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Je steekt er altijd wat van op 
en je wordt er echt beter van

VLOK

Opvallend: naast ervaren vakmensen 
nemen ook een paar jonge mensen 
deel aan de training. Da´s mooi om te 

zien, want die hebben we in de toekomst hard 
nodig. Een van die gasten blijkt in opleiding te 
zijn bij leermeester Barry de Vreede, VLOK-
regioconsultant en eigenaar van Klusbedrijf 
Weltevree. De gezel volgt de mbo-opleiding 
Allround ondernemer klussenbedrijf. Hij 
laat weten het erg naar zijn zin te hebben. 
Met dank aan Barry, want bij zo’n vakman 
leer je het meest. Zo krijgt hij een stevige 
basis om uit te kunnen groeien tot een echte 
vakman. Ronald Schaeffer van De KlusBij 
neemt twee mensen mee. Hij laat weten 
dat De KlusBij inmiddels een leerbedrijf is 
dat mensen van De AmbachtsAcademie 
opleidt. Deze organisatie, een initiatief 
van AmbachtNederland, zoekt nog 
steeds vakbekwame, ambachtelijke 
ondernemers (leermeesters) die hun kennis, 
vaardigheden en passie voor het vak willen 

MET KENNIS BETER 
HOUTSCHADE REPAREREN

doorgeven. Het is maar dat je het weet. De 
AmbachtsAcademie is opgericht met steun 
van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. De leerbedrijven gaan aan 
de slag met mensen die een uitkering hebben. 
Zij kunnen zich onder meer laten opleiden tot 
allround klusser.

Blauwschimmel Met kennis beter 
je vak uitoefenen is ook de insteek van 
de Renovaid-training dat het complete 
houtrotherstelsysteem presenteert. Maar 
niet eerder dan eerst aan de hand van een 
goed gedocumenteerde lesmap behoorlijk 
diepgaande maar goed te verteren theorie te 
behandelen. Denk aan herkenning van spint- 
en kernhout, herkennen van bruinrot, witrot 
& blauwschimmel en duurzaamheidsklassen 
van hout. Ook onderhoudend is het 
cursusdeel waarbij het herkennen aan bod 
komt van de schadeoorzaak aan kozijnen, 
panelen en boeiboorden. Denk hierbij aan 

De VLOK zet stevig in op het vakmanschap. De leden kunnen dan ook profiteren van vaktrainingen die de 
organisatie inmiddels onder de noemer VLOK Akademie organiseert. De VLOK verhuisde onlangs naar een 
nieuw pand in Zoetermeer dat over een ruime en goed belichte trainingsruimte beschikt. Daar werd onlangs met 
Renovaid een training professioneel houtrotherstel georganiseerd. Een beeldverslag. 
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onder meer visuele inspectie, verborgen 
gebreken, delaminatie van gelamineerd hout, 
onvoldoende omtrekspeling, scheurvorming 
door mechanische belasting en te strak 
aangebrachte profielen. Hierbij is er veel 
interactie met de cursisten, want vragen 
stellen: graag.

Uitdaging Renovaid biedt een brede 
productlijn, zo wordt al snel duidelijk. Aan 
de hand van vele foto’s leggen de twee 
cursusleiders uit hoe je met deze producten 
specifieke klussen kunt klaren. Tijdens het 

tweede deel van de cursus gaan de vakmensen 
met de producten aan de slag. En dat valt lang 
niet altijd mee. Vooral het modelleren van 
epoxy’s blijkt echt een vaardigheid die je na 
genoeg oefenen onder de knie krijgt. Vooral 
een hoekje recht krijgen, is nog een hele 
uitdaging. Gelukkig kunnen we met schuren 
in de tussentijd een nog niet geheel perfect 
uitgevoerde reparatie tijdens de afwerking 
maskeren. Maar het scheelt tijd als we straks 
deze klus in één keer kunnen fiksen. Gezegd 
moet worden dat een paar vakmensen best 
dicht bij een strak resultaat komen. 

Het certificaat Tijdens de cursus biedt 
Renovaid een vers-van-de-pers-nieuwtje: 
RenoFill. Dit product bestaat uit twee 
componenten die je met een spaan goed 
mengt. Met de goed modelleerbare RenoFill 
werk je oneffenheden weg en kun je 
bijvoorbeeld ook over geschuurde grondverf 
heen zetten. De ondergrond moet sowieso 
schoon en droog zijn. De na het mengen 
opgebrachte pasta is blauw, zodat je ziet waar 
je een reparatie hebt uitgevoerd. Dankzij deze 
kleur is de laag ook goed te dekken met lichte 
verfkleuren. Je kunt in maximaal 10 minuten 
tijd de pasta verwerken en daarom maximaal 
6 mm dik opbrengen. Je kunt de laag naar 
0 brengen. Wel geldt: eerst aanbranden en 
dan vlak maken. En na droging van zo’n 30 
minuten lekker vlak schuren met P120. 
De cursus zit er op, de deelnemers krijgen 
na een korte klassikale overhoring hun 
certificaat, een professioneel ogend pasje in 
het formaat rijbewijs. De cursus blijkt nuttig 
bestede tijd. Toch kun je je afvragen waarom 
een deel van de cursisten, die toch ervaren 
vakmensen zijn, deze training volgen. Het 
antwoord van een van hen luidt: je steekt er 
altijd wat van op en je wordt er echt beter van.

VLOK-leden genieten bij cursussen van de VLOK Akademie 
van een cursuskorting. Ook kun je extra garantie geven en 
ontvang je de certificatie Vakmanschap en Zekerheid. De 
VLOK Akademie verlangt van de partners die de cursussen 
geven, dat zij ook aandacht schenken aan veiligheid en 
bouwregelgeving. Met het certificaat kunnen vakmensen 
aantonen verstand van zaken te hebben. En dat zal van pas 
komen bij de inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging 
voor het bouwen. 

Renovaid biedt voor de liefhebber de 
vervolgopleiding Expert. In deze opleiding 
wordt dieper op de theorie ingegaan, leg je 
daarover een theorie-examen af en wordt 
de praktijk uitgebreid. Daarbij wordt niet 
alleen gekeken naar de werkmethodiek, 
maar ook naar de esthetiek. Want alleen 
een perfect uitgevoerde reparatie is na het 
overschilderen nagenoeg onzichtbaar.
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