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Van de voorzitter
In deze editie geen woord van de voorzitter.
Pascal Tupker heeft helaas besloten om vanwege
persoonlijke redenen uit het NGK-bestuur te
stappen.
Mocht je interesse hebben in een bestuursfunctie,
of wil je er meer van weten, neem dan contact op
met het NGK-secretariaat of een van de huidige
bestuursleden.
Verder veel leesplezier in deze editie van
Smidsvuur en namens het bestuur hoop ik veel
vakbroeders te ontmoeten tijdens de NGKjaarvergadering op donderdag 22 november a.s.
De locatie is Eurolacke Powder Coatings in Tiel,
waar voorafgaand aan de vergadering een training
poedercoating wordt gegeven.

Heb je je nog niet aangemeld? Dat kan nog tot 15
november a.s.
Aanmelden
Is aanmelden via internet en/of e-mail voor jou
niet mogelijk, je kunt je ook telefonisch aanmelden
bij het NGK-secretariaat – t. 030 – 605 3344.
Tot ziens op 22 november!
Miko Wijnands - branchemanager NGK
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Saamhorigheid
door Rein Tupker
Volgens mij was ik een jaar of 30, dus meer dan 30 jaar geleden, toen ik voor
het eerst kennismaakte met het NGK. De voorzitter van toen was Willem
Jonkers en in het bestuur zaten o.a. Tim Vos, Arie Haksteen, Cees Rombout en
Jan Willem Blom. Allemaal 5 goede smeden en een enorme passie voor het
smeedvak. Voor mij was het een openbaring. Wat geweldig om met andere
smeden over het vak te praten en te leren.
De smeedmanifestaties waren keer op keer heel gezellig en goed
georganiseerd. Het thema was steeds anders en soms ook een uitdaging. Zo
werd er een prijs uitgereikt voor het best gesmede kunstobject, beoordeeld
door een onafhankelijke kunstenaar. Spannend, leerzaam, maar ook een prettige sfeer onderling. Net
zoals nu was de smeedmanifestatie altijd de vrijdag en zaterdag na Hemelvaart. Op Hemelvaart werd er
opgebouwd en de andere 2 dagen gesmeed en op zaterdag afgebouwd, net als nu. Toch was het anders
en dat heeft best vele jaren zo geduurd. Zo was vrijdagavond altijd een feestelijke avond met BBQ en
meestal een bandje of andere muziek. Bijna iedereen deed hieraan mee, dat was ook niet moeilijk of
een opgave, want het was gewoonweg supergezellig. Ook waren er altijd veel buitenlandse smeden
aanwezig uit België, Duitsland en Luxemburg. Er werden ook uitwisselingen geregeld, met elkaar naar
een manifestatie in het buitenland gaan. Zo ook in Tsjechië. Uitstapjes voor de leden (uiteraard tegen
betaling) naar bijvoorbeeld Parijs en Versailles. Zo leer je elkaar ook op een andere manier goed kennen.
In de loop van de tijd werd de catering geregeld door Joke, Trudy en Gerry en later ook door Johanna en
Bettina. Altijd goed geregeld, er was nooit een tekort. Al snel kwam ik bij de Evenementencommissie
terecht, samen met o.a. Frits Kramer. We kwamen dan meerdere keren bij elkaar om het een en ander
door te spreken, zoals o.a. het thema van dat jaar. En nog veel later werd ik bestuurslid, om uiteindelijk
een paar jaar geleden verkozen te worden tot voorzitter. Ik kan niet anders zeggen dat eenieder van
toen het NGK een enorm warm hart toedroeg. Allemaal met hetzelfde doel: met elkaar het NGK op de
kaart zetten, de leden goed ondersteunen, een mooie smeedmanifestatie verzorgen en hopen op een
hoop bekijks. Alles op vrijwillige basis. Niemand die ergens voor betaald kreeg. Je deed het omdat je het
leuk vond en je verantwoordelijk voelde voor het smeedvak.
Die verantwoordelijkheid betekende ook dat we het smeedvak wilde aanroeren bij de scholen, zodat
meer leerlingen het vak van smid zouden leren. Er is daar door diverse leden heel veel energie in
gestoken (onbetaald), maar helaas loopt het NGK steeds tegen diverse muren op en komt het
waarschijnlijk niet van de grond. We zullen dus mensen moeten blijven aantrekken via onze
smeedcursussen.
Wat ik wil zeggen met dit schrijven is het volgende:
De laatste jaren is er veel veranderd. Leden blijven weg bij vergaderingen (en niet alleen vanwege
corona), leden doen niet mee aan de smeedmanifestatie, de manifestatie is niet meer zoals het was. Op
een of andere manier is de saamhorigheid weg. En dan kun je wijzen naar alles en iedereen, maar
misschien wordt het tijd om de balans op te maken en je af te vragen: wat is er nog over van het NGK?
En wat willen we met de smeedmanifestatie? Is er nog genoeg passie? Moeten we voor alles betaald
krijgen? Waarom was het voorheen allemaal op vrijwillige basis en moeten we nu allemaal ergens voor
betaald krijgen als we ons in hebben gezet? Waar is de passie? Ik hoor jullie zeggen: weer zo’n ouwe lul
die vindt dat vroeger alles beter was. Dan is mijn antwoord: ja, vroeger was het NGK beter en we
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hebben het met z’n allen gemaakt naar hoe het nu is. Niet helemaal verkeerd, maar het kan beter,
gezelliger, gemoedelijker. Dat kan zeker weer zo worden als toen, als iedereen dat wilt en iedereen zich
daarvoor wil inzetten.
Diverse vakgenoten, leden van jaren geleden, die ook altijd op de manifestaties en vergaderingen
kwamen, zie ik niet meer terug. Het wordt dus blijkbaar tijd voor de jongere garde. Alleen zij kunnen nu
bepalen hoe het verder moet met de smeedmanifestatie en waarschijnlijk zelfs hoe het verder moet
met het NGK. En ik hoop dat er diverse jonge smeden zijn, die de passie voelen en de
verantwoordelijkheid op zich willen nemen om er weer een gezellige club van te maken, waar iedereen
zich thuis voelt en waar geen macht, onverschilligheid, jaloezie of andere negatieve aspecten
meespelen, want dat verziekt daadwerkelijk de sfeer. En geef de jongeren dan ook de kans! Werk elkaar
niet tegen, maar praat met elkaar en als je je niet thuis voelt in deze club, neem dan het heft in handen
om dat te veranderen of heb anders geen commentaar. Laat iedereen naar zichzelf kijken hoe het beter
of anders kan. Saamhorigheid is het antwoord lijkt mij.
Hartelijke groet, Rein Tupker

NGK-ledenvergadering dinsdag 22 november – Eurolacke in Tiel

Op dinsdag 22 november a.s. vindt de NGK-ledenvergadering plaats bij Eurolacke Powder Coatings in
Tiel. De ledenvergadering wordt voorafgegaan door een poedercoatings training door Eurolacke en een
buffetdiner.
Eurolacke in Tiel heeft gespecialiseerde kennis op het gebied van poedercoatings. Het gaat daarbij over
toepassingen en aspecten zoals klimatologische omstandigheden, corrosiewering, reiniging en
onderhoud. Sinds begin jaren negentig is het bedrijf marktleider op het gebied van poedercoating
binnen Nederland. Eurolacke profileert zich als de schakel tussen architect, designer en applicateur.
Programma
15:30 uur
15:45 uur
18:00 uur
19:00 uur
21:00 uur

Ontvangst bij Eurolacke
Training poedercoatings
Buffetdiner bij Eurolacke
NGK Algemene ledenvergadering
Sluiting

Adres
Eurolacke - De Riemsdijk 4 - Tiel
www.eurolacke.nl
Aanmelden
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Werkplaats de Smidse wordt dakloos
Werkplaats de Smidse is een volledig ambachtelijke smeedwerkplaats, gevestigd op Landgoed de Reehorst, Driebergen. Sinds
2004 verzorgen wij (acht ‘smeedgenoten’) smeedlessen voor kinderen,
jongeren en volwassenen. Momenteel hebben we 36 kinderen 'in de
leer' die op regelmatige basis op woensdag of zaterdag bij ons
smeden. Jaarlijks komen een paar honderd kinderen in schoolverband
voorbij aan het smeedvuur in onze werkplaats, of bij een demonstratie
op het schoolplein. In de coronatijd hebben we met wat creatieve
aanpassingen de kinderen continuïteit kunnen bieden en zelfs
kinderen kunnen opvangen die tussen wal en schip raakten door de
schoolsluitingen. Kortom, een unieke, educatieve werkplaats met een
reële maatschappelijke meerwaarde.
Helaas moeten we onze werkplaats op het landgoed in december 2022 verlaten. We worden dus
dakloos en zijn op zoek naar een nieuwe locatie in de regio Midden-Nederland. Daarom sturen we de
vraag de wereld in: weet je van een plek waar we weer zouden kunnen landen? Zelfstandig of in
samenwerking met een bestaand initiatief/school/instelling? Of kun je ons op andere wijze adviseren of
steunen?
Voorop staat dat we weer zo snel mogelijk met de kinderen aan de slag kunnen.
Reacties aan info@eriklemmens.nl, meer informatie over ons www.werkplaatsdesmidse.nl
Met dank namens alle smeedgenoten,
Erik Lemmens

Gildeproeven
Veel smeden hebben al gildeproeven afgelegd. Een smid die zowel de gildeproef Basis als de gildeproef
Gevorderd heeft afgelegd, mag zich vakbekwaam smid noemen. Hier vind je de lijst van smeden die zich
vakbekwaam mogen noemen.
Lees hier meer over de gildeproeven. Wil je ook een gildeproef afleggen, geef dat door aan het NGKsecretariaat info@smeden.nl. Bij voldoende aanmeldingen plannen we een dag daarvoor in.
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Gildeproef gevorderd
Op 16 juli jl. waren Jan Willem Blom en ik als examinatoren uitgenodigd in de
smederij van Rhett Eekels voor het afnemen van zijn Gildeproef Gevorderd. Jan
Willem had enige tijd geleden al de Basisproef afgenomen in de smederij van
Rhett.
We zijn deze dag gestart met een lekker bakkie koffie met
koek erbij (als grapje bedoeld om ons om te kopen).
Hierna ging het vuur aan en kon de proef beginnen in deze
mooie smederij van ca. 150 m2 gelegen in een hoek van
een grotere hal. Rhett grijpt in ieder geval niet snel mis.
We hebben met genot gekeken hoe Rhett binnen de tijd
en volgens de exacte maatvoering zijn proefstuk bij ons
afleverde. Uit handen van Jan Willem ontving hij zijn
certificaat. Glansrijk geslaagd!
Gefeliciteerd Rhett, top gedaan!
Het is goed te horen dat hij overweegt ook zijn Meestertitel te willen behalen.
Hopen op meer kandidaten.
Rein Tupker

Verhuisbericht: Kaaijk Metaalbewerking
Veel van jullie weten het al, maar hierbij het officiële bericht: wij gaan
verhuizen!
We zijn nog druk bezig, maar na 346 jaar zullen wij in oktober onze huidige
locatie op het Krimp in Zaandam verlaten. Van 17 oktober t/m 28 oktober
zijn wij gesloten in verband met de verhuizing (behalve voor klussen die
echt niet kunnen wachten).
Vanaf maandag 31 oktober 2022 kun je ons vinden op de Daalderweg 33a
(1507 DS), Zaandam.
Met vriendelijke groet,
Luuk Jonker

Docent NGK-cursus worden
Tijdens de laatste NGK-bestuursvergaderingen is
veel aandacht besteed aan welke eisen een
docent moet voldoen om cursussen van het NGK
te kunnen geven. Uiteindelijk stemt het bestuur
in met de onderstaande procedure en eisen.
Het systeem van coöptatie blijft bestaan. Dit

betekent dat de bestaande docenten een
belangrijke adviserende rol hebben, met reden
dat een nieuwe docent 1 à 2 dagen met hun mee
dient te lopen. Het NGK-bestuur en -secretariaat
waken voor een objectieve eerste beoordeling
van kandidaat docenten.
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Procedure:
1. Goedkeuring Onderwijscommissie.
2. Goedkeuring NGK-bestuur.
3. Vereisten: VAR-verklaring / DBA- en BHVcertificaat en eigen aansprakelijkheidsverzekering. Factuur vanuit eigen bedrijf.
4. Kandidaat-docent maakt alle werkstukken
uit het cursus boek.
5. Kandidaat-docent loopt 1 of 2 dagen mee
met een cursus Basisvaardigheden Smeden
6. Docent kan ingepland worden voor de eerste
cursus Basisvaardigheden Smeden

gereedschappen smeden en hang- en sluitwerk
smeden.
De stappen die genomen moeten worden om dit
te bereiken zijn:

De docent kan vervolgens doorgaan om ook
andere cursussen te geven: gevorderd smeden,

Wil je docent worden? Laat het ons weten via
info@smeden.nl.

1. De kandidaat-docent maakt alle werkstukken uit het cursusboek.
2. De kandidaat-docent loopt 1 of 2 dagen mee
met de cursus.
3. De docent kan ingepland worden voor de
eerste cursus gevorderd, gereedschappen
Smeden of hang- en sluitwerk smeden.

Cursussen 2023
De cursusplanning voor 2023 is klaar. De eerste cursus basisvaardigheden smeden staat gepland
vanaf 13 januari en kun je terugvinden op www.smeden.nl.
In 2023 organiseren we weer een cursus gereedschappen smeden die vanaf 2 juni op het programma
staat en in het najaar een cursus hang- en sluitwerk smeden, met geplande startdatum 8 september.
Ook een cursus wellen/vuurlassen willen we weer op het programma zetten.

Buitengewoon lid NGK www.maurikssolutions.com
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Voor alle smeedbenodigdheden www.angele-shop.com
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Agenda
2022
NOVEMBER
4 november: NGK-gevorderd smeden
Batavialand Lelystad *volgeboekt*
4 november: NGK-basisvaardigheden smeden
Smederij Reinier Hoving Wolfheze *volgeboekt*
22 november: NGK-ledenvergadering en training
poedercoating – Eurolacke Tiel
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Aanmeldingen & afmeldingen
Afmelding NGK-lidmaatschap:
Kunst en Siersmederij Tim S. Vos, Rekken

Aanmelding particulier lidmaatschap:
B. van Tien, Mariahout
M. Verzuu, De Bilt
T.S. Vos, Rekken
M. Blok, Oostvoorne

2023
JANUARI
13 januari: NGK-basisvaardigheden smeden
Botterwerf Huizen
28 januari: NGK-workshop kennismaken met
smeden – Batavialand Lelystad
FEBRUARI
11 februari: NGK-workshop kennismaken met
smeden – Batavialand Lelystad
MAART
3 maart: NGK-basisvaardigheden smeden
Botterwerf Huizen
18 maart: NGK-workshop kennismaken met
smeden – Batavialand Lelystad
APRIL
15 april: NGK-workshop kennismaken met
smeden – Batavialand Lelystad
MEI
15 mei: NGK-workshop kennismaken met
smeden – Batavialand Lelystad
19-20 mei NGK Smedendagen
JUNI
2 juni: NGK-gereedschappen smeden
Batavialand Lelystad
10 juni: NGK-workshop kennismaken met
smeden – Batavialand Lelystad
Nederlands Gilde van Kunstsmeden
Einsteinbaan 1 – 3439 NJ Nieuwegein
Postbus 2600 – 3430 GA Nieuwegein
t. +31 (0)30 605 3344
info@smeden.nl - www.smeden.nl
Uitschrijven voor deze nieuwsbrief
Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Nederlands Gilde van
Kunstsmeden (NGK). Het NGK is een branchegroep van de
Metaalunie. Voor informatie, advertenties en redactionele
bijdragen kunt u contact opnemen Miko Wijnands, branchemanager van het NGK. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen
geen rechten worden ontleend.

