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Categorie: C – 1 (decoratieve technieken)
THEMA:

Het wapen van het Koninkrijk der Nederlanden

Beschrijving: wapen van het Koninkrijk der Nederlanden
Het oorspronkelijke wapen is in 1815 ontworpen en in 1907 aangepast. Het geblokte schild met een leeuw, zwaard en
pijlen is het heraldisch symbool van de koning en het land.
De officiële beschrijving van het wapen is:
Schild: In azuur, bezaaid met blokjes van goud, een leeuw van goud, gekroond met een kroon van drie bladeren en
twee parelpunten van hetzelfde, getongd en genageld van keel, in de rechtervoorklauw opgeheven houdende in
schuinlinkse stand een zwaard van zilver met gevest van goud en in de linkervoorklauw een bundel van zeven pijlen
van zilver met punten van goud, de pijlen tezamen gebonden met een lint mede van goud. tot dekking van het schild
de Koninklijke kroon gelijk aan die welke tot dusverre door de koningen der Nederlanden is gevoerd;
als schildhouders twee leeuwen van goud, getongd en genageld van keel; het devies (wapenspreuk) 'Je Maintiendrai'
in Latijnse letters van goud op een lint van azuur. Het wapen, voorzien van zijn uitwendige versierselen, kan worden
geplaatst op een mantel van purper, geboord van goud, gevoerd met hermelijn, opgebonden met koorden eindigende
in kwasten, beide van goud, en gedekt door een baldakijn van purper, geboord van goud en dragende de Koninklijke
kroon.
De opdracht en het voorbeeld vindt u hier: https://www.studieclubschilders-nederland.nl/vakwedstrijd
Gegeven:
Toegevoegde afbeeldingen als voorbeeld gebruiken voor de uitvoering.
Het verslagformulier voor vermelding van de toegepaste techniek, materiaal en gereedschap.
De mottokaart.
Ondergrond:
Een liggend paneel van hoog 600 mm x breed 800 mm. dik ongeveer 5 tot 10 mm, dit paneel mag NIET
voorbewerkt zijn en NIET van kunststof, hardboard, metaal of glas.
Gevraagd:
Op het paneel rondom een verfsysteem aanbrengen in een hoge glans aanbrengen (dus ook de achterzijde
en zijkanten ) geschikt voor de uitvoering van de opdracht.
Het wapen naar eigen inzicht uitvoeren op het paneel, zoals weergegeven.
De heraldische kleuren moeten in glans uitgevoerd worden, met toepassing van bladmetalen.
De finish mag niet met blanke lagen uitgevoerd worden.
Achterzijde paneel:
Aanbrengen op de achterzijde van het paneel:
Het bovenste gedeelte van de mottokaart; paneelnummer, categorie en het motto waaronder wordt
ingezonden (in de linkerbovenhoek achterkant paneel).
- Het ingevulde verslagformulier. Dit dient zodanig aan het paneel bevestigd te zijn dat het direct leesbaar is.
Invullen van verslagformulier:
De toegepaste materialen en methode.
De toegepaste gereedschappen en / of apparatuur
Beoordeling:
1. Weergave en maatvoering
2. Kwaliteit en uitvoering

3.
4.

Kleurtoepassing
Totale verzorging

Aanbieden:
Volgend jaar 2022 maakt de vakwedstrijd secretaris bekend voor welke datum de door u ingevulde mottokaart kan
in sturen. U ontvangt bij de bevestiging uw persoonlijk paneelnummer en het adres waar het paneel naar toe
gezonden moet worden.
Informatie:
Vragen en informatie over het werkstuk bij de wedstrijdcommissarissen :
-

Johan van Nieuwenhuizen
Jantien de Boer

tel. 06-37179337
tel. 06-11519993

Email: info@gjvann.nl
Email: vakwedstrijd@studieclubschilders-nederland.nl

De werkstukken worden teruggegeven aan de deelnemers tijdens de Landelijke Schildersdag en
Vakwedstrijd van de SCS Nederland.
Niet afgehaalde werkstukken worden NIET teruggestuurd.

