Sassenheim, 26 mei 2011

Sikkens organiseert schilders ‘Battle’
Op dinsdag 24 mei heeft het Sikkens Rubbol Plus kampioenschap plaats gevonden in de Schilders^cool in Rijswijk.
Tijdens deze ‘battle’ hebben 14 professionele schilders tegen elkaar gestreden om het mooiste resultaat te behalen
met de nieuwe generatie Rubbol Plus. Een vakbekwame jury heeft uiteindelijk drie winnaars benoemd waarbij de
eerste prijs uitgereikt is aan Idsko de Vries van het gelijknamige schildersbedrijf uit Andijk.
Het Rubbol Plus kampioenschap, ook wel “Battle of the Brushes” genoemd, is onderdeel van een campagne rondom
de introductie van de nieuwe Rubbol Plus producten. Schilders zijn voor deze battle uitgedaagd om te werken met
deze nieuwste generatie producten. Door mee te doen aan een prijsvraag konden schilders zich kwalificeren voor
deelname aan de battle. De 14 deelnemers, afkomstig uit heel het land, zijn door Sikkens geselecteerd uit alle goede
inzendingen.
De opdracht was duidelijk: het repareren, schuren en gronden/voorlakken van
één kant van een paneeldeur. Vervolgens het aflakken van de andere kant van
de deur. De schilders kozen zelf hun materiaal zoals schuurpapier, kwasten,
rollers en verf. Om de uitdaging te vergroten stonden er ook materialen die
juist niet nodig waren voor het beste eindresultaat.
De deskundige jury bestond uit Bas Burema (Freelance journalist
Schildersvakkrant en eigenaar van schildersbedrijf Bas Burema), Peter Mulder (Coördinator van de Schilders^cool) en
Huib Klerks (Applicatiedeskundige Sikkens). Beoordelingscriteria waren o.a. materiaalkeuze, laagdikte, verdeling van
de verf en uiteraard het eindresultaat.
De uitslag
Conclusie van de jury is dat er door veel schilders te grof schuurpapier wordt gebruikt. Waarschijnlijk uit gewoonte,
maar dit is niet de juiste manier bij oplossingsarme verven. Ook in laagdikte waren er verschillen te zien. Waar de één
bij de grondlaag te dun aanbrengt, is de ander in het aflakken juist te enthousiast. Het eindresultaat van de deuren
was van een zeer hoog niveau en dat maakte het eindoordeel van de jury erg lastig.
De eerste prijs is uitgereikt aan Idsko de Vries van het gelijknamige
schildersbedrijf uit Andijk. Hij won, naast de eer van Rubbol Plus kampioen,
een Sikkens meetkoffer ter waarde van 500 euro. Opvallend was dat hij als
enige zijn paneeldeur had afgeplakt. De tweede prijs ging naar Ferry Paternot
van Schildersbedrijf Paternot & van Muijden in Monster en de derde prijs naar
Sacha Missler van Wits Utrecht B.V.
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