijd 
heel precies: reinigen, schuren, 

bijwerken, gronden en 1 keer lak-
ken, de liggende gedeeltes wor-
den twee keer afgelakt. Ander-
halfbeurten komen niet veel voor 
bij ons omdat de klanten vaak te 
laat het schilderwerk laten doen. 
En in zo’n situatie moet het gron-
diger gebeuren. Onze schilders 
hebben allemaal een spiegeltje 
mee gekregen. Kunnen ze zelf 
controleren of ze bij alle ramen en 
dorpels goed onderlangs zijn ge-
weest. Is je werk goed, dan kun je 
rekenen op vervolgopdrachten.’  
Van Eijk klinkt als een ervaren 
vakman, maar zelf heeft de schil-
derdirecteur geen opleiding in het 
schildersvak gehad. ‘Ik kom uit 
een familie van ondernemers, heb 
van alles gedaan, gewerkt in de 
horeca, als servicemonteur, als 
vertegenwoordiger en op het 

laatst was ik procesoperator in de 
chemische industrie. Toen kwam 
de crisis en verloor ik mijn baan. 
Ik was thuis aan het schilderen en 
behangen. En ik dacht, dit is de 
tijd om voor mezelf te beginnen; 
ik heb niets te verliezen. Schilde-

ren heb ik wel altijd gedaan, vroe-
ger ging ik mee met een paar 
ooms die schilder waren, daar-
door heb ik  het vak geleerd, door 
echt zelf mee te werken.’
Misschien daarom weet Van Eijk 
goed wat voor prijzen hij moet 
vragen. ‘Dat verbaast me zo 
enorm van andere schilders. Dat 
ze werk voor prijzen durven aan 
te bieden waarvan je zeker kunt 
weten dat ze daar geen goed 
schilderwerk voor kunnen ma-
ken. Op dit moment staat mijn be-
drijf ook elders een huis te schil-
deren. Die mevrouw had meerde-
re offertes opgevraagd. Ik heb er 
geoffreerd voor een goed stuk 
schilderwerk. Inclusief de nood-
zakelijke houtrotreparaties en een 
goede duurzame verflaag. Ik 
vraag niet veel en ook niet weinig, 

NIEUWERKERK AAN DEN IJS-
SEL – In juli 2012 startte Hugo 
van Eijk zijn schildersbedrijf Het 
Nieuwe Jasje in Stolwijk. Vier 
jaar later werkt hij bijna perma-
nent met acht man personeel. Na 
de winter wil hij  twee man in 
vaste dienst nemen. Kwaliteit le-
veren is zijn geheim. Maar waar-
om doen schildersbedrijven dat 
dan zo weinig?

Hugo van Eijk voor het project in Nieuwerkerk aan den IJssel: ‘Goed werk leveren levert opdrachten op’

maar gewoon de prijs die er voor 
staat. Blijken er collega-bedrijven 
te zijn die het letterlijk voor de 
helft van het geld willen doen. De 
opdrachtgeefster heeft na goed 
beraad uiteindelijk toch voor ons 
gekozen. Heel verstandig. Want 
als je er minder voor moet hebben 
dan ik vraag, dan kun je dat werk 
dus nooit naar behoren uitvoeren. 
Het verschil moet ergens vandaan 
komen. Maar wat ik dus wel eens 
in de krant zou willen hebben is 
een oproep aan collega’s: houd nu 
toch eens een keertje op met de 
markt verpesten met veel te lage 
prijzen die je toch niet waar kunt 
maken! Want wat is het? Ofwel ze 
leveren heel slecht werk af, ofwel 
ze confronteren de klant steeds 
met bijkomende kosten. Allebei is 
slecht voor de schildersbranche.’
Mist Het Nieuwe Jasje dan niet 
goede schilderopdrachten, als 
Van Eijk zo’n prijssysteem han-
teert? ‘Ik heb dat ook wel eens ge-
dacht. Maar kijk hoe het bedrijf er 
na vier jaar voor staat: acht man 
personeel vrijwel constant aan het 
werk, en 70% van mijn opdrach-
ten komt van mond-tot-mondre-
clame. De komende winter kijk ik 
het nog even aan, voor een man of 
vier heb ik waarschijnlijk nu al 
werk, waarschijnlijk voor nog 

meer mensen. Als we zo de win-
ter doorkomen dan neem ik daar-
na schilders in vaste dienst. Het 
bedrijf is er al één kwijtgeraakt: 
een schilder die zijn vak heel goed 

verstond. Ik kon hem nog geen 
vast contract aanbieden, een an-
der bedrijf kon dat wel, dus nu 
ben ik hem kwijt. Zo moet je ook 
kijken tegenwoordig.’
Kwaliteit moet in je mensen zit-
ten. ‘Ik doe zaken met een uit-
zendbureau in Gouda, die weten 
wat voor mensen ik zoek: schil-
ders die hun vak verstaan’, zegt 
Van Eijk. ‘In het begin loop ik wel 
altijd met ze mee. Zie je toch dat 
ze veel af moeten leren. Bij mij 
wordt alles heel goed en precies 
geschuurd. En we houden een 
goede laagdikte aan en besnijden 
goed. En we ruimen onze rommel 
op zodat de bewoners er geen last 
van hebben. Dat zijn dingen 
waarop elders niet altijd gelet 
wordt. Daar is vaak snelheid het 
allerbelangrijkste. Ik zeg niet dat 
vlug werken niet belangrijk is, 

maar kwaliteit staat voorop.’
Verbaasd heeft het Van Eijk dan 
ook hoe hij projecten soms aan-
treft: ‘Dan kom je voor een offerte 
bij een VvE-flat, drie jaar geleden 

geschilderd, waar je het hout door 
de verf ziet schijnen en de blad-
ders van de kozijnen komen. Ver-
schrikkelijk vind ik dat. En het 
doet ons vak geen goed,toch? 
Mijn principe is: als ik het werk 
niet kan komen maken op de ma-
nier waarop het moet gebeuren en 
voor de prijs die er voor staat, dan 
kom ik gewoon niet. Meer schil-
ders zouden dat principe moeten 
hebben.’
Van Eijk vindt veilig werken ook 
belangrijk. ‘Hoe vaak zie je niet 
mensen op de dakpannen staan 
een dakkapelletje schilderen? Ook 
daar moet je als professioneel 
schilder gewoon nooit aan willen 
beginnen. Voor je eigen veiligheid 
en die van je mensen moet je het 
gewoon goed regelen. En ja, ook 
dat kost tijd en geld, en ja, ook dat 
moet je in je prijs verrekenen.’

Het project ziet er bedrieglijk eenvoudig uit, maar omvat houten beplating, metalen 
plaatmateriaal, beton, hout met hier en daar houtrot, en het aanbrengen van neus-
latten

Veiligheid is belangrijk. Deze constructie was nodig om veilig overal bij te komen

Grondig werken betekent ook: de neuslatten even voorlakken vóór montage 

‘Ik vraag gewoon de prijs die  

er voor staat’

‘Kwaliteit staat bij  

ons voorop’
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 Allemaal trotse vakmensen met mooie verhalen
Jury Nationale SchildersVakprijs 2016 bezoekt genomineerde projecten 

DOETINCHEM/LEEUWARDEN – Ze hadden het er begin oktober 
maar druk mee, de leden van de jury van de Nationale SchildersVak-
prijs: toen bezochten  ze alle negen genomineerde projecten. En ook 
dit jaar liggen die weer niet bepaald bij elkaar in de buurt (al zijn er 
dan wel twee projecten in Haarlem genomineerd dit jaar). Op deze pa-
gina een impressie van de eerste zeven bezoeken. In de volgende edi-
tie meer over de projecten in Oosterhout en Cuijk. 

  De Nationale SchildersVakprijs 2016 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Sikkens is ook sponsor van het 
Nationale Schildersvakprijs-diner

Juryvoorzitter Jan Maurits Schouten sluit het bezoek aan de nieuwe woonboerderij in Groet namens de jury met een kort woordje o�  cieel af. V.l.n.r.: Gert-Jan Lindhout, Mirella 
Sibbing, Hans Koster, Schouten, schilder Ron Keppel, opdrachtgeefster Cindy Vogtschmidt en Randolph Algera.

Hans Wolters (derde van links) geeft uitleg over het schilderwerk aan de kantoor-
gebouwen van Het Loo, waaraan de laatste hand werd gelegd. Ook het verguld-
werk aan de lantaarns is door Wolters gedaan

Gerard Wolters (links) licht de omstandigheden toe waaronder de zorgvilla in 
Borne moest worden geschilderd. Het budget was aan de krappe kant, wat leidt 
tot zorgvuldige afwegingen en het maken van keuzes

Randolph Algera, zelf een begenadigd decorateur, kan het niet laten om in de 
‘machinekamer’ van de door Arend Ramakers nagemaakte stoomtrein verschil-
lende onderdelen aan te raken om zich ervan te overtuigen dat het geen metaal 
of hout is
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De eerste genomineerde is met-
een een oude bekende van veel 
juryleden: Paleis Het Loo. De in-
zending van het schilderwerk aan 
de stallen van dit voormalige 
jachtverblijf van stadhouder Wil-
lem III, die het in 1648 aankocht, 
won de allereerste editie van de 
Nationale SchildersVakprijs, in 
2007. Die award was voor schil-
dersbedrijf Albert Verhoeven. De 
afgelopen vijf jaar was het Schil-
dersbedrijf Wolters in Deventer 
die aan de hoofdgebouwen, bijge-
bouwen en hekken mocht schil-
deren, glaszetten en vergulden. 
Vier jaar geleden was Het Loo de 
locatie voor de Uitreiking van de 
Nationale SchildersVakprijs. Mi-
rella Sibbing van Sibbing Schil-
derwerken in Den Haag won er 
toen de categorieprijs voor onder-
houdsschilderwerk; Randolph 
Algera van Art-Decor kreeg er de 
Overallprijs voor zijn decoratie-
schilderwerk in Villa Ramswoer-
the in Steenwijk. Zowel Sibbing 
als Algera zitten dit jaar in de jury. 
Evenals onafhankelijk verfadvi-
seur Johan Deunk die de afgelo-
pen dertien jaar nauw betrokken 
was bij het schilderwerk aan Het 
Loo. Deunk heeft zich dan ook of-
fi cieel teruggetrokken als jurylid 
waar het onderhoudsschilder-
werk betreft.
Het Loo is een typisch voorbeeld 
van een project waar weliswaar 

met beleid maar toch zeer ruim-
hartig budget beschikbaar was. 
Het paleis ontvangt niet alleen 
jaarlijks tienduizenden ‘gewone’ 
bezoekers, maar ook heel regel-
matig staats- en regeringshoof-
den. Het Rijksvastgoedbedrijf 
verwacht dan ook de allerhoogste 
prestaties. Hans Wolters, direc-
teur van het genomineerde be-
drijf, legt de jury tijdens een rond-
gang tal van details uit. Zo is er 
een eigen techniek ontwikkeld 
om te voorkomen dat de stopverf 
van de talloze ruitjes na het aan-
brengen niet een tikje hol trekt, en 
is al het verguldwerk (van hek-
ken, het gekrulde smeedijzeren 
hek dat de tuindeur siert) op zijn 
Nederlands dubbel gedaan. 
Van de ene Wolters naar de ande-
re was geen heel lange rit: in Bor-
ne staat Gerard Wolters van Schil-
ders- en Afwerkingsbedijf Wol-

ters uit Ootmarsum de jury al op 
te wachten. Deze Wolters is geen 
familie van die in Deventer. En 
ook het project is bepaald van een 
ander niveau. Het gaat om een 
fraaie villa waarin een zorghuis 
voor vermogende, hulpbehoe-
vende ouderen is ondergebracht. 
Het huis moet er knap uitzien, 
maar het schilderwerk mocht ook 
niet te veel kosten. Het is het soort 
opdracht waarmee de jury ver-

trouwd is: met (te) weinig budget 
proberen toch een goed stuk schil-
derwerk aan te brengen. Het 
schilderwerk aan de villa, met al 
zijn krulwerk, houten balustra-
des, overstekken en betonnen 
banden, was er slecht aan toe, dus 
er moest aardig wat aan onder-
grondherstel gedaan worden, wat 
natuurlijk ook weer op het budget 
drukte. 

Een heel andere wereld rolde de 
jury daarna binnen: Preston Pala-
ce, een voormalig ziekenhuis in 
Almelo dat is omgebouwd tot ho-
tel-annex-vermaakcentrum. De 
oude ziekenhuiskamers zijn ho-
telkamers geworden en op de be-

gane grond is het een wirwar van 
decors die allerlei sferen oproe-
pen: bowlen doe je in zogenaam-
de mijnschachten, flipperen tus-
sen de straaljagers. En overal zijn 
decoraties en trompe-l’oeils. 
Arend Ramaker, van Arendeco in 
Gramsbergen, ook actief als ‘ge-
woon’ huisschilder, helpt er al 
sinds jaar en dag mee met het rea-
liseren van decoratiedromen. 
Maar het project dat genomineerd 
is en waar hij twee jaar aan ge-
werkt heeft, is wel het bijzonder-
ste dat hij ooit gemaakt heeft: een 
exacte kopie van een stoomloco-
motief die in het Spoormuseum in 
Utrecht staat, op ware grootte. Sa-
men met de decormensen van 
Preston Palace werd de locomo-
tief in een hal van een verlaten 
vliegbasis in Duitsland in elkaar 
gezet van plastic, hout en andere 
materialen. Ramaker zorgde voor 
zulke goede imitaties van oud 
staal, koperen knoppen, druppe-
lende leidingen, dat je voortdu-
rend geneigd bent je hand uit te 
steken om weer te voelen dat het 

niet echt is.
Daarna was het door naar Gro-
ningen, waar Kerbof Schilders uit 
Delfzijl de gevel van de Groning-
se Stadsschouwburg zo’n beetje 
geheel opnieuw heeft vormgege-
ven. Het Rijksmonument uit 1883 

Johan Deunk treedt terug als jurylid 

voor onderhoudsschilderwerk

Ramaker werkte aan de locomotief in 

een hangar in Duitsland
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  De Nationale SchildersVakprijs 2016 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Juryvoorzitter Jan Maurits Schouten sluit het bezoek aan de nieuwe woonboerderij in Groet namens de jury met een kort woordje officieel af. V.l.n.r.: Gert-Jan Lindhout, Mirella 
Sibbing, Hans Koster, Schouten, schilder Ron Keppel, opdrachtgeefster Cindy Vogtschmidt en Randolph Algera.

Nee, de belettering op de deuren van de Groningse Stadschouwburg zijn niet ge-
schilderd maar geplakt, legt Jurrie Cornelius van Kerbof Schilders (links) aan Jan 
Maurits Schouten uit. Al het andere, stucwerk, muren, houtwerk, is wél geschil-
derd

Jeroen Wilbrink (links op de rug gezien) geeft uitleg over de restauratie van Huis 
Barnaart. Het houtwerk is geschilderd met hoogglanzende lijnolieverf, speciaal 
voor dit project gemaakt door De Bok& Zn. in Amsterdam

Jojanneke Post (midden) legt Johan Deunk (links), Randolph Algera en Hans 
Koster uit hoe ze tot het ontwerp à la Joseph Cuypers voor het transeptorgel is 
gekomen en hoe ze het heeft aangebracht. De blauwe voegen tussen de stenen 
achter dit gezelschap zijn ook door Davique ingeschilderd
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was in tamelijk erbarmelijke 
staat. Kerbof heeft eigen stuka-
doors in dienst die superstrak 
blijken te kunnen werken: al het 

stucwerk werd met een nieuwe 
pleisterlaag strak getrokken en 
daarna overschilderd. Ook al het 
houtwerk kreeg een schilderbeurt 
met hoogglansverf. Grappig de-
tail: links en rechts van de ingang 
zijn zuilen die mat waren afge-
werkt en daardoor van steen le-
ken. Omdat ze van hout zijn, 
maakte Kerbof ze kaal en schil-
derde ze in hoogglans, wat de en-
tree iets wezenlijk feestelijks 
geeft.
De tweede bezoekdag was een 
Noord-Hollandse aangelegen-
heid en startte in Huis Barnaart in 
Haarlem, waar Jeroen Wilbrink 
van Wilbrink Decoraties in Bever-
wijk een monnikenwerk verricht 
heeft. De belangrijkste verdieping 
van dit grote huis uit 1804, met 
vijf sierlijke kamers werd in zijn 
geheel gerenoveerd. Wilbrink 
was in alle kamers actief, met 
meerdere medewerkers en ook 
met leerlingen van het Nimeto. Er 
werd verguld, handgemaakt be-
hang geplakt op zelf aangebrach-
te bespanning, geretoucheerd, 
plafonds hersteld, muren ge-
schuurd en afgewerkt en al het 
houtwerk in hoogglans afgelakt 

in lijnolieverf. Wilbrink had veel 
documentatie bij zich. Het is bij 
dit soort projecten altijd -als het 
goed is- lastig om te ontdekken 

wat origineel is en wat de decora-
tieschilder heeft gemaakt.
Van de Nieuwe Gracht naar de 
Leidsevaart in Haarlem is het vijf 
minuutjes rijden maar een wereld 
van verschil: van het weelderige 
belle époque huis van een negen-
tiende-eeuwse handelaar in ga-
ren en band naar de gewijde we-
reld van het rijke Roomse leven 
van het begin van de twintigste 
eeuw. Joseph Cuypers bouwde er, 
in de hoogtijdagen van het room-
se zelfbewustzijn, de kathedrale 
basiliek Sint Bavo, een on-Neder-
lands groot en weelderig kerkge-
bouw. Het Rijksmonument was 

in de loop der jaren aardig ver-
vallen en hard aan groot onder-
houd toe. Jojanneke Post, van Da-
vique Sierschilderwerken, werd 
vijf jaar geleden gevraagd voor 
verguldwerk aan de torenspitsen. 
Dat werk breidde zich al snel tot 
een monsterproject uit: van het 
blauw schilderen van talloze voe-
gen, tot het imiteren van glazuur 
op stenen, van het nauwgezet rei-
nigen van rijk geornamenteerde 
en vergulde sluitstenen tot het 
schilderen en vergulden van de 
vele decoratieve elementen die 
zich overal op de daken en torens 
van de kerk bevinden. Ook bracht 
Davique de vergulde tekst op een 
blauw veld aan in de koepel van 
de basiliek. Het meest trots is Post 
op de decoratie van het transept-
orgel uit 1908. Dat orgel is nooit 
beschilderd geweest. Post werd 
gevraagd om een eigen decoratie 
te ontwerpen in de stijl van Jo-
seph Cuypers en dit aan te bren-
gen. De sierschilder slaagde daar 
goed in. Het orgel hangt er prach-
tig gedecoreerd bij.
En dan weer iets totaal anders: 
een nieuwgebouwde traditionele 
boerderij in het Noord-Hollandse 
Groet. De jury wordt ontvangen 
door schilder Ron Keppel van 
Keppel Schilders uit Warmenhui-
zen en de trotse bewoonster van 
het pand, Cindy Vogtschmidt. 
Het gezin liet het huis door een in 
deze traditionele bouwstijl gespe-
cialiseerd bouwbedrijf bouwen. 
Die raadde ook een schilder aan, 
maar de familie koos toch liever 
voor Keppel, over wie ze veel 
goeds gehoord hadden. Het huis 
oogt aan de buitenzijde traditio-
neel maar is van binnen een heel 
licht en open woonhuis. Het is 
compleet onderkelderd, de mu-
ren staan in ongenadig strijklicht, 
maar Keppel heeft ze superstrak 
weten te schilderen. Wat nog een 
hele uitdaging was, want de hou-
ten gebinten zijn door de aanne-

De jury bepaalt de winnaars van 
vier van de zeven awards in de 
Nationale SchildersVakprijs: drie 
awards in de drie verschillende 
categorieën en één overallwin-
naar. Daarnaast is er een winnaar 
v a n  d e  K l a n t t e v r e d e n -
heidspluim, die wordt bepaald 
door marktonderzoeksbureau 
USP Marketing Consultancy en 

die kan vallen onder alle voorge-
selecteerde projecten. Tenslotte is 
er de Publieksprijs, en die kunt u 
mede bepalen. Op www.schil-
dersvakprijs.nl staan filmpjes 
van de negen genomineerde pro-
jecten. U kunt ze daar bekijken 
en stemmen op uw favoriete pro-
ject. Alle stemmen samen vor-
men de Publieksprijs.

Bepaal zelf de winnaar

De voordeur van het project in Groet is 

iets bijzonders

mer in het werk schoongestraald, 
wat door het hele huis fijnstof en 
gruis opleverde. Keppel heeft 
dan ook heel wat uren muren 
staan schuren. Ook het lakwerk, 
zowel binnen als buiten valt op. 
Buiten bijna overal hoogglans be-
halve op de hoge toogdeuren, 
waar het teveel zou gaan spiege-

len. Er zit veel besnijwerk in, 
waar de grijze ornamenten de 
witte houten geveldelen raken. 
Maar het bijzonderst voor vakge-
noten is wel de grijze voordeur. 
Een hoogstandje. Die heeft de 
Warmenhuizense schilder in een 
zelden geziene zeer bolle glans 
weten te schilderen.
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Presentator Peter van Inghen ver-
telde dat Van Wijhe met nadruk 
wilde dat het niet over Van Wijhe 
zou gaan, maar meerdere spre-
kers konden het toch niet nalaten 
om hun felicitaties uit te spreken. 
Dat deed ook Alex van Hooff die 
vertelde dat hij ook niet mocht 
vertellen wat het bedrag was dat 
hij van Van Wijhe heeft mogen 
ontvangen voor een duurzaam 
oerwoudproject dat het onder-

steunt in Belize (het Corozal Sus-
tainable Future Initiative). Een 
bedrag dat is opgebracht door de 
gasten van het feest van Van Wij-
he in het voorjaar, aangevuld met 
een donatie van de fabrikant zelf. 
‘Maar laat ik wel zeggen dat het 
het grootste bedrag is dat onze 
stichting ooit heeft mogen ont-

vangen’, voegde hij er aan toe.
De rest van het congresprogram-
ma was nogal divers, maar had 
als rode draad ‘mensen met een 
band met de natuur’. De eerste 
spreekster was Saba Douglas-Ha-
milton, dochter van Ian Douglas-
Hamilton, een Britse zoöloog die 
in de zeventiger jaren naar Afrika 
trok en zich daar hard maakte 
voor het behoud van de Afrikaan-
se olifant. Zeker nadat hij trouw-

de met Saba’s moeder Oria, die 
een olifantenobservatiekamp in 
Kenya had opgericht. Saba, die la-
ter documentaires en films zou 
maken en presentator van de BBC 
werd, groeide op tussen de olifan-
ten. Ze vertelde de ruim 250 aan-
wezigen over het lot van de Afri-
kaanse olifant, die tot twee keer 

toe bijna was uitgeroeid door 
ivoorjaaggolven, en tegenwoor-
dig vooral last heeft van de ont-
wikkeling van het continent. Au-
towegen en spoorwegen door-
kruisen nameli jk de enorme 
leefgebieden en menselijke aan-
wezigheid en bebouwing rukt op. 
Met haar Save The Elephant-
fonds probeert ze de olifanten zo 
goed mogelijk te beschermen.
Daarna kwam Ingrid de Pauw 
aan het woord. Zij is industrieel 
ontwerpster en gaf een lezing 
over biomimicry in de designwe-
reld: het imiteren van natuurlijk 
ontstane vormen en structuren in 
ontwerpen. Dan kan het gaan 
over de manier waarop vlinder-
vleugels kleur zichtbaar maken 
zonder van pigment gebruik te 
maken, maar ook over de con-
structie van vliegtuigen, die nog 
in weinig lijkt op de elegante ma-
nier waarop de botten van vogels 
licht en toch sterk gemaakt zijn.
Van bouwen naar de natuur had 
Paul Ketelaar, partner bij het be-
langrijke architectenbureau Meca-
noo ook een sterk voorbeeld. Op 
een voormalige legerbasis in de 
Taiwanese plaats Kaohsiung 
bouwde hij een enorm kunsten-
centrum met meerdere zalen en 
expositieruimten. Het gebouw 

moest ondanks zijn afmetingen 
een mensvriendelijke plaats wor-
den en bovendien deel uit gaan 
maken met de omliggende stede-
lijke gebieden. De oplossing van 
Mecanoo was een organische 
structuur, afgekeken van de lucht-
wortelstructuur van ter plekke 
groeiende bomen. Uit de zaal 
kwam wel een kritische vraag 
over het onderhoud aan dit ge-
bouw vol rondingen en moeilijk 
bereikbare plekken. Volgens Kete-
laar was dat vooral in Taiwan 
geen probleem omdat men er reu-
ze trots is op het gebouw en de 
budgetten heeft om het te onder-
houden en omdat de arbeid ter 
plekke relatief goedkoop is.
De laatste spreker was Bob Ur-
sem, directeur van de Botanische 
tuin van de TU Delft. Die tuin is 
ooit, zo vertelde hij, ingericht om 
planten uit Indië te bestuderen 
om er commerciële producten uit 
te winnen of van te maken. Het 
bedrijf Unilever heeft een belang-
rijk deel van haar wereldwijde 
producten aan dat onderzoek te 
danken. Ook Ursem is gefasci-
neerd door de natuur en welke 
geheimen die nog bevat die voor 
menselijk gebruik zouden kun-
nen worden ingezet. Zelf doet hij 
onderzoek naar natuurlijke elek-

triciteit. Zo experimenteert hij 
met een methode om met behulp 
van een soort elektrische stofzui-
ger schadelijke deeltjes uit de 
lucht te halen, en ook iets dat 
elektrostatische hydrodynami-
sche atomisering heet, een tech-
niek waarmee hij er al in geslaagd 
is een medicijn rechtstreeks uit 
een plant te winnen, waar anders 
kostbare chemische processen 
voor nodig zijn. Volgens Ursem 
biedt deze techniek tal van ener-
gie en afvalvermijdende moge-
lijkheden voor de industrie om te 
innoveren. 

ARNHEM – Alweer organiseerde Van Wijhe Verf een feestelijke bij-
eenkomst met heel veel gasten ter gelegenheid van het 100-jarig be-
staan. De fabrikant van Wijzonol en Ralston nam dit voorjaar al een 
hele feestweek lang gasten mee op een feestboot. Nu was er een seri-
eus congres in Burgers Zoo in Arnhem dat over natuurbeheer en over 
duurzame producten ging.

Even niet over verf praten
Wijzonol jubileumcongres over natuurbeheer en duurzaamheid

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.  

www.bouwproducten.nlwww.bouwproducten.nl
@Bouwproducten Bouwproducten.nl/nieuwsbriefBouwvideoFacebook.com/Bouwproducten 

 
o   foto’s & fi lms
o   informatie  opvragen

o   leveranciers gegevens

Vlindervleugels hebben kleur  

maar geen pigment

Burgers Zoo-directeur Alex van Hooff 
bedankte voor de bijdrage voor Belize

Marlies van Wijhe, directeur van Van Wijhe Verf, bedankt Saba Douglas-Hamil-
ton voor haar bijdrage. De olifantenbeschermster moest snel weg om een vlieg-
tuig halen

Ingrid de Pauw legde de mogelijkheden 
en uitdagingen uit van biomimicry

Bob van Ursem hield een sterk betoog voor het verder exploreren van de natuur 
voor innovaties
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Surface 2016: een mooie beurs
Branche van de oppervlaktetechniek volop in beweging

Het was maar een bijproductje en ook 
niet helemaal nieuw. Maar Hevami, 
leverancier van machines en middelen 
voor mechanische oppervlaktebewer-
king, zeg maar straalmachines en 
straalgrit, trok er toch aandacht mee: 
het wagentje heeft een flinke magneet 
onder de klep. Je rolt het over de vloer 
en het pikt schroeven, ijzeren deeltjes 
en metaalhoudend straalgrit moeite-
loos op. Magneet optillen en het laat 
het spul weer los.

Een dikke laag Polyurea aanbrengen op zo’n beetje 
alles. Dat doet Krimpex Coating Systems. Het be-
drijf importeert het product uit Amerika, waar het 
is uitgevonden als beschermlaag voor de bakken 
van pick-up trucks, en brengt het zelf op locatie aan 
met behulp van zware pompen die het hoogvisceu-
ze product aankunnen. Het materiaal vormt een 
zeer harde en toch elastische, waterafstotende 
laag. Voor natte ruimten, zwembaden, vloeren en 
veel meer. Eventueel dus typemachines…

Savantis heeft als enige scholingsaanbieder in deze branche een complete oplei-
dingsstructuur opgezet. Onlangs trok OnderhoudNL zich terug uit de begelei-
dingscommissie van deze opleiding. De interesse in de scholingsmogelijkheden 
voor spuiters, stralers en poedercoaters is onverminderd.

Elcometer uit Utrecht biedt een zeer 
ruim assortiment aan meetinstru-
menten voor coatinginspectie: laag-
diktemeters, kleurmeters voor indus-
trie en voor schilders. Dit is hun een-
v o u d i g s t e  i n s t r u m e n t :  e e n 
viscositeitsmeter. Als het koud is of 
juist heel heet dompel je dit bekertje 
in een blik verf. Je klokt de snelheid 
waarmee de verf er aan de onderkant 
uitstroomt. Dan weet je hoe stoperig 
hij is. 

Blikken verf? Ha! Maar nee: deze blik-
ken van PLP zijn een beetje schijn. Het 
bedrijf levert  hooghittebestendige 
verven, die 300 graden Celsius makke-
lijk aankunnen. Afnemers zitten voor-
al onder de wat exclusievere haarden-
fabrikanten. Het product, afkomstig 
uit België, kan op kleur gemaakt wor-
den. Overigens maakt PLP wel meer 
bijzondere verven. Zoals wegmarke-
ringsverf en verf voor klimwanden en 
kartbanen.

De Nederlandse Kleurenschool kreeg 
veel ruimte op deze Surface. De kleur-
deskundigen verzorgden workshops 
en lezingen. Daarnaast waren ver-
schillende wanden ingericht rond the-
ma’s die iets met kleur te maken had-
den. Het maakte de beurs letterlijk 
weer wat kleurrijker. 

Op de beurs waren verschillende kennispleinen ingericht, bijvoorbeeld over voor-
behandeling, over 3D-technieken en deze, over onderzoeksmethodes. Het is een 
laagdrempelige manier om bezoekers dingen uit te leggen, zoals hier over meet-
instrumenten, zonder dat ze het idee hebben dat ze een verkoopgesprek aan het 
voeren zijn. Dat kan elders, bij de stand van de leverancier.

DEN BOSCH – Het gaat over ondergrondbehandeling en coating, en 
toch is het geen schildersbeurs: Surface, de beurs voor Oppervlakte
behandeling werd van 4 tot en met 6 oktober in de Brabanthallen in 
Den Bosch gehouden. Voor een belangrijk deel gaat de Surface om in
dustriële manieren van stralen en beschermen. Maar voor de schilder, 
zeker als die er een spuiterij op nahoudt, was er ook veel te beleven. 
Wat opviel was de verzorgdheid van deze beurs, met verschillende 
kennispleinen. Op pagina’s 14 en 15 van dit nummer twee uitgelichte 
aanbieders. Hier een korte impressie van wat ons opviel.
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De Bott Uno bedrijfswageninrich-
ting is in Nederland exclusief ver-
krijgbaar via de webshop van 
BusinBedrijf. De robuuste inrich-
ting maakt gebruik van een stalen 

constructie en is een alternatief 
voor een houten inrichting. Ken-
merkend is de goede prijs/kwali-
teitverhouding en de uitgebreide 
keuze aan accessoires. Verder zijn 
de kasten – die worden aangele-
verd als bouwpakket – eenvoudig 
te monteren en te demonteren. 
Naast de Uno biedt het bedrijf te-
vens de Vario vloerlaadsystemen 
van Bott.

info: (0416) 56 70 50
www.businbedrijf.nl

bouwproducten.nl: 251137

Bedrijfswageninrichting

Makita introduceert 
een 10,8 V productlijn 
met compacte en licht-
gewicht machines die 
speciaal zijn ontwik-
keld voor kleine, fijne 
of lichte werkzaamhe-
den. Deze accumachi-
nes vinden hun toepas-
sing dan ook in gede-
t a i l l e e r d  a f b o u w w e r k , 
interieurbouw of nauwkeurige 
montageklussen en installatie-
werk. Alle machines beschikken 
over een CXT-schuifaccu met 
laadindicator, die door de snella-
der met luchtkoeling binnen een 
half uur weer is opgeladen. Het 
10,8 V assortiment omvat twaalf 
machines, waaronder twee boor-/
schroefmachines, een slagschroe-
vendraaier, klopboormachine, cir-

kelzaag, decoupeerzaag en twee 
reciprozagen. Alle machines zijn 
beschikbaar in twee uitvoeringen 
met respectievelijk een 2,0 Ah of 
4,0 Ah schuifaccu. Verder bieden 
ze een hoog gebruiksgemak door 
onder meer de led-verlichting en 
eenhandsbediening.

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

bouwproducten.nl: 251181

H E T  P R O D U C T

‘Dit had veel eerder op de markt moeten zijn’

‘Als dit product vanaf het begin 
ook in Nederland goed vermarkt 
was geweest, dan was het nu heel 
groot geweest, dat weet ik zeker’, 
zegt Jan van den Berg, van het 
handelsbedrijf CPS, Cathodic 
Protection Supplies in Capelle 
aan den IJssel, importeur van Zin-
ga filmverzinkingssystemen. ‘In 
het begin was er geen alternatief 
om staal goed en langdurig te be-
schermen. Tegenwoordig hebben 
de grote verffabrikanten protec-
tive coatings ontwikkeld, meren-
deels gebaseerd op epoxys met 
daarin ook weer zinkdelen. Dat is 

een heel ander bindmiddel dan 
wij gebruiken en ook veel minder 
zink. Een droge laag Zinga be-
staat voor 96 procent uit zink, de 
rest is bindmiddel.’ Een blik Zin-

ga is dan ook, dankzij het hoge 
gehalte zink, opvallend zwaar.
Waar dit product veel voor ge-
bruikt wordt is het bijwerken van 
verzinkt staal nadat het vervoerd 

en gemonteerd is. Je repareert be-
schadigingen, zelfs als ze hele-
maal door de gegalvaniseerde 
laag zijn heengegaan, probleem-
loos. ‘Door het hoge percentage 
metaal in Zinga en het toegepaste 
bindmiddel vormt de coating een 
kathodische bescherming, een be-
scherming tegen corrosie op basis 
van elektriciteit. Bij coatings die 

minder metaal bevatten en isole-
rende bindmiddelen zoals epoxy, 
is die kathodische werking nage-
noeg afwezig. Die coatings moe-
ten het meer hebben van laagdik-
te.’ Op systemen die van Zinga 
zijn voorzien, zijn garanties van 
15 tot 25 jaar, afhankelijk van de 
omstandigheden, heel normaal.
‘Het product kan gespoten, ge-
kwast en gerold worden en vol-
doet aan alle Europese normen’, 
legt Van den Berg uit. Daarom 
wordt het ook veel toegepast als 
staalconserveringsproduct, bij-
voorbeeld op bruggen, opslag-
tanks, boten en dergelijke. Zinga 
is primer en toplaag tegelijk.Je 
kunt de kenmerkende grijze zink-
laag dus gewoon zo laten. Maar 
het is ook mogelijk om Zinga al-
leen als grondverf te gebruiken en 
hem dan af te werken met een 
topcoating. Dat kan een epoxy, 
een polyurethaan of een systeem 
met ijzerglimmeroxide zijn.’
Van den Berg doet de verkopen 
van Zinga voorlopig rechtstreeks 
vanaf het bedrijfsadres, niet via 
de groothandel. ‘We zijn in eerste 
instantie met een aantal grote 
bouwbedrijven in gesprek. Enkele 
daarvan hebben dit product al in 
hun werkplannen opgenomen. 
We vertrouwen er op dat staal-
conserveringsbedrijven, als ze 
zich eenmaal in de voordelen van 
dit product verdiept hebben, ook 
regelmatig Zinga zullen gaan toe-
passen.’ 

DEN BOSCH – Het product bestaat al 35 jaar en heeft over de hele we-
reld enthousiaste gebruikers. Het komt uit België maar is in al die ja-
ren nooit de grens met Nederland echt overgestoken: Zinga, verzinken 
met een fi lmlaagje, voor de kathodische bescherming van staal.

Jan van den Berg: ‘Zinga is primer en toplaag tegelijk’

heidsschoenen in een fl exibele an-
ti-perforatiezool en een voering 
van het antibacteriële Silvadur.

info: 0045 87 24 47 31
www.mascot.dk

bouwproducten.nl: 252074

De Dynamic collectie veiligheids-
schoenen van Mascot omvat vier 
modellen met het Boa sluitsys-
teem: Petros, Kailash, Tatra en 
Grofa. Dit sluitsysteem werkt met 
een draaiknop dat verbonden is 
aan rvs-kabels waardoor de 
schoenen snel zijn te openen en te 
sluiten; een voordeel voor werk-
nemers die hun schoenen gedu-
rende de dag regelmatig moeten 
aan- en uittrekken. De knop is af 
te stellen op de voet waarmee een 
goede pasvorm zonder drukpun-
ten is te realiseren. Verder zijn de 
rvs kabels sterk en het sluitsys-
teem is niet gevoelig voor water, 
modder en ijs. Naast het sluitsys-
teem voorzien de sportieve veilig-

V A K M A N S C H A P

Het assortiment van WSB Fini-
shing Equipment is uitgebreid 
met de Wagner airless spuitpisto-
len Vector Pro en Vector Grip. De 
Pro-uitvoering is ontwikkeld voor 
een breed scala aan verven, emul-

sies en la-
texverven. 
K e n m e r-
kend zijn 
de l ichte 
trekker, de 
v e i l i g -
h e i d s -
g r e n d e l 
voor één 
vinger be-
diening en 

het geïntegreerde gereedschap 
waarmee de fi lter eenvoudig is te 
vervangen. De Vector Grip be-
schikt daarnaast over een verwis-
selbare, ergonomische handgreep 
in drie verschillende maten en 
twee verschillende trekkers voor 
respectievelijk vier en twee vin-
gers. De robuuste pakking, de 
draaibare kogelzitting, de af-
neembare kogel en de veerinrich-
ting zijn buiten de materiaal-
stroom gehouden en dragen zo bij 
aan een langere levensduur. 

info: (030) 241 41 55
www.wsb-benelux.eu

bouwproducten.nl: 252069

Lichtgewicht machines

Spuitpistolen
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‘Garanties van 15 tot 25 jaar 

zijn heel gebruikelijk’

Ambacht RICHARD HOOGSTRATEN

Schilderen is een ambachtelijke 
professie. Een volleerd schilder 
is een ambachtsman. Als je 
goed kunt schilderen, beheers je 
het ambacht. Als ik aan am-
bachtelijk schilderwerk denk, 
dan denk ik direct aan ouder-
wets schilderwerk. Mooie gre-
nen kozijnen met luiken van 
een oud grachtenpand bijvoor-

beeld. Of binnen-
schilderwerk met 
allerlei tierelan-
tijntjes, misschien 
wat bladgoud of 

houtimitatie. 
Eigenlijk ook 

w e l  l o -
g i s c h , 
w a n t 
ambacht 

beeld. Of binnen-
schilderwerk met 
allerlei tierelan-
tijntjes, misschien 
wat bladgoud of 

houtimitatie. 
Eigenlijk ook 

w e l  l o -
g i s c h , van de redactie van

Eisma’s Schildersblad en 
SchildersVakkrant

Bekijk onze facebookpagina 

www.facebook.com/Schildersvak

klik op ‘vind ik leuk’ en ontvang dagelijks 

onze interessante en praktische updates.

SchildersVak op Facebook

Veiligheidsschoenen
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‘Dit is ons debuut op de Neder-
landse markt’, vertelt Marnik 
Moenaert van Duthoo op de beurs 
Surface aan SchildersVakkrant. ‘In 
België bestaat ons bedrijf, eigen-
dom van Vincent Duthoo, sinds 
2007. Het bedrijf dat de retouche-
technieken ontwikkeld heeft, Lo-
dan International, bestaat al 25 jaar 
en werd door Duthoo overgeno-
men.’
Wie de stijlvolle website van Dut-
hoo bezoekt ontdekt dat de fi rma 
in Zwevegem van veel markten 
thuis is. Het maakt verven en lak-
ken voor de industrie, sommige 
heel gespecialiseerd, zoals laksys-
temen voor garagepoorten, maar 
levert ook vernissen, lijmen en 
houtoliën; een enorm gamma. 
Daarbij moet niet vergeten wor-
den dat in België de scheiding tus-
sen professionals en consumenten 
veel kleiner is dan in Nederland. 
Dat geldt ook voor de retouche-
producten.
‘We bieden de mogelijkheid om 

verven voor het herstel van gepoe-
dercoate kozijnen op kleurspecifi -
catie te mengen’, legt Moenaert 
uit. ‘Daar wordt vooral door on-
derhoudsbedrijven en schilders 
gebruik van gemaakt. In plaats 
van dat soort kozijnen uit de gevel 
te halen en te spuiten, te vervan-
gen of met de kwast te rollen, kun-
nen ze nu, na reinigen, licht op-
schuren en afplakken en daarna de 
kozijnen spuiten in de juiste kleur. 

Maar we bieden ook spuitbussen 
met retouchelak. Die zijn meer 
voor kleinere klussen en voor de 
consument bedoeld.’ Omdat men-
sen nogal eens slordig op de knop 
van een spuitbus drukken en dan 
de verf alle kanten op laten spui-
ten, ontwikkelde Duthoo een 
spuitkop met handle die op een 

spuitbus te klikken is en waarmee 
vervolgens ongelukloos te spuiten 
is. Een andere handigheid voor de 
consument is een heel klein pipet-
achtig kwastje. ‘Als er een kras in 
je poedercoating zit is het zonde 
om het hele geveldeel over te spui-
ten. Dan kun je met een klein potje 
lak volstaan en dat heel nauwkeu-
rig in de kras strijken. Dan zie je er 
niets meer van.’
Ook handig, een complete onder-
houdsset om gepoedercoat metaal 
weer een nieuw leven te geven. 
Het gaat nadrukkelijk niet om na-
nocoatings, die hetzelfde claimen 
te doen. De set bestaat uit een ont-
vetter, een ‘vernieuwer’ en een 

‘beschermer ’. Moenaert: ‘Ook 
deze sets verkopen we aan parti-
culieren en aan professionele be-
drijven. Met het reinigingsmiddel 
en de ‘vernieuwer’ haal je de kleu-
ren op, met de beschermlaag geef 
je het weer zijn glans terug. Wel 
iets dat je eens in de drie à vijf jaar 
moet herhalen.’

D E  S P E C I A L I S T

Wiltec biedt met de Graco e-Xtre-
me een Atex-gecertifi ceerd, elek-
trisch spuittoestel voor bescher-
mende coatings. Het spuittoestel 
is goedgekeurd voor toepassing 
in explosiegevaarlijke gebieden 
en werkt op een elektrische 

stroombron waardoor het niet no-
dig is om gebruik te maken van 
zware compressoren. Kenmer-
kend voor de e-Xtreme zijn verder 
de gelijkmatige doorvoer (nauwe-
lijks pulsatie), het beperkte ge-
luidsniveau en de lage onder-
houdskosten. Verder heeft het 
spuittoestel een vermogen van 
240 V/16 A, werkt met de popu-
lairste tipformaten van Graco en 
kan de meeste coatings met een 
hoog percentage vaste stoffen 
spuiten. 

info: (0413) 24 44 44
www.wiltec.nl

bouwproducten.nl: 252041

Spuitapparatuur

‘Dit had veel eerder op de markt moeten zijn’

Oude poedercoating herstellen
DEN BOSCH – Gepoedercoate kozijnen en geveldelen, ze zijn ooit 
verkocht als onslijtbaar. Toch hebben ook die oppervlakken niet het 
eeuwige leven. Overkwasten of -rollen is meestal niet de bedoeling en 
het hele raam vervangen is zonde. Het Belgische Duthoo heeft er pro-
ducten voor.

Marnik van Moenaert heeft het spuit‘pistool’ in handen dat op spuitbussen geklikt kan worden

V A K M A N S C H A P

Het Sigma Flexidur houtrepara-
tiesysteem is ontwikkeld voor ef-
fectief en duurzaam houtherstel 
en ingedeeld naar overschilder-
baartijd. Dit maakt het eenvoudi-
ger het juiste product te selecte-
ren. Daarbij zijn de verschillende 
producten soepel te mengen en te 
verwerken waardoor de reparatie 
eenvoudig is uit te voeren. Het 
systeem is geschikt voor alle sei-
zoenen, verwerkbaar bij tempera-
turen tussen 0-30 °C en blijvend 
elastisch waardoor het in staat is 
krimp en uitzetting fl exibel op te 
vangen. Daarbij zijn de produc-
ten vrij van oplosmiddelen en 
voorzien van een mengindicator-
systeem die bijdraagt aan een 

goede mengbaarheid. De breed 
toepasbare tweecomponenten re-
paratiemassa is goed na te bewer-
ken. 

info: (0297) 54 19 11
www.sigma.nl

bouwproducten.nl: 252022

Houtreparatiesysteem

‘In plaats van een geveldeel 

helemaal uitnemen’
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Ambacht RICHARD HOOGSTRATEN

is al een heel oude term. Eeuwen 
oud. Maar geldt dat nu ook voor 
modern schilderwerk? Valt het 
moderne schilderwerk ook in de 
categorie ambacht? Nieuwbouw-
schilderwerk anno 2016 met de 
moderne alkyd-
harsverven is 
niet te vergelij-
k e n  m e t  h e t 
schilderwerk van, zeg maar twee-
honderd jaar geleden. Met lijn-
olieverf. Maar als je aan ambacht 
denkt, denk je toch eerder aan het 
laatste. Dan pak ik er voor het ge-
mak even de voorselectie van de 
Nationale SchildersVakprijs bij, 
bijvoorbeeld de categorie Nieuw-
bouwschilderwerk. In mijn bele-
ving zijn dit prachtige projecten, 
uitgevoerd door ambachtelijke 

bedrijven met ambachtslieden in 
dienst. Dus wat mij betreft is am-
bacht iets van alle tijden. Beslist 
ook van de huidige tijd. Zeker als 
je je dan afvraagt hoe men over 
tweehonderd jaar tegen ons hui-

dige, moderne 
s c h i l d e r w e r k 
aan zal kijken. 
Dan is het nu 

uitgevoerde schilderwerk hele-
maal ambachtelijk. Volgens Van 
Dale staat ambacht voor een vak 
waarbij je iets met de hand maakt. 
Dat vind ik iets te kort door de 
bocht. Wasknijpers werden vroe-
ger ook met de hand gemaakt, 
maar om dat nou ambachtelijk te 
noemen. Volgens mij moet er een 
nostalgisch sausje overheen: mo-
lenaar, timmerman, slager. Eeu-

wenoude, liefst zware beroe-
pen, dat is toch waar je aan 
denkt bij het woord ambacht. 
Ook al worden ze nu modern 
uitgevoerd. Ambacht heeft ook 
iets van trots. Het bewijs dat je 
het vakmanschap beheerst, dat 
je het hele traject van leerling tot 
vakvolwassen hebt afgelegd. 
Dus ook al gebruikt de moderne 
timmerman heel wat gereed-
schap met een stekker eraan. 
Gebruikt de schilder een spuit 
en een rol, het is en blijft nog 
steeds een ambacht. En over 
tweehonderd jaar vanzelf hart-
stikke ouderwets.

 richard@blauwvlas.nl
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Een complete lijn naturel lakproducten 
voor de ultramatte afwerking van 

parket, houten vloeren en wanden

Bichemie® Coatings BV
Postbus 2365, 8203 AH Lelystad
Tel.  +31(0)320 - 28 53 57
advies@bichemie.nl

WWW.PARKETLAK.NL

MATTER DAN MAT!

• Ultramat
• Onzichtbare afwerking
• Behoud van natuurlijke uitstraling

• Slijt-, kras- en stootvast
• Minimaal onderhoud

             Op de
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Op de

    wand
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