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Beginnerscursussen starten op 10 februari 
 
Op 10 februari 2021 zullen er twee nieuwe beginners-
cursussen starten: op woensdagmiddag van 13.00u tot 
15.00u en op woensdagavond van 19.30u tot 21.30u. Er 
worden 12 lessen aangeboden, met docent Liesbeth Daale.  
Kijk voor alle info en hoe je je aanmeldt op: 
https://klaaiwurk.nl/cursussen/kennismaken-met-draaien-
en-handvormen 
Disclaimer: we houden ons aan de RIVM-richtlijnen (handen wassen, 
anderhalve meter afstand, mondkapje, thuisblijven bij klachten, 
etc.), dus als de huidige lockdown na 19 januari nog wordt 
voortgezet, zal ook de start van de beginnerscursus naar achteren 
schuiven. 

 
 
 

 

 
Detail van Afke Klaver-Andreaes idee voor de expositie 
 

We zoeken een penningmeester! 
 
Op de ALV heeft Henk Dijkstra, al 9 jaar onze penningmeester, 
aangegeven dat hij aan zijn laatste seizoen als zodanig is 
begonnen. We zijn dus op zoek naar een penningmeester! 
Vind jij het leuk om de financiën van onze mooie verenging in 
de gaten te houden, elke maand een paar uurtjes met de 
andere bestuursleden en docenten te overleggen en zo mee 
te bepalen waar we als vereniging voor staan en naartoe 
willen? 
Dan  ben jij onze man/vrouw!  
Meer informatie kun je natuurlijk ook bij Henk zelf gaan 
vragen, via penningmeester@klaaiwurk.nl 

Gezamenlijke expositie Klaaiwurk 
 
Dit jaar hebben we bij de start van het cursusjaar aan onze 
cursisten en docenten een thema meegegeven.  
Verbinding – Het positieve belang van verbinding in de hui-
dige crisistijd  
Hiermee geven we de cursisten de mogelijkheid om één of 
twee objecten te wijden aan het thema en daarmee aan het 
eind van het eerste halve cursusjaar gezamenlijk te expose-
ren op een locatie in de buurt. 
We hadden gehoopt dat de expositie samen kon vallen met 
de afsluiting van de crisis, maar we moeten nog even vol-
houden. Over de exacte plaats en datum van de expositie 
hopen we binnenkort meer duidelijkheid te geven. Laat de 
klei een middel zijn om samen een positieve draai te geven 
aan deze uitdagende periode. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anja Dekkers is alvast begonnen met het uitdenken 
van iets moois! 

https://klaaiwurk.nl/cursussen/kennismaken-met-draaien-en-handvormen
https://klaaiwurk.nl/cursussen/kennismaken-met-draaien-en-handvormen
mailto:penningmeester@klaaiwurk.nl


 

Nieuwe spuitcabine 
 
Na een paar jaar dubben over en zoeken naar een andere 
spuitcabine is het rond de herfstvakantie dan toch gebeurd: 
we hebben een fijne nieuwe spuitcabine. Deze is door Afke en 
Maarten vakkundig opgebouwd op de plek van de oude ca-
bine. En wat werkt hij fijn: je moet -bij wijze van spreken- 
bijna oppassen dat je haar niet mee-opgezogen wordt!  
We hopen nog vele jaren veilig en met plezier van deze cabine 
gebruik te kunnen maken.  

 

Agenda 
 

• 10 februari 2021: start beginnerscursussen, 
13.00u tot 15.00u en 19.30u tot 21.30u. 
 

Ga je (lid, docent) ook ergens exposeren? Mail ons, 
dan zetten we jouw expositie erbij! 
 
 

 

Belangstelling gasoven-workshop? 
 
Als het kan met alle maatregelen, willen we in het 
voorjaar nog een keer een gasoven-workshop 
organiseren. Hierin leer je over de verschillende 
glazuren voor een gasoven en hoe het stoken in z’n 
werk gaat. De workshop is niet voor beginners, je 
moet al wat ervaring hebben met steengoed en met 
zelf glazuur maken.  
 
We peilen alvast een beetje of er leden zijn die 
belangstelling hebben. Zo ja, laat dat weten aan 
Henk, Anja, Marije of Liesbeth, dan kijken we in het 
voorjaar wat er kan. 

 
Workshops dinsdagavondgroep 
 
Het lijkt alweer een heel leven geleden, maar net voordat we 
in maart in de intelligente lockdown gingen, ging de 
dinsdagavondgroep op pad naar Vollenhove. Deze groep 
heeft geen vaste docent en krijgt af en toe een docent op 
bezoek of volgt een workshop. En dat laatste gebeurde dus in 
maart; op naar Kees Hogendam.  
Het atelier van Kees is fantastisch: het staat propvol keramiek 
en materiaal en je bent zelfs na een dag nog niet uitgekeken.  
We zouden deze dag aan de slag om GROOOOT te draaien, 
maar het bleek dat Kees ook nog wel wat had op te merken 
over de verschillende technieken die we gebruikten.  
Desondanks hebben we ook wel wat groot werk gedraaid, 
maar vooral zijn we weer eens bezig geweest met de 
basisgrepen. Een erg geslaagde workshop.  

 

 

 
Vervolgens kregen we in de eerste lessen van het nieuwe 
seizoen Leo Maarleveld op bezoek. Leo doet veel met saggar 
firing en heeft ons uitgelegd hoe we de mooiste resultaten 
met terra sigilata kregen. Op een mooie herfstige zondag zijn 
we naar zijn atelier bij Ureterp geweest en hebben we daar 
ons werk ingepakt en in de saggar gestookt. Het openmaken 
van de ‘pakjes’ voelt een beetje als Sinterklaas en leverde 
weer mooie verrassingen op. Ook een geslaagde dag! 

 

 

https://www.keeshoogendampottenbakker.nl/
https://www.leokeramiek.nl/


 

 
In de KlaaiKlets wordt telkens aan een cursist een aantal vragen gesteld.  
Deze keer hebben bestuur en docenten een lijstje gemaakt van hun favoriete YouTube-filmpjes en -ka-
nalen, Instagram-accounts en hashtags en Facebook-accounts en groepen. We hopen je op deze manier 
een beetje creatief en geïnspireerd door de tijdelijke sluiting van Klaaiwurk heen te helpen! 
 
Liesbeth, docent op woensdag en donderdag, heeft een paar hele 
leuke websites en YouTube kanalen in de aanbieding.   

• De Kleine K: https://inspiratie.ceramic.nl/  

• Ceramic review masterclasses:  https://www.youtube.com/re-
sults?search_query=ceramic+review+masterclass  

• Goldmark gallery heeft een aantal mooie films over keramisten: 
https://www.youtube.com/c/Goldmarkart/vi-
deos?view=0&sort=p&flow=grid 

• Heeeel veel informatie over allerhande onderwerpen op 
https://ceramicartsnetwork.org/daily/  

 
 
 
 
Pieter, onze voorzitter, weet waar je The Great Pottery Throwdown 
nog kunt zien, nu het laatste seizoen van YouTube is verdwenen en 
heeft nog 2 andere tips. 

• The great pottery throwdown: https://www.reddit.com/r/UKTVLAND/comments/j3183i/the_great_pot-
tery_throwdown_series_1_3/?utm_source=share&utm_medium=web2x&context=3  

• Washington Street Studios: https://www.youtube.com/channel/UCNx1DBCb0QqZhtmw5DR3lzw  

• Goldmark Gallery: https://www.youtube.com/channel/UCFGK18h79EyhZZju0yPRvfg  
 

 
 
 

 
Henk, onze penningmeester, is verstandig en kijkt eigenlijk nooit naar YouTube filmpjes 
(wie weet krijgt hij na het lezen van deze KlaaiKlets wel heel veel zin in avonden achter 
z’n schermpje..). Wel las hij een paar jaar geleden een heel leuk boek over porselein: ‘De 
witte weg. Verslag van een obsessie’ van Edmund de Waal. Heb je het nog niet gelezen, 
dan snel doen!  Henks recensie kun je terugvinden in de KlaaiKlets van december 2016: 
https://klaaiwurk.nl/images/klaaiklets/Klaaiklets-jaargang5-no2-dec16.pdf 
 
 
 
 
 
 

 
Anja, bestuurslid (doet o.a. ledenadministratie), en Marije, secretaris, surfen niet zo vaak avonden lang op 
YouTube, maar des te meer op andere platforms en ze tippen graag de leukste Facebook- en Instagram-accounts.  
  

https://inspiratie.ceramic.nl/
https://www.youtube.com/results?search_query=ceramic+review+masterclass
https://www.youtube.com/results?search_query=ceramic+review+masterclass
https://www.youtube.com/c/Goldmarkart/videos?view=0&sort=p&flow=grid
https://www.youtube.com/c/Goldmarkart/videos?view=0&sort=p&flow=grid
https://ceramicartsnetwork.org/daily/
https://www.reddit.com/r/UKTVLAND/comments/j3183i/the_great_pottery_throwdown_series_1_3/?utm_source=share&utm_medium=web2x&context=3
https://www.reddit.com/r/UKTVLAND/comments/j3183i/the_great_pottery_throwdown_series_1_3/?utm_source=share&utm_medium=web2x&context=3
https://www.youtube.com/channel/UCNx1DBCb0QqZhtmw5DR3lzw
https://www.youtube.com/channel/UCFGK18h79EyhZZju0yPRvfg
https://klaaiwurk.nl/images/klaaiklets/Klaaiklets-jaargang5-no2-dec16.pdf


 

Anja:  
Facebook: 
 

Instagram: 
Te veel om op te noemen! Volg de hashtags  #pottery 
en #wheelthrownceramics en verder o.a.: 

• Keramisten en pottenbakkers en iedereen die met 
klei bezig is (Facebook groep die heel informatief en 
behulpzaam kan zijn) 

• katjavanbreedam 

• ryanjgreenheck 

• tinekevangils 

• Kleur keramiek (vind ik erg mooi) • ernesta.ceramics 

• Raku stoken? (ook veel tips als je wilt raku stoken) • orna_barel 

• Fire when ready pottery (mooi klassiek werk met 
stempels) 

• renee_lopresti  

• mudness_ 

• Keith Brymer Jones • mirubrugmann  

• The great pottery  
throw down 

• atelier_juliette_warmenkoven 

• Glazuur geheimen 
 
 
 
 
 
 
 

• Studiolennekewispelwey 

• bobsmithraku 

• keramista 

• pottery_videos 

• forestceramicco (zie hiernaast) 

 
Marije: op Instagram volg ik de hashtag #klaaiwurk natuurlijk! 

En verder heb ik de volgende Instagram tips: Inspirerende accounts:  

Wat pottenbakkers die historische replica’s maken:  

• Trinitycourtpottery (de beste in Europa; Jim zit hier-
naast achter zn Middeleeuwse wiel) 

• Atelier_able (uit Friesland!) 

• Trouvaillesdargile (ook replica’s met een knipoog) 
 

• Verder uit de klei-comfortzone vind ik het heel leuk 
om Carla Kamphuis te volgen, voor handletteren en 
speelse huisportretjes, ze geeft hierover ook (online) 
workshops en maakt tutorials  

• Georgia Camden voor mooie tekeningen 

 
• LF2028 voor allerlei andere culturele uitspattingen in 

de provincie (ze bieden nu ook een podium voor veel 
makers die het in deze tijd heel zwaar hebben met 
lockdown na lockdown in de culturele sector)! 

• pottenbakkerijhoogland (slipversierd aardewerk!!)  

• annemossman (gekleurde porselein, nerikomi) 

• skratchstudio (veel sgraffito en folklore) 

• julia.smith.ceramics (geïnspireerd door het land-
schap in haar omgeving, Inverness) 

• the.ceramic.school (organiseren online congressen 
waar je soms gratis workshops kunt volgen en delen 
heel veel inspirerende filmpjes) 

•  craigunderhill7 (ik wil alles hebben wat hij maakt) 

• spakoclay (slibversierd steengoed) 

• thecloudpottery (hoe zij speelt met een enkele 
kleur en lijnen..) 

 
 
Je kunt de meesten van ons trouwens ook vinden op In-
stagram:  
j.p.reitsma, mmarije, liesbethdaale, dekkersanja, 
koch_pottery 

• vipooart (de meest fantastische beesten en pop-
pen) 

 


