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Beurs EUROFINISH+MATERIALS 
2019 verwelkomt al meer dan 100 
standhouders
Ruim drie maanden voor de beurs op 15 
en 16 mei plaatsheeft in de Brabanthal 
in Leuven (B), tekenen al meer dan 100 
standhouders present.

Het opzet van deze gecombineerde beurs, 
is dus nu al geslaagd te noemen: bezoe-
kers zullen op de beurs van materiaal 
over verbinding tot oppervlaktebehande-
ling kunnen volgen. Kortom, alle stappen 
die nodig zijn om een kwalitatief eind-
product te maken, zijn aanwezig tijdens 
EUROFINISH+MATERIALS 2019.

“Ook in de live demo’s zullen alle stappen 
in de keten te zien zijn”, verduidelijkt Veer-
le Fincken van VOM. “Het is de bedoeling 
dat verschillende expertises en diverse 
technieken aan bod komen in clusters op 
verschillende locaties binnen de hal. Op 
die manier krijgt de bezoeker geen geseg-
menteerd verhaal maar effectief een ant-
woord op zijn vraag.”

Tijdens de kickoff van de beurs op 22 ja-
nuari, vertelden een aantal standhouders 
waarom deze beurs voor hen zo belangrijk 
is.

Dennis Wijnants van Metel, dat onder 
andere gespecialiseerde grondstoffen le-
vert aan de maakindustrie, ging in 2014 
voor het eerst als standhouder naar Ma-
terials: “Ik was zelf aangenaam verrast dat 

bezoekers aan de beurs echt met concre-
te problemen en vragen kwamen. Ze heb-
ben bijvoorbeeld een materiaal dat steeds 
scheurt bij een bepaalde temperatuur en 
zoeken daar een oplossing voor. Ingenieurs 
komen langs met concrete vragen en we 
zoeken samen naar een oplossing, nog 
voordat men begint te tekenen. Dat is erg 
belangrijk want eens het ontwerpproces in 
gang gezet is, is het moeilijk om nog veel 
te wijzigen.”

Ramon van ’t Hoff van technisch ad-

vies- en handelsbureau J.J.Bos bena-
drukt dat zij al vanaf de eerste Materials-
beurs van de partij zijn. “Op deze beurs 
ontmoeten wij niet enkel onze bestaande 
klanten en meestal ook een aantal pro-
specten, maar we maken er vooral ken-
nis met interessante professionals. Als de 
kwaliteit van standhouders en bezoe-

kers hoog is, groeien daar onvermijdelijk 
nieuwe samenwerkingen uit. Dat is wat 
EUROFINISH+MATERIALS 2019 zo inte-
ressant maakt.”

Huub van der Leeuw van TQC Sheen 
herinnert zich heel wat edities van EURO-
FINISH. Als producent en leverancier van 

TQC Sheen dan ook thuis in het speel-
veld van de beurs. “Wij trachten om bij 
elke beurs waar wij aan deelnemen, uit te 
pakken met een innovatie. Dat zal ook in 
mei het geval zijn. Wij verwachten dus heel 
veel van onze deelname in mei.”

VOM
Hilde De Wachteri

BEZOEKERS VAN EUROFINISH+MATERIALS ZULLEN 
ALLE STAPPEN DIE NODIG ZIJN OM EEN KWALITATIEF 
EINDPRODUCT TE MAKEN, KUNNEN DOORLOPEN OP 
DE BEURSVLOER.

Dennis Wijnants Ramon van ‘t Hoff

Huub van der Leeuw



vo
m

 i
n
fo

 0
1
/1

9

35

VOM-INFO

REEDS AANGEMELDE EXPOSANTEN (DD. 07/02/2019)

AD CHEMICALS BV; AGFA-LABS; AIRBLAST BV; ALMAPLAST NV; ANALIS SA/NV; ANTON PAAR; ARENA COMET NV; 

AXALTA POWDER COATING SYSTEMS; BCA NV; BELGIUM COATINGS; BELMEKO; BENELUX SCIENTIFIC; BOSCH TIENEN; 

CHEMETALL BV; CHEMSTREAM BVBA; CHIMIDEROUIL; CONSIST BVBA; CRM GROUP; CSB2; CZL TILBURG BV; D-COAT 

BVBA; DESOTEC - ACTIVATED CARBON; EMPTMEYER-UTS NV; EPSI; ESTEE INDUSTRIES; EUROMAT; FALEX TRIBOLOGY 

NV; FEDERATIE VAN METALLISEURS; FILMS MULTIFONCTIONNELS; FLANDERS MAKE; HÄRTA - ALDENHOVEN GMBH; 

HARTECH MEET- & TESTAPPARATUUR BV; HATWEE; HELMUT FISCHER MEETTECHNIEK BV; HEMPEL INDUSTRIAL BV;  

HENKEL NV; HS PROTECT; INNPLATE BV; INPLASCO; INSPYRO; J.J. BOS BV; JEOL (EUROPE) BV; KANIGEN WORKS BE-

NELUX; KEYENCE INTERNATIONAL; KLUTHE BENELUX BV; KO-AR BV; KURT OBERMEIER GMBH; LABOMAT; LAKKERIJ 

DE BRUYN BV; LAKKERIJ VANDEREYT; LCS ADHESIVE BONDING BVBA; LITHCOTE EUROPE SA; LYBOVEN AIR (KELLER 

LUFTTECHNIK BENELUX); M.F.I.; MAGISTOR; MATERIALS CONSULT; METAL FINISHING INDUSTRIE M.F.I.; MAVOM; MEC 

EUROPE NV; MEFIAG BV; MEGATOOL; MERSEN BENELUX; METALOGIC; METEL; MVT; NOVASOFT BVBA; OERLIKON BAL-

ZERS; OMD 3D; OMYA AG; OPTIMAT; OXYPLAST BELGIUM NV; PACKO SURFACE TREATMENT; PEDEO HOGEDRUKGIE-

TERIJ; PLATOS CONSULTING; PTM MECHATRONICS; ROMARCO NV; RÖSLER BENELUX BV; RYCOBEL NV; SHIMADZU 

BENELUX; SIMA; SINVACON BVBA; SIRRIS; SODABLAST BVB; STRAALTECHNIEK INTERNATIONAL NV; STRUERS GMBH 

NEDERLAND; TAPE SERVICE COENRAETS; TECHNEX BV; TECHNOCHIM; THERMO FISHER SCIENTIFIC; THERMO-CLEAN 

HEUSDEN-ZOLDER NV; TIGRES GMBH; TQC SHEEN; UMONS INNOVATION CENTRE; UPTIMISE BVBA; VAN OS-DURA-

COAT NV; WBDURAPAINT; WSB FINISHING EQUIPMENT; ZANDLEVEN POEDERCOATINGS BV.

Jan Lambrechts van LCS Adhesive 

Bonding

tussen het vroegere MATERIALS en EU-
ROFNISH. LCS is dan ook een onafhanke-
lijk consultant en expertisecentrum voor 
lijmen, ingieten en afdichten. “Wij vinden 
ons volledige werkveld op de beurs en ik 
vermoed dat wij daarin niet de enigen zijn. 
De beurs is de ideale combinatie voor ie-
dereen die interesse heeft in materialen, 
oppervlaktebehandeling, verbindingstech-
nieken en analysetechnieken. Ik kijk er al 
naar uit!”

Dominique Verleysen van Chemetall 
stelt vast dat er soms wel wat ruis zit op 

de communicatie tussen de verschillende 
schakels in de keten. “Materialen worden 
ook steeds complexer, met andere eigen-
schappen dan we soms verwachten, maar 
dat zijn wel de materialen waarop we op-
pervlaktebehandeling en verbindingstech-
nieken zullen toepassen. Die evolutie staat 
trouwens haaks op de evolutie die we in 
de oppervlaktebehandelingsindustrie zien. 

Daar streeft men naar vereenvoudiging: al-
les liefst door één lijn sturen in zo weinig 
mogelijk stappen, zo ecologisch mogelijk, 
met zo weinig mogelijk energieverbruik, zo 
weinig mogelijk chemicaliën en zo gestan-
daardiseerd mogelijk, maar wel aan een zo 
hoog mogelijke kwaliteit en een concur-
rentiële prijs. Dat spanningsveld is onze 
uitdaging. Daarom is het belangrijk dat we 
mensen ontmoeten die in datzelfde span-
ningsveld werken zodat we samen naar 
oplossingen kunnen zoeken.”

EUROFINISH+MATERIALS heeft plaats 
op 15 en 16 mei in de Brabanthal in Leu-

VIA CLUSTERDEMO’S ZIEN BEZOEKERS MET EIGEN 
OGEN VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN EN KRIJGEN ZE 
EFFECTIEF EEN ANTWOORD OP HUN VRAGEN. BIJ DE 
INDIVIDUELE STANDEN KUNNEN ZE DAN TERECHT 
VOOR MEER UITLEG EN SPECIFIEKE INFO.

Jan Lambrechts  Dominique Verleysen


