Waarom kozen jullie ervoor deze cursus bij Zinneke te volgen?

Ik ben interieurarchitect van opleiding en beeldhouwster van beroep. Ik droomde er
al jaren van om met metaal te werken, maar had nooit de stap gezet ...Vóór de training
van Zinneke had ik nog nooit gelast en dat was precies wat ik zocht. In zes maanden
tijd hebben we leren lassen (boog- en MIG-lassen), enkele noties over TIG opgedaan,
evenals de verschillende gereedschappen die je nodig hebt om uit de voeten te
kunnen wanneer je een metalen constructie maakt (zaag, slijper, draaibank,
buigmachine enz.). We besteedden ook aandacht aan de elementaire mechanismen,
om de structuur beweeglijk te kunnen maken.
Aan de hand van enkele zeer nauwkeurige oefeningen leerden we met een snijtap
omgaan en de nauwkeurigheid ervan (tot 1/100 mm) te benutten. En dan al de rest:
boren, draadsnijden, tappen, schuren, draaien, buigen... En we hebben onze cursus
voltooid met een ongelooflijke realisatie: een reusachtige wolf die door het team in
beweging wordt gebracht!
Dit jaar stond mijn werksituatie me toe om deel te nemen (eerder kon ik tot tweemaal
toe niet meedoen vanwege een voltijdse baan), dus ik heb niet geaarzeld om me in te
schrijven. Voor mij is dit een perfecte aanvulling op mijn vaardigheden. Ik ben op een
keerpunt in mijn leven aanbeland en ik had deze nieuwe kennis nodig om mijn weg te
vervolgen. Ik ben in de wolken!
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De lessen van Anton en Hans waren voor mij ongelooflijk verrijkend: de subtiele mix
van hun twee persoonlijkheden maakte deze cursus zo boeiend dat we eigenlijk tijd te
kort kwamen! Er ontstond ook een soort osmose binnen de groep, wat de hele ervaring
nog mooier maakte. Ik hield van het ‘HUMANISME’ van het hele Zinneke-team; je voelt
je op je gemak, het is tegelijk ernstig en ontspannen. Puur geluk!

Begrijp je de theorie over de verschillende soorten metaal?
Ja, al mocht er voor mijn part nog wel wat meer theorie zijn (b.v. over weerstand) en
ook al heb ik nog steeds een magneet nodig om te verifiëren!
Leren jullie de grondslagen van het technisch tekenen? En kunnen jullie na de cursus
de machines zelf en alleen bedienen?
Hm, niet echt... Ook al moesten we als oefening technische tekeningen maken... Laat ik
zeggen dat we ze hebben leren lezen. Jazeker, we zijn autonoom met de machines. En
het is echt te gek!
Hoe zijn jullie ertoe gekomen om een reusachtige wolf uit metaal te maken?
Wel, het thema is ‘Aux loups ! / Wolven!’ .... Het was het verzoek of voorstel van onze
cursusleiders. Daarna hebben we de koppen bij elkaar gestoken om onze wensen en
ideeën onder woorden te brengen. Die collectieve dimensie van de pedagogische
aanpak is fantastisch, omdat het de groepsband versterkt en dat motiveert ons om de
cursus te voltooien. Dat is echt mooi!

"Er ontstond ook een soort
osmose binnen de groep, wat
de hele ervaring nog mooier
maakte. Ik hield van het
‘HUMANISME’ van het hele
Zinneke-team; je voelt je op je
gemak, het is tegelijk ernstig
en ontspannen.
Puur geluk!"
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Wat zijn de uitdagingen bij het ontwerpen van zo’n grote constructie?
De timing: die is moeilijk in te schatten door de onervaren lassers die we zijn. Het
nadenken over de mechanismen is wellicht het meest complexe aspect, omdat het echt
‘work in progress’ is en we vaak voor verrassingen komen te staan. In elke fase, bij elke
constructie verwierven we nieuwe inzichten. Maar dat is allemaal erg spannend omdat
we constant oplossingen moeten vinden; het is heel leerzaam! Alle kennis die we
vergaard hebben tijdens de lessen brengen we in de praktijk en we proberen zoveel
mogelijk van het geleerde toe te passen.
Wat wil je later zelf met deze opleiding doen?
Ik ben zo blij met de kennis die aan mij is overgedragen! Maar het is nog maar een
begin. Ik ga zeker nog zes maanden hiermee door!Maar ik wel al een besluit genomen:
ik heb een crowdfunding gelanceerd om een lasmachine (MIG, TIG!) aan te schaffen.
En ik wil blijven leren en mezelf blijven ontwikkelen.Ik hoop wel soms nog naar de
werkplaats van Zinneke te komen om met de machines te werken. Het lijkt me cruciaal
om er ‘dagdagelijks mee bezig te zijn! Ik zou de metaalbewerking graag in mijn
beeldhouwwerk verwerken (sculpturen, mobiele sculpturen en sokkels).
En ik wil ook graag objecten maken (verlichting, kleine en op maat gemaakte meubels,
klemmen met 3 pinnen voor les Alchemistes ...). Ik wil echt een superlasser worden die de
techniek volledig beheerst... Een professional! Maar daarvoor moet ik nog wat geduld
oefenen.cJullie zullen me nog meer dan eens in de wandelgangen tegenkomen!
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