
Het Nederlands Kampioenschap Parketleggen dat tijdens de 
Vakdagen Parket & Woninginrichter in Gorinchem werd gehouden
is dit jaar gewonnen door Peter Nieuwpoort. Deze Meester-
Parketteur bij het Gilde en eigenaar van De Houtbron in Helle-
voetsluis, pakte overtuigend de eerste plaats met een ruime 
voorsprong van 14 punten op de nummer twee, Pavel Barakazjan,
werkzaam bij Bloemen Parket. Allround Parketteur Saar Berks van 
Berks Houtbewerking plaatste zich als derde.
De opdracht die de deelnemers dit jaar voorgelegd kregen, ken-
merkte zich door het nauwkeurig zagen van een Hongaarse Punt 
uit 2-laags parket en het infrezen van een bies en sterpatroon. 
De afwerking bestond uit een moderne behandeling middels 
een UV-gedroogde laklaag.
Peter wist vanaf het eerste moment de juryleden te imponeren 
met zeer strak zaagwerk. Ook op de tweede dag zorgde hij voor 
superieur freeswerk en wist de biezen en ster vrijwel naadloos in 
het bord te verwerken. Het perfecte schuurwerk en het aanbrengen 
van de afwerklaag, maakte hem een terechte kampioen.

Vriend van het Gilde, Bona Benelux, organiseert op 
15 juni in Utrecht een inspirerende conventie voor alle 
BGV’ers en overige Gilde-leden. Tijdens deze dag zullen 
diverse gastsprekers clinics verzorgen die de moderne 
parketteur overtuigen van het gebruik van social media 
en het op de juiste manier inzetten van internet, zodat zij 
betere verkoopresultaten kunnen behalen. Op onze web-
site vind je alle informatie en een aanmeldingsformulier.

Gilde-Meester winnaar NKP 2015

Mari Habraken verzorgt workshop oude legtechnieken

Bona organiseert BGV-conventie
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Marcel Schipper werd kampioen
bij de junioren, vóór Stefan Welp
en Gilde Parketteur Leo Weber.

Op 26 maart jl. verzorgde Mari exclusief voor Gilde-leden een 
workshop over legtechnieken en behandelingen zoals deze in 
het verleden werden toegepast. De meer dan 50 jaar praktijk-
ervaring van Mari staat garant voor een prachtige bloemlezing 
over de werkomstandigheden van de parketteur die meer dan 
een halve eeuw geleden dagelijks z’n werkzaamheden moest 
uitvoeren. Met een leren gereedschapstas vol handgereedschap 
en spijkers ging men op pad om door het hele land heen de 
vloeren te plaatsen. Grote fabriekshallen werden voorzien van 

kopshouten blokken. Duizenden vierkante meters werden door Mari en zijn collega in de vloeibare
teer geplaatst, want parketlijm was er in die tijd nog niet. 
Parketvloeren bij particulieren werden handmatig geschraapt of vanaf de jaren 70 met de eerste 
modellen schuurmachines ( met spanwals…) geschuurd. De meeste vloeren werden afgewerkt 
met impregneer en vaste was, waarmee in het praktijklokaal een proefvloer werd behandeld. 
Mari had vele voorbeelden uit de praktijk meegenomen, zoals originele oude parketstroken, spijkers 
en schraapstalen. Ook mochten de Gilde-Parketteurs zelf aan de slag met stopverf en kleurmiddel 
om op ouderwetse wijze spijkergaatjes dicht te stoppen. Het bestuur van het Gilde is Mari dan ook 
dankbaar, dat hij zijn kennis en kunde middels deze workshop aan onze Gilde-leden heeft willen 
overdragen. Hierdoor zullen zij beter in staat zijn bij renovaties en restauraties de werkzaamheden 
op een vakkundige manier uit te voeren.


