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VOM 50 JAAR

De liefde voor 
galvanotechniek

VOM is boven de doopvont gehouden 

op het moment dat ik mijn eerste stap-

pen zette in mijn professionele loopbaan. 

Een van mijn eerste managers stond mee 

aan de wieg en maakte deel uit van de re-

dactieraad, met name Wilfried Van Goolen. 

Enkele jaren later kwam André Brouwers 

intern opleiding geven in samenwerking 

met wat nu de VDAB is.

50 jaar later ben ik nog af en toe aan de 

slag binnen mijn vakdomein van galvano-

technieken als docent of techneut.

Mijlpalen zijn er zeker geweest als ik kijk 

naar de evolutie in die 50 jaar.

Maar terugkoppelen naar VOM mijlpalen is 

iets beperkter aangezien het galvanoland-

schap bijna verdwenen is in België. Ik zeg 

soms al lachend als ik ergens kom dat ik 

stilaan behoor tot de dino’s in galvanoland. 

Ik heb heel wat opleidingen voor VOM 

verzorgd: van de kerncentrale van Doel, 

Alsco, Sabca, tot HTMS. Als ik terugblik 

kan ik gemakkelijk een boek(je) schrijven 

over mijn belevenissen in de boeiende 

wereld van de galvanotechniek. Van ernstig 

tot zelfs grappig, van eenvoudige techniek 

tot spitstechnologie, van verbazing tot ver-

wondering, van bloeiende economische 

activiteit tot bijna vergane kennis enz. …. 

en misschien begin ik toch aan mijn boek.
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VOM zet metallisatie  
in de kijker
Sedert 1992 heb ik de Raad van Bestuur 

van VOM vervoegd. Van de volgende 

VOM-evenementen heb ik zeker genoten:

- geanimeerde jaarvergaderingen, de ver-

kiezingen en kritische leden als de be-

groting werd voorgesteld.

- Uitreiking van de VOM prijs aan Lies-

beth Jacobs met als thema “thermisch 

spuiten HVOF”. Door deze prijs werd 

thermisch spuiten bekend bij vele leden.

- Het feit dat “ Metallisatie “ eindelijk aan-

genomen werd als oppervlaktebehan-

deling, en beschouwd werd – naast de 

galvanotechniek - als het aanbrengen 

van metallische deklagen.

In 2007 heb ik actief deel genomen aan 

praktijkrichtlijn “thermisch gespoten lagen 

(metallisatie) op staal + organische dek-

laag”. Dit was een intense samenwerking 

tussen VOM vzw, de toenmalige Neder-

landse VOM, de Belgische federatie van 

Metalliseurs FMB en afgevaardigden vanuit 

de industrie. Met deze praktijkrichtlijn heb-

ben ondernemers in België en Nederland 

een nuttig document waarin de verschil-

lende aspecten worden belicht die bijdra-

gen aan een duurzaam systeem “metallisa-

tie + organische deklaag” dat voldoet aan 

de eigenschappen die de klant/opdracht-

gever vraagt. 

Sinds een 5-tal jaren amuseer ik mij als 

“reisleider / gids” en maak ik mijn mede-

reizigers bewust over het belang van op-

pervlaktebehandeling in het alledaagse le-

ven. Mooie constructies, bruggen, sluizen, 

woningen, gebruiksvoorwerpen in restau-

rants en keukens, …. Allemaal pareltjes van 

technologie.
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