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een aantal nieuwe collega’s die u wellicht nog gaat 
ontmoeten tijdens een bezoek van hen. Een nieuw 
gezicht is bijvoorbeeld Chris uit Noord-Holland. 
In dit magazine zijn een aantal mooie artikelen 
samengesteld met bijvoorbeeld verhalen van 
bedrijven die Anker Stuy Verven dagelijks gebruiken of 
voorschrijven. 

Wij zijn er trots op om zulke klanten te hebben en 
bedienen deze niet alleen met onze producten maar 
we staan graag ook dicht bij de klant als er behoefte 
is aan ondersteuning of technisch advies. Op ons 
kunt u bouwen en vertrouwen! 

Veel leesplezier namens, 

Emile, Armand, Rob Stuy en de gehele organisatie van 
Anker Stuy Verven 

Deze unieke situatie zorgt voor veel beweging in de 
markt en dit is niet alleen in de chemie sector maar 
ook vanuit de houthandel en automobielindustrie 
ontvangen wij soortgelijke geluiden. Een aantal 
innovaties welke wij graag met jullie willen 
delen moeten helaas wachten tot begin 2022. 
Duurzaamheid en biobased producten zijn daar 
een voorbeeld van. Vergroening is ook voor ons een 
belangrijk thema en wij merken dat onze klanten 
daar ook steeds meer naar vragen. Inmiddels 
hebben wij een drietal producten geïntroduceerd 
met een hoog biobased content gehalte voor 
kwastproducten. 

Bij Anker Stuy Verven groeien wij ook als 
organisatie en hebben wij een aantal nieuwe 
collega’s, mogen verwelkomen op verschillende 
afdelingen. Ook in de buitendienst hebben wij 

Voorwoord

Een goed spuitpistool en pomp is het halve werk

Kwastimo Rotiko - Familiebedrijf in hart en nieren

Hydrolux

Goedman Lijstenmakers - De lijstenmakers van nu

Van der Aa kozijnen - Ambachtelijke houtbewerking

Export nieuws - Brookeswood

Van hassel en Driessen Verf

Medewerker aan het woord – Mari de Meijer

Totem - Een unieke samenwerking

Er werd mij gevraagd om voor de nieuwe editie van het magazine een actueel voorwoord te 
schrijven. In de vorige editie sprak ik over tekorten en prijsdruk op de grondstofmarkten. 
Inmiddels mogen we concluderen dat deze tekorten en prijsverhogingen realiteit zijn 
geworden. Ondanks alles zijn wij er in 2021 wel in geslaagd om flink te groeien. Onze 
relaties met leveranciers, die jaren terug gaan, betalen zich daarin uit en hier zijn wij met 
name de grondstofleveranciers zeer dankbaar voor. Hierdoor hebben wij gelukkig nog geen 
klanten hoeven teleurstellen en kijken wij met veel vertrouwen naar 2022. 
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Airless versus Airmix,  
wat zijn de verschillen? 
Er zijn diverse verfspuitsystemen te verkrijgen. De 
meest voorkomende systemen zijn Airless en Airmix. 
Airless is zoals de naam al aangeeft een spuitpistool 
zonder lucht, dat wil zeggen dat de verneveling van de 
verf alleen door de verfdruk en de Airless spuitnozzle 
plaats vindt. Airmix daarentegen combineert de 
Airless spuitnozzle met een lucht ondersteunende 
techniek door middel van een luchtkap. Over het 
algemeen heeft Airmix veel voordelen, zoals: een 
verhoogd spuitrendement, de verf stuitert minder 
terug vanaf het oppervlak en geeft minder nevel in 
de lucht. Echter is Airmix ook duurder en moet je 
het systeem ook vaker reinigen, in vergelijking met 
Airless.  “Airless is prima voor een primer en Airmix 
geeft een fijnere finish voor aflak!” 

Onderhoud van een spuitpistool 
Bij het onderhoud van een spuitpistool zijn een aantal 
punten cruciaal. Het reinigen van je spuitapparatuur 
voorkomt werkvertraging en zorgt voor lagere 
onderhoudskosten. Tips voor het onderhoud zijn: 
spoel met handwarm water de pompen, filters, het 
pistool en de nozzle. Laat het water inwerken op de 
verf en spoel na 15 minuten na. Voor een zwaardere 
vervuiling gebruik regelmatig de pompreiniger van 
Anker Stuy Verven deze werkt goed en zorgt dat je 
pomp intern in nieuwstaat blijft. Controleer de nozzle 
door tegen het licht erdoorheen te kijken of deze open 
en schoon is na het reinigen. Mocht deze verstopt 
zijn gebruik een nozzleprikker (deze beschadigd de 
nozzle niet). Goed om te onthouden: Een spuitpistool 
of nozzle mag je alleen schoonmaken met alles wat je 
zelf onder de douche zou kunnen gebruiken! Gebruik 
dus bijvoorbeeld nooit een messing- of staalborstel, 
een schroevendraaier of plamuurmes, maar een 
(industriële) kunststof borstel, poetsdoek, een kwast. 
Dus alleen gereedschap en reiniger gebruiken die de 
spuitapparatuur niet beschadigd.

Veel gemaakte fouten 
Om het gebruik van een spuitsysteem makkelijker te 
maken hier alvast een aantal dingen die je vooral niet 
moet doen. Veel gemaakte fouten zijn: 
• Het gebruiken van voor hen onbekende 

verf. (thixotropie, viscositeit en flash-off zijn 
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EEN GOED 
SPUITPISTOOL EN POMP 

IS HET HALVE WERK

bijvoorbeeld per type verf verschillend) 
• Het niet testen van de verf. (Test altijd eerst de 

ondergrond, vooral met natuurlijke houtsoorten of 
materialen met inhoud stoffen) 

• Het niet lezen van de technische informatie. 
• Het te laat klaar maken van het spuitsysteem voor 

de volgende klus. Doe dit twee a drie dagen van te 
voren. 

• Het gebruiken van verfsoorten die op elkaar 
kunnen reageren. Verschillende merken door 
elkaar. 

• Het niet juist reinigen van de pomp waardoor 
deeltjes achterblijven en die je in vervolg projecten 
gaan achtervolgen. 

De technische adviseurs van Anker Stuy denken 
graag mee met de klant over de juiste optimalisatie 
voor je spuitapparatuur. Mocht je een vraag hebben 
of kom je er niet uit, dan neem gerust contact op met 
Anker Stuy en wij helpen graag om een zo’n goed 
mogelijk spuitresultaat te krijgen.

Graco 
Paint-it levert Graco spuitsystemen. Graco is sinds 
Paint-it levert Graco spuitsystemen. Graco is sinds 
de oprichting in 1926 uitgegroeid tot ’s werelds 
grootste producent van Fluid Handling Products voor 
lakken, lijmen en kitten. Dagelijks werken er binnen 
Graco ongeveer 250 engineers om te innoveren 

op het gebied van spuitsystemen. Als het gaat om 
de dimensies van Graco gebruiken zij altijd een ¼” 
slangaansluiting. Voor de airless-pistolen een 7/8” 
(+/-21 mm) schroefdraad voor de nozzlehouder. 
Eenvoudig en al tientallen jaren hetzelfde. De 
concurrenten hebben vaak andere schroefdraad 
maten maar hier zijn verlopen voor.

Innovatie binnen spuitsystemen
In de toekomst zullen alle lucht gedreven Airless In de 
toekomst zullen alle lucht gedreven Airless systemen 
worden vervangen door elektrische machines. Deze 
machines zijn verbonden door middel van een app op 
je telefoon. Binnen de houtindustrie stapt men over 
op geautomatiseerde productielijnen. Daarnaast ligt 
de focus op het verwerken van 2- of 3-componenten, 
snellere droogtijden en 
langere levensduur. Als het 
gaat om de echte vakschilder 
is een hele serie aan 
spuitapparatuur niet meer 
nodig. De nieuwe generatie 
elektrisch gedreven Airmix-
pompen zijn geschikt voor 
muurverf, primer en aflak. 
Een vakschilder hoeft dus 
tegenwoordig een kleinere 
investering te doen voor 
hetzelfde resultaat. 

Een spuitpistool is natuurlijk een prachtig gereedschap om 
het schilderen makkelijker te maken. Echter komt er wel 
het één en ander kijken bij het gebruik en onderhoud van 

een spuitpistool. Daarnaast zijn er diverse systemen, maar 
welk systeem is dan het meest geschikt voor jouw klus? 
Carlo vertelt hierover vanuit zijn expertise bij Paint-it. 



Bij Kwastimo Rotiko kunnen de klanten terecht 
voor uiteenlopende klussen, van schilderen tot 
loodgieterswerk en van maatwerk meubels tot spuit 
klussen. Ze zijn dan ook van alle markten thuis en 
streven naar klanttevredenheid in ieder segment. 
“Aangezien wij veel lokaal werken, hebben wij een 
grote vaste klantenkring waarbij reclame van mond 
tot mond gaat.” aldus Joop Rottier. 

Voor het schilder- en spuitwerk maken ze gebruik van 
de verven en lakken van Anker Stuy Verven om zo tot 
het beste resultaat te komen. Vooral van de HD Pur 
Color Kleurlak en de Ankogel 2K Briljant maken ze 
erg veel gebruik. Met hun eigen kleurmengmachine 
kunnen ze in een handomdraai zelf de juiste kleur 
mengen voor iedere klus. “ Na het kritisch testen van 
diverse Anker Stuy lakken is er gekozen voor een 
samenwerking en worden de lakken afgehaald bij 
een plaatselijke verfleverancier.’’ Legt Joop uit.  ‘’We 
werken intussen alweer 5 jaar samen, met heel veel 
plezier!’’ 

In de tussentijd heeft Kwastimo Rotiko erg veel 
ervaring opgedaan met het schilder- en spuitwerk. 
Dit mede dankzij de goede service en kennis van de 
verfleverancier en van Anker Stuy. Met hun eigen 
spuiterij zijn zij flexibel en spuiten ze onder andere 
kozijnen, deuren, kasten, radiatoren en keukenkastjes. 
Ze beschikken ze over de mogelijkheid om op locatie 
trappen, plafonds en wanden te spuiten. Ideaal!

Voor de toekomst is de nieuwste generatie Rottiers 
van plan om binnen Kwastimo Rotiko ook met de 
nieuwe ontwikkelingen mee te gaan. Ook Anker 
Stuy Verven weet als geen ander hoe snel de markt 
veranderd en is altijd actief met het ontwikkelen van 
nieuwe innovatieve producten. In de komende jaren 
maakt Anker Stuy daarom ook graag deel uit van een 
samenwerking met deze nieuwe generatie. Samen de 
toekomst in! 

Kwastimo Rotiko, een door en door familie-
bedrijf. Maar hoe is deze naam ontstaan? 
‘Kwastimo’ is in 1995 opgericht door vader en 
moeder, Jan en Ina Rottier. In 2003 heeft zoon, 
Joop, zich bij Kwastimo gevoegd met zijn be-
drijf genaamd ‘Rotiko’. Vier jaar later voegde 
ook Joop zijn vrouw, Tineke, zich bij het be-
drijf. In 2016 was de familie compleet toen ook 
zoon en broer, Pim, zich bij het bedrijf voegde. 
Vanaf dit moment werden de namen samen-
gevoegd en werd Kwastimo officieel doorgezet 
onder de naam: Kwastimo Rotiko. 
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www.kwastimorotiko.nl

KWASTIMO ROTIKO, 
FAMILIE BEDRIJF 
IN HART EN NIEREN 

Hydrolux Topcoat Thix
Een watergedragen industriële topcoat voor buiten 
op basis van Tri-Cryl technologie. Toepasbaar 
als duurzame verspuitbare eindlaag op nieuwe 
en bestaande houten onderdelen. Deze topcoat 
kenmerkt zich door:
• Hoog standvermogen, waardoor de topcoat 

gemakkelijk gespoten kan worden. Nat spuiten is 
mogelijk tot 400 Mu zonder zakkers

• De mogelijkheid van geforceerd drogen waardoor 
de droogtijd verkort kan worden

• De mogelijkheid om met 2 lagen aflaksysteem te 
leveren

Daarnaast heeft deze topcoat een uitstekende 
levensduur, is het UV bestendig, niet vergelend 
en overschilderbaar met diverse watergedragen 
systemen en alkydharsverven. De Hydrolux Topcoat 
Thix is verkrijgbaar in Semi-matt, Semi-Gloss en 
Gloss, allen dekkend. Binnenkort is deze ook als 
transparante variant verkrijgbaar.

Hydrolux – assortiment
Hydrolux is een productlijn die bestaat uit een 
compleet assortiment van een duocoat, primers en 
topcoats, zowel in dekkend als transparant.

Het verfsysteem kenmerkt zich door een uitstekende 
levensduur en is uitvoerig getest op diverse 
onderdelen, zoals UV-bestendigheid, wateropname 
en glans-en kleurdegradatie. Het gehele assortiment 
is KOMO-gecertificeerd conform de BRL0814 
en RL0817, en wordt door ons gegarandeerd op 
kwaliteit. Dit in combinatie met ons garantieplan.

Single piece
Uniek binnen deze lijn is de ‘single piece’ toepassing. 
Het product onderscheidt zich, doordat het 
mogelijk is om tot de eindlaag in een SPP methode 
te appliqueren. Hydrolux is geschikt voor alle 
gerenommeerde single piece productiemachines 
en kan geleverd worden onder KOMO keurmerk. 
Single piece coaten is sinds 2018 een vernieuwde 
manier van verf appliqueren op een houten element. 
Het samenstellen “assembling” van het kozijn vindt 
pas plaats na het aanbrengen van de primer en/of 
midcoat laag, zonder verlies van de kwaliteit van de 
lijmverbinding. De grote winst bij single piece coaten 
ontstaat in de bestaande spuit- en droogruimte, waar 
het mogelijk is om alleen nog maar de topcoat te 
appliqueren. Hierdoor ontstaat er meer ruimte in de 
spuit- en droogruimte en kan de capaciteit omhoog.

Anker Stuy Verven heeft onder de naam Hydrolux een innovatief nieuw watergedragen verfsysteem ontwikkeld 
op basis van een Tri-Cryl® technologie. Een verf die inspeelt op procesoptimalisatie, zonder de kwaliteitseisen 
van het te behandelen houten gevelelement uit het oog te verliezen. Meer produceren in minder tijd, KOMO 

gecertificeerd en met een gegarandeerde periode van onderhoudsvrij schilderwerk.

Door te werken met het Hydrolux verfsysteem kan een concept III verfsysteem binnen 24 uur gerealiseerd 
worden, waarbij de volgende dag al begonnen kan worden met beglazing en verdere bewerkingen van het kozijn.

Impregneer dekkend /transparant

Flowcoat/dipping primer

SPC primer

Primer

Vulprimer (plasticlook)

Dekkend Satin Dekkend Semi-gloss

Dekkend Gloss

Dekkend Semi-mat

          PRIMER                                                       DUOCOAT                                   TOPCOAT     

Heeft u vragen over het Hydrolux verfsysteem? Neem dan contact op met één van onze technisch adviseurs.
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Diane Goedman is het ambachtelijk en creatieve 
vak met de paplepel ingegoten, en is nu de huidige 
generatie van de Goedman familie binnen het 
bedrijf. Eva Ooms was voorheen schilder maar miste 
hierin de sociale contacten. Als bijbaantje binnen 
de lijstenmakerij is ze in contact gekomen met 
het prachtige vak als lijstenmaker en staan Diane 
en Eva inmiddels samen het roer van Goedman 
Lijstenmakers. Samen met het team van inmiddels 
5 mensen maken ze de mooiste lijsten. Zoals ze zelf 
zeggen; “Goedman maakt er fraai werk van”.

Eva vertelt dat er binnen Goedman veel verschillende 
en bijzondere soorten projecten voorbij komen. Naast 
de particuliere opdrachten werken ze ook voor o.a. 
musea, de rijksoverheid en voor kunstenaars. ‘’Het 
eerste project wat mij nu te binnen schiet is een plat 
gereden kikker die ingelijst moest worden. Juist de 
kleine bijzondere dingen zijn leuk” vertelt Eva. De 
jonge man die de plat gereden kikker kwam laten 
inlijsten was maar liefst 5 jaar oud en kwam samen 
met zijn moeder de lijstenmakerij binnenlopen. Het 
jongentje had de plat gereden kikker zelf gevonden 
op straat en vond het diertje prachtig. Aangezien 
de jongen deze zo mooi vond mocht hij de kikker 
van zijn moeder laten inlijsten. Om dit tot een mooi 
geheel te brengen hebben de lijstenmakers hier 
een toepasselijke achtergrond voor gemaakt met 
grassprieten. 

Ze hebben veel ontwikkelingen en groei mogen 
meemaken ondanks de pandemie het afgelopen jaar. 
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Zo hebben 
zij sinds 
een aantal 
maanden 
hun eigen 
werkplaats. 
Hun hart 
ligt bij het 
hakken van 
hout, zagen, 
schuren en 

vervolgens in een mooie kleur of blanke afwerking 
spuiten. Leuk om te doen, maar natuurlijk niet handig 
in een winkelpand. Om die reden wordt dit nu gedaan 
in een ruim opgezette werkplaats waar alle ruimte is 
om diverse lijsten te ontwerpen en ontwikkelen.  

Sinds de werkplaats is opgezet en hier de lijsten 
worden gemaakt, hebben de lijstenmakers van 
Goedman ondertussen ook hun eigen spuiterij waarin 
zij zelf lijsten kunnen spuiten. Voor de opzet van de 
spuiterij, het spuiten van de lijsten en de producten 
hiervoor laten zij zich graag adviseren door Claasen 
Coatings. Claasen Coatings is met hun vestiging in 
Den Haag makkelijk te bereiken voor de lijstenmakers 
binnen Goedman. 

Voor het spuiten gebruikt Goedman gecertificeerd 
Ahorn en Mansonia hout. Om deze producten goed te 
beschermen, een lange levensduur mee te geven en te 
voorzien van een mooie kleur werken ze al enige tijd 
met de spuitlakken van Anker Stuy Verven.

-  Basis: HD Anker-top Aqua Vulgrond 
-  Kleurlak: HD Anker-top Aqua Acryl PU Color DE 
-  Blanke afwerking: HD Anker-top Aqua Acryl PU 

Lakken 
-  Eindafwerking: Aplexol Hardwax Ease Color. 

De goede kwaliteit, en de fijne samenwerking met 
Claasen Coatings is erg van belang en wordt dan ook 
enorm gewaardeerd. Denk hierbij ook aan het laten 
mengen van kleuren, om zo voor elke klant de perfecte 
kleuren combinatie te vinden bij het in te lijsten werk. 
Zoals de ze zelf zeggen: “omdat we over meng- en 
spuitfaciliteiten beschikken, kunnen lijsten in een 
oneindig aantal kleurschakeringen worden gespoten, 
zodat ze echt onderdeel van het kunstwerk worden.” 
Zo heeft Claasen Coatings een tijdje terug voor Eva 
een op maat gemaakte offwhite tint gemengd op 
basis van de kleur van een bepaald type papier en 
houtskool waarmee het werk was gemaakt. Claasen 
Coatings: “Deze op maat ontwikkelde kleuren worden 
bij ons vernoemd naar de eerste klant die deze kleur 
besteld.” Dus goede kwaliteit producten, welke ook op 
esthetisch gebied aan de wensen voldoet. 

Met de winkel, een eigen werkplaats en spuitkabine 
staat de toekomst open voor de Goedman 
Lijstenmakers. Zo gaan zij nog veel meer verhalen, 
herinneringen en kunstwerken inlijsten voor hun 
klanten en blijft ook de fijne samenwerking tussen 
Anker Stuy Verven, Claasen Coatings en Goedman de 
komende jaren bestaan.

Het familiebedrijf Goedman, wat begon 
als winkel voor kunstenaars materiaal 
in Den Haag, bestaat als sinds 1912 
en wordt gerund door de vader van 
Diane Goedman. Een bedrijf met een 
rijke historie! Anno 2021 zijn we een 
aantal generaties verder en  is Goedman 
Lijstenmakers ontstaan. Hier wordt 
alles ingelijst van foto’s, schilderijen en 
tekeningen tot fysieke objecten en textiele 
werken. 

GOEDMAN 
LIJSTENMAKERS 
DE LIJSTENMAKERS 
VAN NU

Foto: 
Myrthe Slootjes

Foto: Myrthe Slootjes
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EXPORT NIEUWS

Ze richten zich nu vooral op houten 
kozijnen, ramen, deuren, schuifpuien, 
vouwpuien, lijstwerk en nog veel 
meer. In 2013 is ook Mark van der 
Aa in dit prachtige familiebedrijf aan 
de slag gegaan. Door de jarenlange 
ervaring van Fred en de frisse blik 
van Mark zijn de mogelijkheden 
oneindig. Door zeer uitgebreide 
profileringen kunnen ze alles maken 
wat de klant wenst. 90% van de 
productie gebeurd met moderne 
machines en ongeveer zo’n 10% is 
handwerk.

De transparante kozjinen zijn 
voorzien van Ankolux Systeemcoat 
TP. Deze watergedragen transparante 
lak van Anker Stuy is gebaseerd 
op een Alkyd-Emulsie. Dit maakt 
de verf in tegenstelling tot andere 
type acrylaten enorm helder en 
transparant waardoor het hout echt 
tot leven komt en de nerf van het 
hout een warme uitstraling krijgt. Ook 
is de transparante coating enorm 
duurzaam doordat de elasticiteit 
en UV bescherming van zeer 
hoge kwaliteit is. Bij transparante 
coatings speelt de UV ebscherming 
een belangrijke rol omdat er geen 
pigmenten in de lak zitten die hier 

bescherming tegen bieden. Anker 
Stuy levert deze transparante 
systemen onder KOMO en met 
bewezen buitenduurzaamheid testen 
en referenties.

Flexibiliteit staat bij Van der Aa 
Kozijnen hoog in het vaandel, zowel 
in detailleringen als in levertijden. 
Zoals Mark van der Aa zegt: “Niets 
is ons te gek. Wat onze ogen kunnen 
zien, kunnen onze handen maken.” 
Professionaliteit en uitgebreide 
adviezen, dat is wat dit familiebedrijf 
zo uniek maakt. De flexibiliteit 
van Van der Aa Kozijnen blijkt wel 
uit de tragische dag van 16 april. 
Als het pand om 21:00 ‘s avonds 
volledig in rook op gaat. Het pand 
is verloren gegaan, maar het bedrijf 
natuurlijk niet. Door hulp van collega 
timmerfabrieken konden ze na 1,5 
week alweer leveren.  

Sinds enige tijd werkt Van der Aa 
Kozijnen met de producten van Anker 
Stuy Verven. In het verleden zijn 
er regelmatig problemen ontstaan 
binnen Van der Aa kozijnen met 
betrekking tot de hechting op de 
grondverven van een ander merk. 
Vanuit hier zijn zij opzoek gegaan 

naar een andere verfproducent 
die aansloot bij hun wensen, dit 
vonden zij binnen Anker Stuy Verven. 
“Zolang er weinig tot geen klachten 
en problemen worden gemeld, kan 
ik zeggen dat het een goed product 
is. Anker Stuy Verven is continu 
bezig met het verbeteren van hun 
producten. Dit merken wij vooral in 
de droogtijden”, verteld Mark van der 
Aa. “Sindsdien worden de Hydrolux 
Basecoat en Hydrolux Duocoat S 
gebruikt voor onze gevelelementen”.

Door te werken met het Hydrolux 
verfsysteem kan een concept 
III verfsysteem binnen 24 uur 
gerealiseerd worden, waarbij de 
volgende dag al begonnen kan 
worden met beglazing en verdere 
bewerkingen van het kozijn. Dit heeft 
natuurlijk erg veel voordelen in veel 
opzichten!

De elementen worden tot heden met 
de hand gespoten maar wellicht 
kunnen ze in de toekomst plannen 
uit gaan werken om te spuiten met 
robots. Een mooi doel om samen 
met Anker Stuy Verven naar toe te 
werken!

www.vanderaa-kozijnen.nl

BROOKESWOOD

Door kennis en specialisatie is Brookeswood 
marktleider in hun vakgebied binnen Engeland. 
Hiermee hebben zij dan ook een welverdiende 
reputatie opgebouwd waar ze dan ook erg trots op 
zijn. Zodra het om een heel oud pand of woning gaat 
dan wordt al snel onze naam genoemd. 

De kwaliteit van de producten die er worden 
ontwikkeld zit in de keuzes die zij maken binnen hun 
productie, zo gaat Brookeswood voor een combinatie 
van duurzaamheid en traditionele technieken. 
Dit brengen zij samen in prachtige unieke houten 
kozijnen, deuren en trappen die ieder op maat 
gemaakt zijn voor de specifieke klant. 

Sinds Anker Stuy Verven is gevestigd in Engeland 
heeft Brookeswood hun kans gegrepen. Zoals zij zelf 
zeggen “We weten hoe belangrijk het is om de beste 
kwaliteit verf te gebruiken van een bedrijf met een 
goede reputatie. Als je op dit gebied gaat besparen 
en minder goede producten gebruikt, kan dit lijden tot 
diverse serieuze problemen nadat het product als is 
geïnstalleerd bij de klant” 

Voor een goede afwerking van de producten gebruikt 
Brookeswood het Hydrolux systeem van Anker Stuy 
Verven. De afwerking is voor hen een belangrijke 
stap in het productieproces. De focus tijdens de 
afwerking ligt op de bescherming tegen de invloeden 
van het weer, UV en schimmel. Voor de klanten van 
Brookeswood is de afwerking zowel in transparant als 
dekkend verkrijgbaar.

Brookeswood heeft gecombineerd al ruim 100 jaar ervaring binnen  
het traditioneel produceren van houten kozijnen, deuren, trappen en  
nog veel meer! Het familie bedrijf is gevestigd in Stafforshire Moorlands 
in Engeland. 

Brookeswood werkt voornamelijk met Accoya en Sapele. Afhankelijk van de 
wensen van de klant wordt het houtsoort gekozen. Voor beide houtsoorten 
gebruikt Brookeswood de Hydrolux producten van Anker Stuy Verven. Deze 
zijn snel te verwerken en eenvoudig toe te passen door onze mensen in de 
spuitcabine. De buitenlevensduur, en dat de verven goed gedijen in Engels 
klimaat, is daarbij ook erg belangrijk. Wij maken voornamelijk op maat 
gemaakte houten onderdelen voor de renovatie markt. Deze woningen, of 
unieke panden, zijn soms meer dan 500 jaar oud en de klant wil de stijl van 
de ramen en deuren dan ook graag in ere herstellen.

VAN DER AA KOZIJNEN
AMBACHTELIJKE HOUTBEWERKING, 
KWALITEIT EN JARENLANGE ERVARING 

In 1984 opende zelfstandig ondernemer Fred van der Aa de deuren 

van zijn eigen timmerbedrijf in Haghorst. De werkzaamheden 

bestonden destijds uit het realiseren van aanbouwen, verbouwen, 

aftimmeren en het produceren van hoogwaardige houten 

gevelelementen. Na diverse verhuizingen is Van der Aa Kozijnen 

vanaf 2020 gevestigd op het industrieterrein de Slibbroek te 

Hilvarenbeek, waar ze een volledig ingerichte werkplaats hebben met 

een eigen opslag, machines, spuiterij en ruimte voor afmontage. 



OKTOBER 202112 13WWW.ANKERSTUY.NL

Van bouwverven tot industriële verven, en van non-paint tot apparatuur. Met 7 vestigingen en een compleet 

assortiment biedt Driessen Verf altijd de juiste oplossing. Al bijna 100 jaar is Driessen Verf dé Brabantse 

verfgroothandel die meer doet dan verf alleen. Ze zijn vooral een persoonlijke partner voor schilders, 

schildersbedrijven en leveranciers. Sinds een jaar is Driessen Verf officieel Select Partner van Anker Stuy 

Verven met de meubel- & interieurproducten. Hierdoor kan Anker Stuy, in combinatie met Driessen Verf, 

de klanten in heel Brabant voorzien van goede producten met de juiste technische ondersteuning. Samen 

Van klein naar groot
De geschiedenis van Driessen Verf begon bij Jan 
Driessen, die in 1925 zijn eigen schildersbedrijf 
startte. Dat bedrijf verkocht hij al snel, want hij zag 
meer handel in een kleine winkel voor de verkoop van 
verf, behang en glas. Een slimme beslissing, want 
Driessen Verf groeide uit tot een succesvol bedrijf.

Jan Driessen verkocht voornamelijk verf aan par-
ticulieren. Rond 1975 veranderde dat, toen opende 
Driessen Verf haar eerste groothandel in glas en verf 
in Helmond. Het bedrijf ontwikkelde zich de jaren 
daarna tot de bekendste en meest betrouwbare lever-
ancier van glas, verf en behang in de regio Helmond. 

Uiteindelijk bleek dat hun hart meer bij verf lag dan 
bij glas. René heeft de glashandel verkocht en de 
focus ligt sindsdien volledig op verf.

Rond het jaar 2000 zag Driessen Verf dat er iets 
moest gebeuren. De concurrenten hadden meer 
vestigingen en dus werd het noodzakelijk om de ac-
tiviteiten in Noord-Brabant uit te breiden. De eerste 
mijlpaal was de overname van Meijdenberg Tierolff 
met vestigingen in Tilburg en Roosendaal, een groot 
glas- en verfbedrijf dat ruim 130 jaar geleden van 
start ging. Daarmee had Driessen Verf zijn regionale 
spreiding nog niet helemaal te pakken. 

De ambities bleven groot! Dat betekende dat het 
werkgebied verder uitgebreid moest worden. In 2007 
kochten ze Martin Verf in Eindhoven en daarna vol-
gde Van Hassel Verf in Breda waarmee ze de strate-
gische lijn van Oost-Brabant naar West-Brabant voor 
de distributie van verf en non-paint bijna hadden ge-
realiseerd. Van Hassel Verf bleef zijn naam behoud-
en, omdat deze op een goede manier bekend is in de 
markt, maar ook mede met het oog op de toekomst. 
Later openden ze vestigingen in Best en Oosterhout 
om de relaties nog beter van dienst te kunnen zijn. 
Door ambitieus en inventief te zijn hebben ze hun 
ambities waargemaakt. Driessen Verf staat nu sterk 
in de markt en is een betrouwbare partner voor 
veel schilders- en vastgoedonderhoudsbedrijven in 
Noord-Brabant. Daar zijn ze trots op!

Samenwerking
Driessen Verf kent hun klanten en weten daardoor 
precies wat ze nodig hebben. Ze moeten net als 
ieder ander ook met de tijd mee, vooruitstrevend zijn 
is daarom een grote ambitie. Om deze ambitie waar 
te kunnen maken zijn er samenwerkingen nodig met 
partijen die precies op die manier in de wedstrijd 
staan. Zoals Anker Stuy Verven.

Ruim 20 jaar geleden werkte Rudolf van Hassel (nu 
vestigingsdirecteur van Hassel Verf Breda en Dries-
sen Verf Oosterhout) voor de Rooy Coatings. In die 
tijd kwam Rudolf in contact met Marcel van Arnhem 
(vertegenwoordiger Anker Stuy Verven). Na een goed 
gesprek bleken de neuzen de zelfde kant op te staan 
en is er een hele fijne samenwerking ontstaan. Toen 
Rudolf in 2007 van Hassel Verf startte heeft hij geen 
moment getwijfeld en de samenwerking met Anker 
Stuy verven voortgezet en uitgebreid.

Anker Stuy Verven levert de verven en coatings voor 
de industriële houtmarkt, een markt die snel groeit 
en altijd op zoek is naar duurzaamheid en innovatie. 
Vanaf 1 oktober 2020 is van Hassel Verf officieel 
Selectdealer geworden met de meubellakken en de 
producten voor de timmerindustrie. Een geweldige 
samenwerking voor beide partijen, waarbij van 
Hassel Verf een enthousiaste partner is voor Anker 
Stuy Verven. Ze hebben naast hun enthousiasme 
ook enorm veel vakkennis in huis. Als Selectdealer 
zijn zij in staat om snel, en servicegericht, alle 
oplossingen op het gebied van houtafwerking, zowel 
interieur als exterieur, in te vullen. Bij van Hassel Verf 
is het volledige assortiment meubellakken van Anker 
Stuy Verven te verkrijgen in zowel watergedragen als 
oplosmiddelhoudend, dekkend en transparant.

 ‘Samen Deskundig’, één van de kernwaarden van 
Anker Stuy, blijkt ook de perfecte slogan te zijn 
met betrekking tot de samenwerking tussen van 
Hassel Verf en Anker Stuy Verven. Om deskundig 
te kunnen zijn heb je ook mensen nodig met goede 
vakkennis. Zo zijn naast Rudolf o.a. ook Jan Rupke 
en Ad Govers nauw betrokken bij de samenwerking. 
Zo is Jan, met jarenlange ervaring in een interieur 
spuiterij, toegetreden als vertegenwoordiger bij van 
Hassel Verf en is Ad de kunstenaar op het gebied 
van kleuren. Samen sterk!

AL BIJNA 100 JAAR 
SAMEN DESKUNDIG

Jan Rupke (Commercieel 
technisch adviseur Industrie, 
van Hassel Verf) & Rudolf van 
Hassel (Vestigingsdirecteur, 
van Hassel Verf Breda en 
Driessen Verf Oosterhout)



Mijn naam is Mari de Meijer, ik ben 54 jaar en woon 
samen met mijn vriendin en 20-jarige zoon in Arn-
hem. Ik werk nu 1,5 jaar bij Anker Stuy Verven als 
Technical Application Manager. Ik ben in het werk-
veld terecht gekomen nadat ik in 1994 mijn diploma 
houttechnoloog heb mogen behalen.  Voordat ik 
bij Anker Stuy Verven aan de slag ging, heb ik bij 
diverse hout- en coatingsbedrijven gewerkt in soort 
gelijke functies als nu. 

In 2020 ben ik tijdens de eerst lockdown gestart 
met het werken bij Anker Stuy Verven. Hierdoor 
heeft het wel even geduurd voordat ik alle collega’s 
heb leren kennen. Echter neemt dat niet weg dat 
ik Anker Stuy Verven een fijn bedrijf vind om voor 
te werken. Ik heb veel vrijheid om mijn werk naar 
eigen inzicht in te richten. De variatie is wat mijn 
werk zo leuk maakt, het diverse contact en grote 
werkgebied maken dit een fijne uitdaging! 

In hoofdlijnen heb ik drie taken binnen mijn functie. 
Mijn eerste taak is het ondersteunen van bestaan-
de en nieuwe klanten en natuurlijk onze verkoop 
afdeling. Ik ondersteun hen wanneer het aankomt 
op technische vragen over producten, applicatie, 
droging en ondergronden. De tweede taak is het 
vertalen van de wensen van de klant naar interne 
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specificaties voor het ontwikkelen van producten. 
Ik geef vanuit hier input aan mijn collega’s bij het 
laboratorium. Zij ontwikkelen dan prototypes, 
voordat deze prototypes bij de klant terecht komen 
beoordeel ik deze. Mijn laatste taak is het pro-
ductmanagement. Dit houdt in dat ik controleer of 
ons productenpakket nog aansluit bij de wensen 
van de klant. Als dit niet het geval is onderneem ik 
stappen om dit aan te passen. Ook alle zaken over 
technische documentatie, levensduurvoorspelling, 
garantiesystemen en certificering horen bij mijn 
taken. 

Als ik denk aan de toekomst verwacht ik dat het 
hout in de bouw een veel belangrijkere rol gaat 
spelen als nu. Dit betekent voor Anker Stuy Verven 
ook meer vraag naar houtcoatings. Als specialist 
in de markt biedt dit voor ons veel mogelijkheden 
voor groei in de industriële houtmarkt. Ik verwacht 
dan ook dat de markt over 10 jaar anders zal zijn, 
met veel meer geautomatiseerde productie waar 
sneldrogende coatings een deel vanuit zullen 
maken. Daarnaast verwachten onze klanten ook 
dat verf op hout lang meegaat met weinig tot geen 
onderhoud, aangezien wij binnen Anker Stuy Ver-
ven innovatief zijn zit hier in de toekomst ook zeker 
mogelijkheid in om te groeien.  

IN GESPREK MET MARI DE MEIJER 
Technical Application Manager bij Anker Stuy Verven 

Onze medewerkers zijn ons kapitaal. Wij zijn trots op hen en willen dan  
ook duurzaam gebruik maken van hun talenten en diensten. Onze collega’s 
vertellen je graag meer over hun werk binnen ons mooie familiebedrijf.

TOTEM  EEN UNIEKE SAMENWERKING 
MET ALS RESULTAAT DUURZAAMHEID & KWALITEIT 

De producten van Totem zijn duurzaam, stijlvol en 
geven een gevel direct een karakteristieke uitstraling. 
De enorme verscheidenheid aan combinaties die 
mogelijk zijn met de producten, zorgt voor eindeloze 
mogelijkheden en uitvoeringen. De kracht van 
Totem zit hem echter in de samenwerking tussen 
Houthandel Van Dam en Anker Stuy Verven. 

Het complete concept wat er geboden wordt 
resulteert in producten die staan voor kwaliteit en 
duurzaamheid. Dit zie je dan ook meteen terug in 
de basis. De Totem producten worden gemaakt 
van Western Red Cedar, wat van nature een hoge 
duurzaamheid heeft en kan zelfs onbehandeld 
worden toegepast. Dit hout heeft zich de afgelopen 
jaren ruimschoots bewezen binnen Nederland en 
leent zich perfect voor exterieure toepassingen. 

Tijdens het productieproces wordt ervoor gezorgd dat 
de jaarringen loodrecht op het hout komen te staan, 
waardoor het krimp- en zwelgedrag wordt verminderd. 
Hierdoor krijgt het hout een langere levensduur. Om 
te komen tot een foutloos eindproduct worden alle 
gebreken zoals noesten en scheurtjes tussen het hout 
uitgefilterd. Alleen het beste kwaliteit materiaal wordt 
verwerkt in een Totem product. 

Hiermee staat dan de basis voor een duurzaam 
en kwalitatief goed product. Om dit tot een hoger 
niveau te tillen is er binnen Anker Stuy Verven een 
verfsysteem ontwikkeld wat perfect aansluit bij de 
Nederlandse weersomstandigheden. Het unieke 
verfsysteem zorgt voor een optimale bescherming 
van het hout, behoud van kleur en glansgraad. 

De basisverf van Anker Stuy Verven wordt in de 
fabriek aangebracht op het hout waardoor deze 
direct verwerkt kunnen worden. Voor de afwerking 
van het product worden de kopse kanten en 
schroefgaten worden afgewerkt met Totem Egaliseer 
& Vulmiddel en de Randsealer. Als eindfinish wordt 
het Anker Stuy Waarborg verfsysteem toegepast. Dit 
verfsysteem is te verkrijgen in alle denkbare kleuren, 
zoals bijvoorbeeld de RAL-kleuren. Dit verfsysteem 
zorgt voor een optimaal resultaat en uitstekende 
buitenduurzaamheid.

Deze samenwerking zorgt voor een totaalconcept wat 
maar liefst 15 jaar garantie met zich meebrengt! 

Totem is een unieke samenwerking die tot stand is gekomen tussen  
Houthandel Van Dam en Anker Stuy Verven. Binnen deze samenwerking 
bevat een totaalconcept wat zich focust op de ontwikkeling van sierlijsten, 
boei- en rabatdelen. Deze zijn door heel Nederland verkrijgbaar bij  
PontMeyer en Jongeneel.  

www.totemboards.nl 
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 Groot gedeelte biobased content
 Uitstekende prestaties op buitenduurzaamheid en verwerking

  55% bestaande uit biobased content.  
 (berekening NEN-EN 16640)

Biobased verven dragen bij aan een beter milieu voor mens en natuur. De biobased lakken 
van Anker Stuy Verven bestaan voor een groot gedeelte uit duurzame en herwinbare 
grondstoffen zoals plantaardige oliën. Deze biobased verf is watergedragen en geur arm. 
Gecombineerd met uitstekende prestaties en buitenduurzaamheid.

NIEUW

ANKER STUY VERVEN 
BIOBASED LAKKEN


