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Bouwrelatiedagen Gorinchem
De VLOK was present op de Bouw-

relatiedagen in de Evenementenhal 

te Gorinchem, die werd gehouden 

op 8, 9 en 10 september 2009. 

Samen met een aantal leveranciers 

had de VLOK weer de organisatie 

van het Kluseiland op zich geno-

men. Op het Kluseiland kunnen 

nieuwe materialen en gereedschap-

pen worden uitgeprobeerd, waarbij 

je tips krijgt van medewerkers van 

de deelnemende leveranciers.

De ruim opgezette VLOK-stand 

zelf was tot stand gekomen met de 

medewerking van beurspartners 

als Walko. Walko toonde aan dat 

de werkbanken op vele manie-

ren kunnen worden ingezet. Ook 

Easydek was partner. Dit product 

werd toegepast op de vloer van het 

Kluseiland, met als resultaat een 

mooie beschermlaag.

Kluseiland
Er was genoeg belangstelling voor 

deelname aan het Kluseiland, aldus 

Ed Stolwerk, die als bestuurslid van 

de VLOK de drijvende kracht is ach-

ter de organisatie van het Klusei-

land. “We hebben het niet bewust 

gedaan, maar als je rondkijkt zie 

je vanzelf het thema ‘Gezond en 

Groen werken’ terugkomen bij 

alle deelnemers. Het is duidelijk 

een trend in de markt. Wij zijn er 

blij met deze ontwikkeling. Het 

bewijst dat de klant hiervoor kiest. 

De fabrikanten onderkennen de 

vraag en leveren inmiddels goede 

materialen om aan de wensen 

van de klant te voldoen.” Stolwijk 

merkt daarbij op dat aandacht voor 

veilig werken en het milieu er bij 

de VLOK als het ware ingebakken 

zit. De VLOK is ruim 25 jaar gele-

den opgericht door idealisten die 

betrokken waren bij de Stichting 

MEMO (Mens en Milieuvriendelijk 

Ondernemen). Via bijeenkomsten 

en KlusVisie besteedt de VLOK 

regelmatig aandacht aan arbeids-

omstandigheden en veiligheid voor 

de klant.

Easydek
Easydek Beschermingstechniek B.V. 

uit Driebergen heeft met een taai, 

sterk en zelfklevende beschermfo-

lie gezorgd dat op het Kluseiland 

schoon en veilig kan worden ge-

lopen en gewerkt. Je zag duide-

lijk hoe praktisch en plezierig de 

aanblik is van alle werkplekken. 

Op zo’n manier werken maakt 

ongetwijfeld een diepe indruk 

op de klant. Meer weten over 

Easydek: www.easydek.nl.

BIA LockBlock
Beton Industrie Arts B.V. (BIA) 

uit Wijchen presenteerde op het 

Kluseiland een betonblok dat 

droog gestapeld kan worden. Het 

geheim van het ‘metselen zonder 

mortel’ van het BIA LockBlock zit 

– zoals de naam al aangeeft – in 

de bijzondere verankering. Met 

een centrerend profiel vallen de 

blokken moeiteloos in elkaar, 

terwijl zij door het profiel slechts 

aan één zijde losgemaakt kunnen 

worden. Door de blokken om 

en om te plaatsen – waarbij zij 

zichzelf ook zijdelings verankeren 

– komt alles muurvast te zitten. 

Zoals bij de meeste klussen zit 

ook hier het meeste werk in de 

voorbereiding. Met name de 

eerste laag blokken moet goed 

waterpas worden aangebracht. 

Meer weten over BIA LockBlock:  

www.bia-beton.nl.

Minder lood
Monier, een van origine Franse 

onderneming, heeft het hoofd-

kantoor gevestigd in Oberursel in 

Duitsland. Monier biedt met het 

product Wakaflex inmiddels al 17 

jaar een mogelijkheid om zonder 

lood daken goed waterdicht te 

maken. Het materiaal is duurzaam 

en kan gemakkelijk met de hand 

op maat worden gemaakt. Een 

gewone schaar en eventueel een 

roller om het materiaal mooi op de 

dakpannen te laten aansluiten zijn 

de enige benodigde hulpmiddelen. 

Omdat het materiaal aanmerkelijk 

lichter is dan lood vergt de verwer-

king minder kracht van de vakman. 

Meer weten over Wakaflex:  

www.monier.nl.

Minder stof
Maar liefst vier ‘concullega’s’ 

Journaal Journaal

Korting van Rnn
Waar gewerkt wordt, ontstaat 

afval. VLOK-leden krijgen bij Rnn-

Shanks en de daarbij aangesloten 

afvalverwerkingsbedrijven een spe-

ciale korting voor de huur 6m³ af-

valcontainers voor sloopafval. Maar 

ook met de BigBags is vuilafvoer op 

beperktere schaal goed mogelijk. 

Meer weten over RnnShanks:  

www.rnnshanks.nl. ■

Op 13, 14 en 15 oktober 2009 

neemt de VLOK deel aan de Bouw-

relatiedagen in Hardenberg. Even-

als in Gorinchem krijg 

je als bezoeker een 

echte VIP-behande-

ling. Voor de degene 

die nog nooit op de 

Bouwrelatiedagen is 

geweest: parkeren is 

gratis, je krijgt hapjes 

en drankjes aangeboden zodat je 

verder ongestoord kunt rondstrui-

nen tussen de stands van toonaan-

gevende internationale, landelijke 

en regionale leveranciers. Ook is er 

alle ruimte om in contact te komen 

met collega’s, onder andere op de 

VLOK-stand. Dan kun je gelijk weer 

een stapel consumentenfolders 

meenemen.

Openingstijden van de Bouwrelatie-

dagen zijn van 14:00 uur tot  

22:00 uur. ■

Bouwrelatie-
dagen gemist?

VLOK-stand

namen alle moeite om de bezoe-

kers vertrouwd te maken met hun 

nieuwe producten. 

Henkel liet bezoekers kennisma-

ken met stofarme mortels, zoals 

CM90 (met een stofreductie van 90 

procent!). VLOK-leden die aanwe-

zig zijn geweest op de Algemene 

Ledenvergadering op 31 oktober 

2007 hebben de bijzondere eigen-

schappen van dit product destijds al 

leren kennen.

De namen Beamix, Maxit en Metz-

ger/Weber zijn goede bekenden 

bij de VLOK-leden. In november 

2007 werden een aantal workshops 

voor VLOK-leden georganiseerd en 

afgelopen voorjaar was de VLOK te 

gast bij de fabriek van Maxit-Bea-

mix in Eindhoven. Op het Klusplein 

toonde de leverancier onder de 

merknaam Weber een bijzondere 

voegmortel, de Weber LV450 dia-

mantvoeg. De kleuren blijven gega-

randeerd kleurecht en het materi-

aal blijft waterdicht. Weber biedt 

een levenslange garantie. De voeg 

is bovendien schimmelwerend. 

Tenslotte bestaat de mogelijkheid 

te kiezen voor een lichtgevende 

uitvoering, die bij een eventuele 

stroomstoring een veilige richting 

in het donker kunnen aanduiden. 

Meer weten over deze en andere 

Webermortel: www.tegellijm.nl

PCI is in Duitsland marktleider met 

hun producten en inmiddels ook 

al dertig jaar actief in Nederland. 

Doelgroepen waren vooral de 

tegelzettersbedrijven en de weg- 

en waterbouw. Behalve stofarme 

producten presenteerde PCI nano-

technologie in cementhoudende 

producten. Door toepassing van 

nanotechnologie ontstaat een stevi-

ger draagvlak tussen lijm en onder-

grond. Tenslotte heeft PCI speciale 

programma’s voor het waterdicht 

maken van kelders. Meer weten 

over PCI en de nanotechnologie: 

www.basf-cc.nl/PCI.

Ook Schönox heeft als vierde 

leverancier de focus gericht op 

het terugdringen van stof bij het 

verwerken van de producten. 

Kortom: veilig werken en een be-

tere gezondheid voor de vakman. 

Hoe langer de vakman gezond kan 

blijven werken, des te langer kan 

hij deze producten kopen. Zo snijdt 

het mes aan twee kanten.  

VLOK-leden kunnen gebruik maken 

van verschillende inkoopvoorde-

len. Al meer dan tien jaar blijkt de 

bedrijfsaansprakelijkheidsverzeke-

ring, de zgn. VLOK-polis, een groot 

succes. De VLOK-polis wordt op een 

aantal punten uitgebreid met zeer 

interessante modules. Zo kunnen 

deelnemers aan de VLOK-aanspra-

kelijkheidspolis naar hun klanten 

een nakomingsgarantie bieden tot 

Verdienen op verzekeringspremie
50.000 euro (is standaard tot 20.000 

euro).

Ook kunnen VLOK-leden die bouw-

constructieve klussen uitvoeren hun 

klanten extra zekerheid geven door 

het afsluiten van een speciale CAR-

verzekering (Construction All Risks) 

voor werken tot 50.000 euro.

VLOK-leden kunnen gebruik maken 

van de opzegservice van Meeùs 

Assurantiën. Wanneer je je aan-

meldt voor de VLOK-polis via het 

secretariaat, kunnen we dit voor je 

in het werk stellen. Misschien loont 

het de moeite om eens in die oude 

schoenendoos te kijken wat je nu 

aan premie betaalt en wat de VLOK 

je kan bieden.  ■

Oktober is het al weer vijf jaar 

geleden dat Hans Kamstra begon 

met zijn klussenbedrijf Brihado 

in Bergen op Zoom. Hans maakt 

gebruik van de VLOK-consumen-

tenfolder om nieuwe klanten te 

werven. Hierbij is hij regelmatig bij 

het plaatselijke tuincentrum en bij 

de lokale vestiging van Karwei om 

klanten te adviseren bij hun klus-

sen. Om de VLOK beter in beeld te 

Brihado op Karwei
brengen, heeft Hans de beschikking 

gekregen over een speciale roll-up 

poster die de VLOK ook gebruikt 

tijdens woon- en andere consumen-

tenbeurzen. 

Hans is er erg enthousiast over. “Ik 

ben regelmatig zo het weekeinde 

op pad, maar het is erg leuk om te 

doen. Klanten zijn nieuwsgierig als 

ze het grote VLOK-mannetje zien 

staan. Vooral de dames zijn vaak 

blij met extra hulp”, aldus Hans 

Kamstra. Omdat Hans regelmatig 

dit soort presentaties geeft, heeft 

hij de roll-up-poster vast in bruik-

leen gekregen. 

Ben je zelf ook op een vergelijk-

bare manier actief met promotie 

van jouw bedrijf en van de VLOK? 

Neem dan contact op met het se-

cretariaat. Graag ondersteunen we 

je met je activiteiten.  ■

Walko demo. De VLOK-banner.

VLOK-ambassadeur Mart Rietveld.

Lood vervanger Wakaflex.

Demo van Schönox.
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