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Help een vlek!

Nieuwe leden bij het Gilde

Nare vlekken, wat kun je er nog mee? Om daar 
antwoord op te krijgen was de vlekkentest 
opgenomen in het Parketolie-event. De aange-
brachte bleek/chloor, chocolade, intensief reini-
ger, koffie, rode wijn, thee, terpentine, urine en 
kit hadden alle tijd gehad om diep in het hout 
te trekken en volledig in te drogen. Want hoe 
vaak wordt er na verloop van tijd niet een bank 
verschoven waaronder een hardnekkige vlek 
blijkt te zitten? 
De leveranciers werd gevraagd om de vlekken 
te verwijderen met de middelen en methoden 

uit hun onderhoudsprogramma. 
“De conclusie van de vlekkentest is dat vlekken 
zoals Glorix, urine of rode wijn bijna altijd zo diep 
indringen dat er een blijvende vlek ontstaat, die 
alleen met behulp van schuren uit het hout is te 
verwijderen. De andere konden met de verschil-
lende reinigers goed worden behandeld,” zo vat 
Jan van der Kroef de bevindingen samen.
Maar hoe zit dan bij al die verouderde, geschaaf-
de of authentieke parketvloeren? Door schuren 
veranderen deze blijvend van karakter, en dat 
is wel laatste wat de klant wil. Speciaal voor de 
beantwoording van deze vraag had het Gilde 
Ron van Zaltbommel van Restauratiebedrijf van 
Zaltbommel en www.politoeren.com uitgeno-
digd. Hij droeg diverse alternatieve oplossingen 
aan om hardnekkige vlekken te verwijderen 
ZONDER te schuren en vatte die samen in een 
overzichtelijk schema. Dat dit een heel eigen 
vakgebied is blijkt wel uit de toegepaste pro-
dukten zoals oxaalzuur, waterstofperoxide, 
ethanol en vollersaarde.
Het volledige schema en tips staan op onze site.

Het Gilde feliciteert de nieuwe leden die 19 maart j.l. hun diploma op 
het ROC hebben behaald. De aspirant leden zijn jonge parketteurs die 
van het Gilde één jaar gratis lidmaatschap krijgen aangeboden om 
hun zodoende te stimuleren verder te groeien in hun vak. 

Proficiat en welkom bij het Gilde!

Parketteurs

Bas de Groot ( asp. lid )
Leo Steeman ( asp. lid ) 
Raymond van der Ven
Mark van der Zande
Jakko Woudenberg

Allround Parketteurs

Gérard Pieket
Ronald Stark

Mei
Juni
Oktober
December 

Najaar 

Houd voor de exacte data onze 
nieuwsbrief en website goed in 
de gaten!

Gezocht! Vrijwilligers en beeldmateriaal

Het Gilde is regelmatig op zoek naar vrijwilligers die onze activiteiten
willen ondersteunen. Ook niet-leden van het Gilde zijn hierbij van 
harte welkom. Zo hebben we onze beurspresentatie en het Parket-
olie event mede mogelijk kunnen maken door de inzet van deze 
vrijwilligers. Deel kennis en kunde en geef hierdoor een positieve 
bijdrage aan ons vak. Bezoek onze website om te kijken of we jouw 
hulp kunnen gebruiken.
Daarnaast is WoonWerk nog steeds op zoek naar foto’s voor digitaal
lesmateriaal. Beschik je over (praktijk gerichte) foto’s en wil je die delen,
stuur die dan naar i.dupree@woonwerk.nl

Clubhuisdag 
Workshop Festool
Clubhuisdag
Workshop 
Scheepsdekvloeren
Hoe ging het vroeger...


