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VOM 50 JAAR

EUROFINISH, de vakbeurs voor 
oppervlaktebehandeling
Alhoewel ik totaal niet meer actief ben in 

onze sector lees ik nog graag onze VOM-

info om nog een beetje op de hoogte te 

blijven.

Voor mij persoonlijk is de meest bijge-

bleven mijlpaal de opstart van de eigen 

beurs EUROFINISH in 1995. Samen met 

Jean Pierre Verstraete (bestuurder en sales 

manager bij Chemetall) en Veerle Fincken 

hebben we de vakbeurs EUROFINISH op-

gericht. Er was behoefte in de markt om 

een professionele entourage te bieden aan 

onze leden om hun producten en dien-

sten kenbaar te maken aan de industrie. 

partner om het geheel in goede banen te 

leiden. We hebben goed onderhandeld 

om het belang van onze leden en business 

vakbeurs geweest met een ziel. Een goed 

aanbod aan oppervlaktebehandeling was 

voor VOM belangrijker dan louter m² ver-

kopen.

-

rijk in het VOM- budget en heeft bijgedra-

gen aan een sterkere VOM zowel voor de 

organisatie zelf als voor de leden. Daarop 

heeft VOM toen geanticipeerd door in ja-

ren dat er geen beurs was een  plaatsver-

vangend netwerkevent te organiseren ook 

met groot succes.

Het is mooi om te zien dat mijn wens 

toen ik voorzitter was dat uiteindelijk onze 

beurs zou samensmelten met Nederland 

en/of met andere initiatiefnemers. Hiervan 

hebben 2 keer mogen proeven in 2019 in 

Leuven en in 2021 te Den Bosch (NL).

Voor mij eveneens een belangrijke mijlpaal 

is het binnenhalen van de Qualisteelcoat 

labele. Dit had een moeizame opstart 

omdat in de beheerraad de meningen 

verdeelt waren en er wel wat tegenkan-

ting  was van enkele bestuurders maar het 

werd uiteindelijk tot doorgevoerd met 

succes.

Ik kijk uit naar het moment dat Qualicoat-

label ook onder de VOM vlag te kunnen 

thuisbrengen? Als voorzitter heb ik daar 

een begin meegemaakt maar toen moes-

worden. 

Wat mij nog steeds intrigeert is  de ont-

wikkeling van de VOM organisatie vanuit 

een achterkamertje met enkele enthou-

siastelingen tot de professionele organisa-

tie die ze nu is.

Ik wens VOM nog het allerbest toe.
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