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EEN EXCLUSIEVE
HOUTOPLEIDING

Is
een
training
bestaande
uit
6
verschillende modules en gericht naar
zowel bedrijfsleiders, inkopers, verkopers…
alsook nieuwe medewerkers
in de
houtbranche die zich willen verdiepen in
de
materie
hout,
parket
en
plaatmaterialen.
Opleiding in samenwerking met University
College Ghent (B), faculteit Natuur en
Techniek
Periode oktober/november 2019 – locatie
Gent (B)

Module 2: Hout en vochtgehalte

Module 1: Basiskennis hout en Houtsoorten
Deze basisopleiding bestaat uit houttechnologie en behandelen van
specifieke houtsoorten.
Houttechnologie geeft een overzicht en kennis in de:
* eigenschappen van hout- chemisch, fysisch en mechanisch
* duurzaamheid en mogelijke aantastingen
Enkele belangrijke houtsoorten worden praktijkgericht besproken:
Ø Dark red meranti
Ø Vuren/Grenen
Ø Europees Eiken
Ø Sapeli

Hout & vochtgehalte: het doet ertoe -Wat kan je
verwachten?
* Basiskennis
* Fysische eigenschappen hout
* Correct meten en toepassen van vochtgehalte
* Droogfouten herkennen en vermijden
Aandachtspunten:
* Thermische behandeling van hout

Module 3: Wegwijs in handelsvormen
en kwaliteitsnormen – wk.
•
•
•

Handelsvormen
Onvolkomenheden in hout
Wegwijs in kwaliteitsnormen
o
Z.O Azië (MGR)
o
Afrikaans (Sata)

Module 4: Naaldhout, u wil vast meer
kennen dan enkel vuren en grenen –
wk.
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Belang van naaldhout voor houtproductie in de wereld
De belangrijkste verschillen met loofhout
Kenmerken, eigenschappen en belangrijkste
toepassingen van volde naaldhoutsoorten
vuren
grenen
yellow Pine
lariks
hemlock
douglas – oregon
pitch pine
western red ceder
Gangbare handelsafmetingen en hun toepassingen

NIEUW!
Module 5: PARKET – wk.
Bezoek aan Unilin

EEN EXCLUSIEVE
HOUTOPLEIDING
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Waarom Timber training Center voor uw opleidingen:
Trainingen: exclusieve, interactieve hout- en management opleidingen.
Trainers: academisch geschoolde trainers met jarenlange ervaring in de houtsector en in
management.
Internationaal: actief in België, Nederland en Frankrijk voor zowel open- als incompany
trainingen.
10 jaar TTC: méér dan 10 jaar actief als opleidingscentrum in de hout- en bouwsector met tal
van klantenreferenties.
Competentie: gericht op werkgevers die zelf, of voor hun medewerkers, op zoek zijn naar een
juiste mix van ervaring, werkattitude en competenties.
Duurzaamheid: het menselijk potentieel stimuleren tot verhoging van service en inzet op een
ecologisch verantwoorde wijze.
Diversificatie: aanbod van een waaier van opleidingen om in te spelen op de nieuwe
tendensen binnen hout- en bouwsector.

Timber training Center houtopleidingen is door de VLAAMSE OVERHEID erkend
als organisatie voor opleiding en advies.
Door deze erkenning kan u als ondernemer tot 40% korting krijgen op onze
opleidingen.
Meer info op www.vlaio.be of contacteer Timber training Center

Timber training Center opleidingen
Verantwoordelijke Opleiding - Advies – Recruitment België &
Nederland en Frankrijk
Dirk Glas
Tel: +32 9 372 85 91 - + 32 472 90 89 43 - + 31 646 297 629
e-mail: info@timbertrainingcenter.com Website: www.timbertrainingcenter.com
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Types parket in een notendop/In detail
Types imitate parket in notendop
2-3-Meerlaags Ply of Engineered /Stabiliteit/watwanneer en waarom
Dik-Dikker-Dikst/ Breed-Breder-Breedst/ Lang-Langer
-Langst
Sliced versus sawn cut versus rotary cut
Anatomische eigenschappen van parket
Natuurlijke (Fysische) en mechanische
eigenschappen van parket.
Parketdrogen
Parketafwerkingen types voor & nadelen
Bijzonder afwerkingstechnieken. Oppervlakte &
reactie
Parket en vloerverwarming/koeling
RV-waarde en parket aandachtspunten
Alvorens te plaatsen checklist
De meest voorkomende schadegevallen en
oorzaken
Trends in parket. " les goûts et les couleurs ne se
discutent pas "
De meest gevraagde parketvragen in de toonzaal

Module 6: Plaatmaterialen: van
span tot massief HPL – wk.
* Belangrijke eigenschappen van hout
- Houtvochtigheid, zwelling en krimp, volumieke
massa, mechanische eigenschappen
* Plaatmateriaal
- Technische eigenschappen
* Overzicht plaatmaterialen
- Multiplex (kwaliteiten, kwaliteit op uitzicht) Betonplex - Meubelplaat - blokplaat - O.S.B.- Spaan &
vezelplaat - melamine & HPL - massief HPL...

Docenten:
- Ir. Reinhilde Vanlishout (B) Head of the Wood
technology degree programme – University College
Ghent.
- Ing. Patrick Decolvenaer, vorrheen Campus
manager VDAB –opleidingsverantwoordelijke TCHN
- Michel Devos, sinds 1991 actief in de parket branche
wordt vaak als expert en techneut geconsulteerd in
parket geschillen / schadegevallen en technische
afstappingen .

