Het jaar 2010 is begonnen met enkele organisatorische nieuwtjes. Daarnaast
hebben we wederom een verscheidenheid aan nieuwe activiteiten te melden.

Voorzitterswisseling Bond voor Materialenkennis
Op de Bondsraadvergadering van 3 maart 2010 heeft voorzitter dr.ir. L.J.M.G.
(Ardi) Dortmans formeel het voorzitterschap overgedragen aan dr.ir. H.W. (Eddy)
Brinkman. Deze wisseling betrof een wisseling binnen het huidige bestuur van de
Bond voor Materialenkennis.
Ardi Dortmans heeft aangegeven dat persoonlijke
omstandigheden hem nopen om de voorzittersfunctie van de
Bond voor Materialenkennis neer te leggen. De bestuursleden
hebben daarop Eddy Brinkman als nieuwe voorzitter benoemd.
Eddy Brinkman is eigenaar van Betase B.V., een bedrijf voor de
overdracht van technische kennis, uit Barchem in de Gelderse
Achterhoek. Naast de kersverse nieuwe voorzitter bestaat het
bestuur uit Ardi Dortmans (TNO), Frans van Dartel (DAF Trucks),
Germ Visser (DSM), Menno van der Winden (Corus) en Amarante Eddy Brinkman,
nieuwe voorzitter
Böttger (TU Delft).
van de Bond

Nieuwe Sectie Corrosie binnen de Bond
Eveneens op de Bondsraadvergadering van 3 maart is een nieuwe sectie binnen de
Bond gepresenteerd: de Sectie Corrosie. Het doel van deze sectie is om naar een
brede achterban van de Bond een platform te bieden voor uitwisseling van
praktische kennis op het gebied van corrosie. Dit zal worden gedaan door het
organiseren van thematische bijeenkomsten en indien mogelijk ook door het
opstellen van schriftelijke corrosie-informatie. De Sectie Corrosie zal ook namens
de Bond lid worden van de EFC, de Europese Corrosie Federatie. Hierdoor ontstaan
voor de leden ook interessante voordelen bij EFC-activiteiten.
Deze Sectie Corrosie zal naast de Studiekern Corrosie, die een meer specialistisch
en besloten karakter heeft, bestaan. Op de website van de Bond, onder Secties en
Verenigingen in de blauwe menubalk, vindt u binnenkort meer informatie over deze
nieuwe sectie. Als u lid van deze sectie wilt worden, dan kunt u hiervoor een e-mail
sturen aan info@materialenkennis.nl.

Ir. W.M.M. (Wally) Huijbregts benoemd tot erelid van de
Studiekern Corrosie
Tijdens de bijeenkomst van 27 januari 2010 heeft de Studiekern Corrosie de heer
ir. W.M.M. (Wally) Huijbregts benoemt tot erelid. Dit als blijk van waardering voor
zijn vele inspanningen en verdiensten voor deze contactgroep. De heer Huijbregts
trad op 3 oktober 1968 toe tot de Studiekern en vervulde hiervan lange tijd het
voorzitterschap (van mei 1986 tot januari 2001). Na zijn voorzitterschap (en
werkzaamheden bij KEMA) nam hij het initiatief tot het opzetten van de website
van de Studiekern Corrosie alsmede het beheer hiervan. De laatste jaren
assisteerde hij het bestuur bij het opstellen van de programma’s voor de vijf
reguliere bijeenkomsten per jaar. Ook was hij intensief betrokken bij de organisatie
van het 60-jarig jubileum van de Studiekern Corrosie in 2008.
De Studiekern Corrosie heeft circa 35 leden, allen vakspecialisten op het gebied van
corrosie. De bijeenkomsten hebben in principe een besloten karakter, onder het
motto “halen & brengen” van informatie. Daarnaast wordt via de website
www.studiekern-corrosie.nl alsmede via een hechte samenwerking met de Sectie
Corrosie beoogd meer naar buiten te treden en informatie met andere
geïnteresseerden te delen.
Voorzitter Aerts van de Studiekern
Corrosie (links) feliciteert erelid
Huijbregts (rechts)

Meeting Materials 2010
In navolging van de succesvolle bijeenkomsten in de afgelopen vier jaren kondigen
we het lustrum "Meeting Materials 2010" aan. Iedere geïnteresseerde is welkom om
op dinsdag 20 april aan dit event deel te nemen, ditmaal in de Aula
Congrescentrum van de TU Delft. Meer informatie vindt u binnenkort op de website
www.meetingmaterials.nl.

Falen of presteren van deklagen
In het kader van de cyclus "Falen of Presteren" organiseert de Vereniging Metalen
(VeMet) samen met enkele andere partijen op dinsdag 20 april een themaavond/middag over de toepassing van deklagen. Naast de mogelijkheden van
deklagen bij de verbetering van corrosie- en slijtage-eigenschappen, wordt ook
aandacht besteedt aan de beperkingen van deklagen.

Low carbon footprint and coatings
Op dinsdag 16 maart 2010 organiseert de Nederlandse Vereniging van Verftechnici
(NVVT) samen met ATIPIC in de E 10 Hoeve te Brecht (België) een bijeenkomst
met de bovenstaande titel. Diverse duurzame aspecten van de verftechnologie
komen hier aan de orde.

Project 'iPolyCond' als opvolger van 'PolyCond'
Tussen 2005 en 2009 heeft de Bond voor Materialenkennis deelgenomen aan het
Europese onderzoeksproject 'PolyCond' voor de ontwikkeling van elektrisch
geleidende polymeercomposieten voor bescherming tegen elektromagnetische
interferentie en elektrostatische oplading. Via de website van de Bond, op de
blauwe menubalk onder Projecten > PolyCond kunt u een Engelstalig artikel
downloaden met hierin achtergronden, doelstellingen, technisch-inhoudelijke
resultaten en case-studies van het project. Dit artikel is eveneens in het Jaarboek
2009 verschenen.
Inmiddels heeft dit project een vervolg gekregen in de vorm van 'iPolyCond'
(www.ipolycond.org), met als doel om trainingsmaterialen en andere hulpmiddelen
te ontwikkelen voor de Europese polymeerverwerkende industrie en hun klanten,
om de bekendheid en ervaring met geleidende polymeercomposieten te vergroten.
Hoewel de Bond formeel geen deelnemer is in dit vervolgproject, zijn er wellicht
toch leden die in deze materie geïnteresseerd zijn. Mocht u nadere informatie
wensen, dan kunt u dit kenbaar maken via e-mail aan info@materialenkennis.nl
onder vermelding van 'PolyCond'.

Vakbeurs Surface 2010
VOM, Vereniging voor Oppervlaktetechnieken van Materialen, introduceert Surface
2010, "dé vakbeurs voor oppervlaktetechniek". Deze vakbeurs vindt plaats van 12
t/m 14 oktober in de Brabanthallen te Den Bosch.
De Bond voor Materialenkennis en de Vereniging Metalen (VeMet) ondersteunen
Surface 2010. Ing. E.W. (Erik) Schuring van de VeMet heeft zitting in de
adviescommissie bij de organisatie van dit evenement.
Meer informatie vindt u op de website van Surface 2010. www.surfacevakbeurs.nl
Op deze site kunt u zich ook aanmelden en abonneren op een nieuwsbrief.

Datums om te onthouden
16 maart 2010 - 'Low carbon footprint and coatings', zie hierboven.
31 maart 2010 - De Studiekern Corrosie organiseert een studiemiddag.
20 april 2010 - 'Falen of presteren van deklagen', zie hierboven
20 april 2010 - Meeting Materials 2010, zie hierboven.
20 mei 2010 - Lezingenavond en algemene ledenvergadering van de Vereniging
voor Warmtebehandeling (VWT).
1 juni 2010 - Studiemiddag 'Bindmiddelen' en algemene ledenvergadering van de
Nederlandse Vereniging van Verftechnici (NVVT).
Meer informatie over deze activiteiten vindt u in het Agendaoverzicht op onze
website http://www.materialenkennis.nl. Hier leest u ook op welke wijze u zich voor
elke activiteit kunt aanmelden.
Heeft u een activiteit die u graag op de agenda van de Bond voor Materialenkennis
geplaatst wilt zien staan, of heeft u een nieuwtje voor de Nieuwsbrief? Stuur een email naar info@materialenkennis.nl

