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In deze nieuwsbrief o.a. 
• Gildeproef Basis – 21 januari 2023 
• 19 en 20 mei - NGK Smedendagen in Ouddorp, Goeree-Overflakkee 
• 16 en 17 september 2023 – NGK Smedendagen bij Slot Schaesberg, Landgraaf  

 
 

Van de voorzitter 
door Wout Hammer 
 
Beste smeedbroeders en zusters,  
Wegens het tijdelijk ontbreken van een voorzitter,  
heb ik die taken enigszins waargenomen vanuit 
het bestuur als behandelaar van voorzitterstaken. 
Aangezien er in de tussentijd geen invulling kwam, 
ben ik door het zittend bestuur verkozen als 
nieuwe voorzitter. Voor diegenen die mij nog niet 
kennen zal ik mijzelf nog even kort voorstellen: Ik 
ben Wout Hammer, 50 winters jong en 
woonachtig in Kampen met mijn partner Lisa en 
kinderen Sam en Mayke.  
 
Sinds twintig jaar ben ik bij het NGK, eerst als 
donateur, later als lid en sinds enkele jaren als 
bestuurslid. Daarvoor ben ik werkzaam geweest in 
o.a. machinebouw, aluminium- en RVS-industrie, 
dieseltechniek en mechanisatie, waarna ik 
doorgestroomd ben in de lastechniek tot 
internationaal lastechnicus. In 2004 ben ik als 
zelfstandig ondernemer begonnen. Medio 2007 
kwam de vacature voor leermeester-smid op de 

Bataviawerf, waar ik sindsdien al ruim 15 jaar met 
plezier werk.  
 
Na een wat moeizame Covid-periode, waar de 
hele wereld last van had, dachten we weer met 
frisse moed de toekomst aan te vatten, met als 
aftrap de mooie bijeenkomst bij Slot Schaesberg, 
waar we het plan opgevat hadden om naar het 
smeedevenement in Ivano-Frankivsk in Oekraïne 
te gaan. Helaas begon net daarna de oorlog, 
waarna we ook nog moesten ondervinden dat 
bijna alle grondstoffen in de wereld ineens daar 
vandaan bleken te komen…  
 
Ondanks alle tegenslagen hebben we vanuit het 
bestuur toch weer mooie dingen in het verschiet 
voor het komende seizoen, zoals de aanstaande 
smedendagen in Ouddorp en Slot Schaesberg, 
voortgang gildeproeven door Rein en Jan Willem? 
en de restauratiecursus door Addy. Daarbij ook 
nog iets over Cultureel Ondernemerschap, 
subsidie en cursussen. En in het Metaalunie 
tijdschrift Metaal en Techniek een mooi artikel 
over ons vertrouwde lid Dick Norg. 

 

http://www.smeden.nl/
mailto:info@smeden.n
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Blij verrast waren wij als bestuur door de hoge 
opkomst van jullie op de afgelopen 
ledenvergadering bij Eurolacke in Tiel. Hier is ons 
geen gebrek aan saamhorigheid gebleken, sterker 
nog, het vrijwel unaniem aangenomen voorstel 
ten aanzien van de doelstellingen, gedragscode, 
huisregels en lidmaatschapseisen zegt wel iets 
over de behoefte aan onderlinge afspraken en 
duidelijkheid. Nogmaals dank voor jullie inbreng 
en vooral voor de mensen die zich reeds hebben 
aangemeld voor de diverse functies m.b.t. de 

organisatie, we zullen binnenkort de taken gaan 
verdelen. 
Ik zie uit naar een productief gebroederlijk 
smeedjaar, en we hopen jullie in 
groten getale weer te ontmoeten om 
gezamenlijk de mooiste werkstukken 
onder de hamer vandaan te laten 
groeien. We gaan het samen doen! 
 
Wout Hammer 
voorzitter 

 
 

Gildeproef Basis  
door Rein Tupker 

 

Op zaterdag 21 januari jl. hebben in NGK-smederij op de Botterwerf 5 deelnemers de Gildeproef Basis 
afgelegd onder toeziend oog van Jan Willem Blom en ondergetekende. Nico Guijt, Hans van der Lugt, 
Maarten Nijman, Jeroen Smit en Stijn van Oers waren de kandidaten. 

 
Het was die dag opeens winter in Nederland met nogal wat sneeuw en wij waren dan ook benieuwd of 
de kandidaten wel op tijd aanwezig konden zijn en op tijd met de proef zouden kunnen beginnen. Maar 
dat viel gelukkig wel mee. 
 

 
Het is altijd aanstekelijk als de vuren aangaan en iedereen aan het smeden is. Het blijft toch weer mooi 
om te zien dat eenieder op zijn eigen manier en inzicht zo'n werkstuk aanpakt (er leiden vele wegen 
naar Rome). Ook blijft het lastig om uit te komen met de voor de proef beschikbare tijd, maar 
uiteindelijk zijn de kandidaten allemaal geslaagd. 
 

We hebben hopelijk nog wat tips mee kunnen geven waar de deelnemers wat aan hebben. 
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De vier eerste kandidaten hebben al aangegeven de gevorderde gildeproef ook te willen doen, wat 
alleen maar mooi is. Ook om je als smid te blijven ontwikkelen, daardoor krijg je alleen maar meer trek 
om mooiere smeedstukken te maken. Je bent nooit te oud om te leren. Ten slotte is elke dag weer een 
leerdag.  
 

Goed bezig mensen! 
Rein Tupker 
 
Wil je ook een gildeproef basis of gevorderd afleggen, neem dan contact opnemen met het NGK-
secretariaat – info@smeden.nl of 030-605 3344. We gaan in het najaar weer een dag inplannen. 
 

NGK Smedendagen 2023 in Ouddorp – Goeree Overflakkee 

 
Op vrijdag 19 en zaterdag 20 mei gaan we weer een prachtig smeedevenement organiseren. Locatie is 

dit jaar in Zuid-Holland, het dorp Ouddorp op Goeree-Overflakkee. Een van de vaste deelnemers aan de 

Smedendagen (donateur Martin van de Doel) attendeerde het NGK op deze prachtige locatie en de 

mogelijkheden voor het organiseren van de smedendagen. 

 

We gaan smeden achter de oude cichorei-droogfabriek Ceres, wat een rijksmonument is. Cichorei is een 

plant waarvan de wortels na branding konden worden gebruikt als koffiesurrogaat. Het drogen, branden 

en snijden van de cichoreiwortels gebeurde tot begin jaren ’50 in fabrieken als deze. 

mailto:info@smeden.nl
https://rijksmonumenten.nl/monument/524378/cichoreifabriek-ceres/ouddorp/
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Op dit moment is de herbestemming van de fabriek bijna klaar. Er is een café gevestigd met een eigen 

bierbrouwerij: Solaes. Ook na het smeden kan het dus gezellig worden daar. Jan-Willem Kramer, de 

eigenaar van Solaes, houdt wel van een evenement en heeft allerlei hulp toegezegd. 
 

Wat gaan we smeden? 
Rhett Eekels en Tim Vos zijn bezig met het maken van een tekening. Het idee is om een bord te maken 

met de letters Solaes en het logo wat achter de bar komt te hangen (zie foto voor de bar). 

We zorgen voor catering op vrijdag (middag en avond) en op zaterdag (ochtend en middag). Maar alleen 

als je je daarvoor opgegeven hebt (zie het aanmeldingsformulier). 

 
Overnachten in een tent kan op het ruime grasveld achter het gebouw. Daar is ook beperkt plek voor 4 
tot 5 campers. Let op: als je in de buurt een camping of B&B of zo wilt boeken, doe dit dan zo snel 
mogelijk. Goeree-Overflakkee is een populaire bestemming tijdens het Hemelvaart-weekend. 
Voor meer overnachtingsmogelijkheden (bijvoorbeeld campings, hotels en B&B's), kijk op de 
website van de VVV Goeree-Overflakkee of via Booking.com B&B’s en hotels in Ouddorp. 

 

Binnenkort komt er meer informatie over deze editie van de Smedendagen. Aanmelden kan nu al door 

middel van deze link. Tot ziens op 19 en 20 mei! 
 

Namens de organisatie, 

Rhett Eekels, Piet Vos, Tim Vos, Martin van de Doel 
 
 

Een nieuw onderkomen van de werkstukken 
In december vorig jaar is er een e-mail naar de leden gestuurd met de vraag of er interesse was voor een 
aantal werkstukken die in het verleden tijdens smeedmanifestaties zijn gemaakt o.a. de hoorn des 
overvloeds, de meiboom en het logo van Natuurmonumenten. Daarop zijn flink wat reacties 
binnengekomen, waarop ook een loting heeft plaatsgevonden. Onderstaand een kort bericht van 2 
nieuwe eigenaren. 
 

Werkstuk Hoorn des Overvloeds 
door Guus de Ridder 
 
Beste allemaal, 
Naar aanleiding van de oproep in de e-mail van Miko over de Hoorn des Overvloeds, kreeg ik toch het 
idee dat ik daar iets mee moest. Het zou toch zonde zijn als al dat werk door de jaren heen op een pallet 
zou blijven liggen. 

https://solaes.nl/
https://www.visitgo.nl/nl/blijf/slapen
https://www.booking.com/searchresults.nl.html?label=ouddorp-4nTGpP*YFR_DEev8EEAYygS540213882170%3Apl%3Ata%3Ap135%3Ap2%E2%82%AC40%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd-19549201159%3Alp9102628%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YYnX0UuDUyu9wIL-GMhz1Ok&sid=88137147308cf532f1e0c6a2e03b22d4&aid=303947&checkin=2023-03-03&checkout=2023-03-04&city=-2151127&nflt=ht_id%3D204%3Bht_id%3D208
https://www.smeden.nl/smedendagen/aanmeldensmedendagen2
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Na een telefoontje met Rein Tupker kon ik het werkstuk 
ophalen. Na een kop koffie en elkaar even gesproken te 
hebben, ging de reis weer huiswaarts.   
Ik heb zelf toen niet aan dit werkstuk meegewerkt, 
simpelweg omdat ik toen nog geen lid was van het NGK. 
Er is al wel eens een oproep gedaan om gezamenlijk met 
het werkstuk verder te gaan, maar dat is er niet van 
gekomen.  
 
Zelf heb ik het idee om er weer een geheel van te maken 
en dat het een gemakkelijk te verplaatsen stuk wordt 
zodat het overal kan staan en weer voor iedereen te zien 
is voor wie dat wil. 
 

Verder ben ik nog wel benieuwd naar hoe het idee is ontstaan om dit werkstuk te maken en wat het 
plan was om wat er mee te doen als het af was? 
Warme groet, 
Guus de Ridder 
 
 

Werkstuk logo Natuurmonumenten 

door Jop van der Zeijden 
 
Het logo van Natuurmonumenten is vanuit het Soester zand verhuisd naar de tuin 
van mijn ouders in de Liemerse klei en staat in de vlinderborders in de kleine appel- 
en perenboomgaard.  
Mijn ouders zijn blij met deze mooie aanvulling op de tuin. 
 
Groet, 
Jop van der Zeijden 
 
 

Even wat berichtjes uit Baflo 
door Dick Norg 

 

Onlangs zijn we een samenwerking aangegaan 

met Vakland het Hogeland. 

Tijdens de promotiedagen in Groningen, waar 

we het ambacht smeden hebben gepromoot, 

zijn we in contact gekomen met een jongeman 

die hier nu eerst voor 3 dagen in de week aan 

het werk is gekomen. Dus allemaal positieve 

dingen m.b.t het smederij gebeuren. Ook dit 

vak moet in de toekomst gewaarborgd 

worden! 

 

Met vriendelijke groet, 

Dick (D.D.) Norg 

* In de januari editie van Metaalunie-magazine 

Metaal + Techniek is ook een interview met 

Dick Norg verschenen. Lees hier meer. 

 

https://vaklandhethogeland.nl/
https://static.reto.media/smedennl/upload-2023/smid-van-nu.pdf
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NRC-cursus smeedwerk in monumenten 
Het NGK en de aangesloten leden zetten zich in voor allerlei initiatieven en 

projecten. Zo is het NGK al jarenlang betrokken bij het cursusprogramma van het 

NRC (Nationaal Restauratie Centrum) en dan specifiek het onderwerp 

smeedwerk in monumenten. Onlangs is daar een interessant artikel over 

geschreven. 

 

De docent vanuit het NGK is Addy Kon, van Smederij Meerkerk uit Meerkerk. Hij 

is sinds 1980 werkzaam in de restauratiesector en gespecialiseerd in de 

restauratie van metaalwerk aan jonge monumenten en de restauratie en 

productie van smeedwerk. 
 

Smedendagen zaterdag 16 en zondag 17 september bij Slot Schaesberg
Twee keer Smedendagen in 1 jaar!?  
Ja, in sommige uitzonderlijke gevallen kan dat gebeuren. Dit jaar is door Slot Schaesberg en NGK een 

flinke subsidie binnengehaald om een evenement te organiseren. En dan moet dat wel in dit 

kalenderjaar plaatsvinden. En de smedendagen in Ouddorp waren al toegezegd. Vandaar dit jaar ook 

bij het Slot Schaesberg in Landgraaf. 

 

Een bezoek voor de voorbereiding heeft op dinsdag 28 februari 

plaatsgevonden, Guus de Ridder, Jeroen Smit en Miko Wijnands 

werden ontvangen door Aryan Klein, directeur van de stichting daar. 

De eerste plannen zijn al besproken. Reserveer zaterdag 16 en zondag 

17 september alvast in je agenda voor deze Smedendagen! 

Namens de organisatie, 

Guus de Ridder, Jeroen Smit, Sammy Kramer en Arjen Bos 
 

Cursussen 2023 
In 2023 organiseren we weer een cursus gereedschappen smeden die vanaf 2 juni op het programma 
staat (er zijn nog 2 cursusplaatsen beschikbaar) en in het najaar een cursus hang- en sluitwerk 
smeden, met geplande startdatum 8 september (er is nog 1 cursusplaats beschikbaar). Ook een 
cursus wellen/vuurlassen willen we weer op het programma zetten. 
 

https://www.restauratiecentrum.nl/
https://www.restauratiecentrum.nl/blog/aandacht-voor-smeedwerk
https://www.smeden.nl/smeedcursus-gereedschappen-smeden
https://www.smeden.nl/smeedcursus-hang-en-sluitwerk-smeden
https://www.smeden.nl/smeedcursus-hang-en-sluitwerk-smeden
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Voor alle smeedbenodigdheden   

http://www.angele-shop.com
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Agenda 
2023 
MAART 
25 maart: NGK-workshop kennismaken met 
smeden - Slot Schaesberg Landgraaf 
APRIL 
15 april: NGK-workshop kennismaken met 
smeden - Batavialand Lelystad 
MEI 
13 mei: NGK-workshop kennismaken met 
smeden - Batavialand Lelystad  
19-20 mei: NGK Smedendagen 
JUNI 
2 juni: NGK- cursus gereedschappen smeden 
Batavialand Lelystad 
10 juni: NGK-workshop kennismaken met 
smeden - Batavialand Lelystad 
SEPTEMBER 
8 september: NGK-cursus hang en sluitwerk 
smeden - Batavialand Lelystad 
8 september: NGK-cursus basisvaardigheden 
smeden - Botterwerf Huizen 
16-17 september: NGK Smedendagen, Slot 
Schaesberg Landgraaf 
OKTOBER 
14 oktober: NGK-workshop kennismaken met 
smeden - Batavialand Lelystad 
27 oktober: NGK-cursus gevorderd smeden – 
Smederij Reinier Hoving Wolfheze 
NOVEMBER 
18 november: NGK-workshop kennismaken met 
smeden - Batavialand Lelystad 
DECEMBER 
16 december: NGK-workshop kennismaken met 
smeden - Batavialand Lelystad 
 

 

  

Aanmeldingen & afmeldingen 

Aanmelding NGK-particulier lidmaatschap:  
R. van Zanen, Zaandam 
B. van Dijk, Deventer 
 
Aanmelding NGK-lidmaatschap: 
Studio Kramer, Nijmegen 
 
Afmelding NGK-lidmaatschap:  
Men's Tradition, Middelbeers 
Forging Apprentice, Amersfoort 
Kunst- Siersmederij Rein Tupker & Zn., Soest 
Smederij Matthijsse, Meliskerke 
Mostert Kunst- & Siersmederij, Wekerom 
 
Afmelding NGK-particulier lidmaatschap: 
J. Kroezen, Marrum 
P.J. Wagenaar, Blokker 
R. Boere, Almelo 
S. Peelen, Amsterdam 
N. ten Bosch, Enschede 
D.P. van den Ende, Oude-Tonge 
M. Verzuu, Den Bilt 
 

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, branche-
manager van het NGK. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen 
geen rechten worden ontleend. 

https://www.smeden.nl/workshop-kennismaken-met-smeden
https://www.smeden.nl/workshop-kennismaken-met-smeden
https://www.smeden.nl/smeedcursus-gereedschappen-smeden
https://www.smeden.nl/smeedcursus-hang-en-sluitwerk-smeden
https://www.smeden.nl/cursus-basisvaardigheden
https://www.smeden.nl/gevorderd-smeden
mailto:info@smeden.nl
http://www.smeden.nl/
mailto:info@smeden.nl?subject=Stopzetten%20toezenden%20Smidsvuur%20Magazine
http://www.maurikssolutions.com

