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Schilder niveau 1/2/3
Categorie B: Schilderen / industrieel
THEMA: Energielabel
Gegeven:
Digitaal voorbeeld van de opdracht, rastertekening in millimeters.
Raster tekening is 10mm x 10mm deze vergroten voor op het paneel naar 30mm x 30mm.
Te gebruiken ondergrond:
Een houten paneel van hoog 800 mm x breed 600 mm. Dikte tussen 6 tot 10 mm.
Geen hardboard gebruiken.
Gevraagde opdrachten:
verfsysteem van drie lagen aanbrengen op voor- en zijkanten. Aflakken in glans.
Op achterkant dekkend schilderen met grondverf.
Digitale voorbeeldtekening volgens maatvoering overbrengen op geschilderd paneel. Plaats de
afbeelding in het midden van het paneel.
Het energielabel uitvoeren met een afplaktechniek. De kleuren mogen een benadering hebben van de
RAL kleuren die aangeven worden. Het is duurzamer om te kijken welke kleuren er nog beschikbaar
zijn op uw locatie en of er eventueel gemengd kunnen worden.
De tekst “RAL 6001 …enzo” mag met behulp van afplaktechniek tape/folie/sjablonen en of plakletters
worden uitgevoerd.
Te gebruiken technieken:
Maatvoering, tekenen.
Kwast en/of verfrol- of geheel spuittechniek
Penseeltechniek, met folie/tape en handsnijtechniek
Folies sjablonen en of plakletters/folies.
Verfadvies: Gebruik oplosmiddelarme verfproducten.
Achterzijde paneel:
Het motto waaronder wordt ingezonden (in plakletters in de linkerbovenhoek).
Op de achterzijde met motto en de volledige naam, adres en mobiel telefoonnummer.
Beoordeling:
1. Strakheid van het schilderwerk
2. Strakheid van het penseelwerk
3. Strakheid van afplakken en maskeren
4. Dekking van de verflagen

5.
6.
7.
8.

Maatvoering van de opdracht
Vloeiing van de verflagen
Kleurencombinatie
Nette oplevering van de opdracht

Aanbieden:
Aanmelden voor de wedstrijd doe je door de digitale mottokaart vóór 1 juni 2022 door te sturen naar
vakwedstrijd@studieclubschilders-nederland.nl. Jij ontvangt bij de bevestiging je persoonlijke paneelnummer
en het adres waar het paneel naar toe gezonden moet worden.
Informatie:
Vragen en informatie over de vakopdracht bij de wedstrijdcommissaris :
Johan v Nieuwenhuizen tel. 0637179337 of
Email: info@gjvann.nl
Jantien de Boer
tel: 0611519993 of
Email: vakwedstrijd@studieclubschilders-nederland.nl
De werkstukken worden teruggegeven aan de deelnemers tijdens de landelijke dag van de SCS in 2022.
Niet afgehaalde werkstukken worden NIET teruggestuurd aan de deelnemer.

