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LOCATIE
De Fabrique (deur 19)
Westkanaaldijk 7
3542 DA Utrecht
 
AANMELDEN
U kunt zich aanmelden via  
www.vereniging-ion.nl/technion-dag
Op de website treft u een digitaal aanmeldingsformu-
lier aan. Na ontvangst van uw aanmelding zullen wij u 
een bevestiging met een routebeschrijving toesturen. 

KOSTEN
De kosten voor deelname aan de Techn.ION-dag zijn, 
na het invullen van het digitale aanmeldingsformulier, 
als volgt:
Vereniging ION-leden: gratis
Niet-leden: € 95,-
No-shows: € 45,-
 
ORGANISATIE
Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend 
Nederland (ION)
Yvette Henraat
tel. 030-6300390
henraat@vereniging-ion.nl
www.vereniging-ion.nl



(Gesloten gedeelte, alleen voor leden)
08.30  -  09.00  UUR

 Ontvangst met koffie/thee 

09.00  -  10.00  UUR
 Algemene Ledenvergadering

(Open gedeelte)
10.00  -  10.45  UUR  

 Ontvangst met koffie/thee

10.45  -  11.00  UUR
 Opening

Dagvoorzitter Rik van Thiel, Vereniging ION 

11.00  -  11.30  UUR
 Mechanische voorbewerking  
middels stralen 
Marcel Timmerman, Sybrandy

In deze presentatie zullen we nader ingaan op 
het belang van een juiste voorbewerking voor 
de perfecte conservering. Daarom worden 
o.a. begrippen als roestgradatie, reinheid en 
ruwheid toegelicht. Uiteraard wordt stralen als 
mechanische voorbewerking besproken met 
de verschillende systemen en ontwikkelingen 
hierin. Ook wordt er aandacht besteed aan de 
moge lijkheden tot automatisering in de mecha-
nische voorbewerking.

11.30  -  12.00  UUR
 In vuur en vlam 
Lilian Fopma, Elferro

Een presentatie over vlamspuiten als conserve-
ringsmethode. Aan de orde komen het ontstaan 
en de ontwikkeling van de vlam gespoten me-
taal laag, eisen aan de ondergrond, het proces 
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en de deklagen. Ook wordt ingegaan op kwali-
teitsmetingen en toepassingen in de praktijk.

12.00  -  12.30  UUR
 Anodiseren voor omgevingen  
met een hoge pH-waarde 
Gerard Neervoort, Alufinish

De weerstand tegen alkalische reagentia is oor-
spronkelijk een eis van de automobielindustrie 
die is ontstaan uit de aard van de reinigers die 
in wasstraten worden gebruikt. Het aluminium 
dat aan de buitenzijde van de wagens wordt 
geëxposeerd, erodeert hierdoor. De eisen met 
betrekking tot deze weerstand wordt uitgedrukt 
in pH-waarden >12. In de meeste gevallen is de 
alkaliresistentie vereist in combinatie met een 
aantal andere eisen zoals micro-craking en cor-
rosiewering. Deze eisen zijn vaak in tegenspraak 
met elkaar. Hierdoor zijn ze beslissend voor de 
keuze van product, bad volgorde en onderhoud 
van het anodiseerproces. Ontwikkelt voor de de 
automotive vraagt een aantal van ons zich al af 
waar dit proces toe leidt in andere werkgebieden.

12.30  -  13.30  UUR  
 Lunchpauze

13.30  -  14.30  UUR
 Masterclass: Verleid de klant 
Daniëlle de Jonge, Divario Commerciële  
Communicatie

Laat je tijdens deze presentatie prikkelen en 
inspireren over de eerste verleidelijke stap, verlei-
delijke uitstraling, kleuren die verleiden, verleiden 
met zintuigen, taal der verleiding, overal verleide-
lijk zichtbaar zijn, online verleiding, blijvend ver-
leiden en verleid jezelf. Met opvallende film- en 
geluidsfragmenten, aansprekende voorbeelden, 
overtuigend beeldmateriaal, interactie en humor 
krijg je op inspirerende wijze praktische tips 

aangereikt. Juist dan ben je in staat om ook jouw 
klanten te verleiden en jezelf en je bedrijf zakelijk 
onweerstaanbaar aantrekkelijk te maken.

14.30  -  15.00  UUR
 Koffie/thee pauze

15.00  -  15.30  UUR
 Essentiële controlepunten  
brandwerende coatings 
Leo Oosterveen, Brandveilig Bouwen Nederland 
en Jan Peter de Boer, Multifire International

Voor het beschermen van staal, beton en houten 
constructies tegen brand zijn verschillende 
beschermingsmogelijkheden. Een ervan is een 
brandwerende coating die op staal en beton aan-
gebracht kan worden. Wat de aandachtspunten 
zijn om dit op een goede manier te doen, zodat 
de coating bij brand ook functioneert zoals be-
oogd en de veiligheid levert zoals bedoeld, wordt 
besproken in deze presentatie. Daarbij wordt on-
der meer ingegaan op kritieke staaltemperatuur, 
vereiste laagdikten en het aantal aan te brengen 
lagen, alsmede de nazorg op de bouwlocatie.

15.30  -  16.00  UUR
 Serious gaming nu ook in  
de oppervlaktetechnieken 
Henk van Uden, Green Training

Opleiden is een belangrijk aspect van het verbe-
teren van het vakmanschap van de applicateur. 
ION geeft daarvoor veel cursussen die voor een 
deel in een praktijklocatie worden gegeven. 
Nieuwe technologieën, algemeen aangeduid 
als serious gaming, geven de mogelijkheid om 
processen levensecht te simuleren buiten de 
productielocatie. Met deze nieuwe technologie 
kan men de fundamentele spuitvaardigheden 
trainen, omdat een realistische 3D ervaring wordt 
gecreëerd waarin studenten de lichaamshouding 

en spier- en gewrichtsbewegingen voortbrengen 
die nodig zijn om de ideale dichtheid te creëren 
op een werkstuk. In combinatie met professione-
le instructie en het veelvuldig herhalen van spray 
oefeningen biedt de spray simulator studenten 
en vakkrachten een tool om hun professionaliteit 
in korte tijd te vergroten zonder het milieu te 
belasten. In deze presentatie zullen de mogelijk-
heden van virtueel trainen worden toegelicht en 
uiteraard is er tijdens de pauzes de gelegenheid 
om de apparatuur ook zelf ter hand te nemen.

16.00  -  16.30  UUR
 Trends en ontwikkelingen oppervlakte-
technieken in de architectuur 
Joost Heijnis, Architectenbureau Cepezed

In de architectuur is het niet alleen belangrijk dat 
(metalen) afwerkingen mooi zijn maar dat ook 
blijven. Hiervoor is goed en regelmatig onder-
houd noodzakelijk, maar is een kwalitatief hoog-
waardige oppervlaktebehandeling natuurlijk 
een basisvoorwaarde. Naast de kwaliteit van een 
bouwcomponent gedurende de levensduur van 
een gebouw wordt de kwaliteit na de levensduur 
van een bouwwerk steeds belangrijker. Meer en 
meer zullen gebouwonderdelen en componen-
ten deels of in zijn geheel worden hergebruikt. 
In de toekomst blijft de leverancier wellicht 
eigenaar van het onderdeel dat zij heeft geleverd. 
Dit gegeven zal zijn invloed gaan hebben op 
afwerkingsmethodieken en oppervlaktebehan-
delingen en zal een mindshift voor de gehele 
bouwkolom betekenen.

16.30  -  16.45  UUR
 Afsluiting

Egbert Stremmelaar, Vereniging ION

16.45  -  17.30  UUR
 Netwerkborrel


