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Voorwoord 

 

Afgelopen verenigingsjaar was er een van aanpassen. Niet alleen voor Stubeco maar voor iedereen in 

de hele wereld. Wie had dat kunnen denken. 

Hoopten we eerder dat de Corona uitbraak kort en hevig zou zijn, bleek later toch dat het helaas een 

langere impact zou hebben. En we zijn er nog niet. 

 

Als bestuur hopen we vooral dat u zelf gezond bent en blijft en wensen we onze leden allen succes en 

sterkte toe in hun wijze om hier doorheen te komen. 

 

Het leven gaat intussen door en daarom proberen we in het bestuur er ook een draai aan te geven om 

ons toch bij elkaar te brengen via de middelen die er zijn. 

Want wij missen het contact met jullie! 

De oorspronkelijke plannen hebben we na een mooie start van 2020 (seminar met Betoniek en 

Stutech) in de ijskast moeten zetten, maar we hopen dat we nu de jaarvergadering weer digitaal 

kunnen gaan doen. 

 

We waren voor ons gevoel net lekker op dreef met mooie frisse ideeën. 

Gelukkig hebben we enthousiaste aanmeldingen gekregen op de vacatures in het bestuur, waardoor 

we Oebele de Haan zijn werk goed hebben kunnen overdragen aan Alexander Zalm en willen we voor 

2021 ook een goede opvolger voor Robbert-Jan Jansen presenteren in de jaarvergadering. 

Daarnaast zal ik zelf het stokje dit jaar ook doorgeven wat betreft mijn voorzitterschap. Daarover meer 

tijdens de jaarvergadering. 

 

Normaal gesproken zouden we in 2021 weer toe zijn aan de buitenlandse Studiereis. Maar gezien de 

voorbereidingen hiervoor al zeker een jaar vooraf dienen te starten, samen met de onzekerheid die er 

nog steeds is in de mogelijkheden van reizen, verblijven en überhaupt bij elkaar komen, hebben we 

besloten dit niet door te laten gaan. Vooralsnog hebben we plannen voor 2022. 

 

De plannen echter die we als bestuur hadden blijven onverminderd van kracht en gaan we zeker 

uitvoeren. Doordat we in 2020 minder uitgaven hadden, staan we daar financieel ook goed voor 

gesteld.  

Deze plannen zijn ook input voor het nieuwe beleidsplan voor de komende jaren, welke we rond de 

zomer verwachten te presenteren. 

Wij hopen u snel weer te zien en samen te genieten van het vak! 

 

 

April 2021 

 

Alwin de Bondt 

Voorzitter 
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Samenstelling Stubeco Bestuur 

 

Voorzitter  A.R. (Alwin) de Bondt 

PERI BeNeLux B.V. 

 

Secretaris  A.A. (Alexander) Zalm 

   Hakron Nederland, Nunspeet 

 

Penningmeester F. (Fred) Gast 

 

Lid   R.J. (Robbert-Jan) Janssen 

   BouwQ, Best 

 

Lid   P.H. (Peter) Kraaijeveld 

   Hendriks groep, Veenendaal 
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Rooster van aftreden Stubeco Bestuur  

 

Naam Functie 
Jaar van 

(her)benoeming 
Jaar 

aftreden 
Opmerking 

A.R. de Bondt Voorzitter 2018 2021 
Heeft zich niet 

verkiesbaar gesteld 

F. Gast Penningmeester  2020 2023  

A. Zalm Secretaris 2020 2023  

R.J. Jansen Lid 2018 2021 
Heeft zich niet 

verkiesbaar gesteld 

P.H. Kraaijeveld Lid 2017 2023  

 
 

Rooster van aftreden kascommissie  

 

Naam Functie 
Jaar van 

(her)benoeming 
Jaar 

aftreden 
Opmerking 

R. Tetteroo  2019 2021 aftredend 

R. Brinkman  2020 2022  

R. van Gils  2021 2023  
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Jaarverslag van de secretaris 
 

Bestuursvergaderingen 
In het vergaderschema van de bestuursvergaderingen voor 2020 waren vijf data opgenomen:  
12 februari, 24 april (bijpraat-uurtje), 20 mei, 13 juli (bijpraat-uurtje) en 7 oktober.  
In de bestuursvergaderingen werd vooral aandacht besteed aan de voortgang van de vereniging in de 
Corona-situatie, het opschonen van het ledenbestand en invulling bestuursfuncties. 
 
 

Jaarvergadering 

Er is in 2020 door de omstandigheden rondom het Corona virus voor gekozen, om geen 

jaarvergadering te houden. In de eerste plaats is de vergadering doorgeschoven tot na de 

zomervakantie, echter gezien de situatie daarna weer verslechterde kon deze geen doorgang vinden. 

De stukken zijn digitaal aan de leden verzonden, samen met een enquête.  

De toetreding van Alexander Zalm in het bestuur als vervanger van Oebele de Haan (secretaris 

functie), is eveneens voorgelegd en hierop zijn geen bezwaren gekomen.  

 
 

Evenementen 

In 2020 werd door Stubeco de volgende evenementen georganiseerd:   

• 12 februari: Studiedag Betontechnologie- en Uitvoering. Samen met Betoniek en Stutech. 
• 8 juni: Online Seminar, presenteren groene versies van studierapporten C11 en B06-2;  

De verslagen van de evenementen zijn als bijlage 1 en 2 bijgevoegd.   
 
 

Samenstelling van het huidige ledenbestand; 
Vanuit het overzicht van actieve leden in de ledenadministratie zijn de onderstaande gegevens 
gedestilleerd. 
 
Onderstaand is de verdeling per categorie weergegeven: 
41 A-leden bedrijven 
115 B-leden werkzaam bij A-leden 
18 C-leden prive leden 
3 E-leden ere leden 
18 S-leden studenten 
4 ZZP’ers 
Het totaal aantal leden per 1 januari 2021 bedroeg dus 199 personen. 

 

 

 

  



 

7 

Balans 
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Jaarverslag van de penningmeester 
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Verslag kascommissie 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

10 

Begroting 2020/2021/2022 
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Lopende studiecellen 
 

D. STURING, INFORMATIE EN KENNISMANAGEMENT 

 

Cel D07-3 Tijdelijke constructies voor het ondersteunen van bekistingen 

 

Het op dit moment vigerende rapport is D07-2, gepubliceerd in  Mei 2018. Dit rapport vervangt het 

rapport D07: “Tijdelijke constructies voor het ondersteunen van bekistingen”, versie 1.0 d.d. december 

2004. 

Waar het oorspronkelijke rapport gebaseerd is op de normserie NEN 6700, sluit D07-2en D07-3 aan op 

de relevante Eurocodeserie NEN-EN 1990 t/m 1999. 

De delen betreffende de theorie van de statica zijn ongewijzigd gebleven. Daar waar het toetsingen 

betreft, wordt de Eurocode gevolgd. Verwijzingen naar relevante artikelen zijn in het rapport 

opgenomen. Het rapport D07-3 richt zich op het berekenen van de stalen draagconstructie onder 

zware vloeren van gebouwen en dekken van bruggen en viaducten.  

 

Probleemstelling: 

 In het rapport is gesteld dat onderwerpen die voor nadere studie in aanmerking komen, zijn: 

1. De invloed van de stijfheid van de bekisting (schijfwerking) op de horizontale uitbuiging en op 

de kipstabiliteit van de onderslagen; 

2. De horizontale uitbuiging die, als gevolg van het bovenstaande aspect, eventueel leidt tot 

een excentrisch aangrijpen van de verticale last; 

3. De maximum toelaatbare afstand van de gaffelsteunen en plooischotten tot de oplegging; 

4. De praktische uitvoerbaarheid van kipschotten of gaffelsteunen nabij de opleggingen van 

ondersteuningen, waarbij de onderslagen de moerbalk scheef kruisen; 

5. De invloed van wringing op de maatgevende belastinggevallen, en dan in het bijzonder de 

vraag bij welke verkanting, c.q. hoogte-/breedteverhouding van de onderslagen een 

wringingsberekening altijd noodzakelijk is. 

 

Voortgang: 

Om bovenstaande punten te bestuderen is naast de EC ook gebruik gemaakt van (buitenlandse) 

literatuurstudies. Met behulp van geavanceerde rekenmethoden (FEM) zijn een aantal belasting 

gevallen gedefinieerd en doorgerekend. Met name betreffende krachtsinleiding en positie 

gaffelsteunen t.o.v. de oplegging. 

De uitkomsten leiden tot een aantal conclusies, welke als een aanbeveling in het definitieve rapport 

opgenomen gaan worden. Uiteindelijk zal de EC altijd leidend zijn, de conclusie kan een aanvulling zijn 

op de interpretatie van de regelgeving. 

  

Door COVID 19, is de voortgang in 2020 nagenoeg stilgevallen: er zijn 2 vergaderingen gehouden. Op 

dit moment zijn de meeste studies “nagenoeg” gereed. 

Doelstelling voor 2021 is om de conclusies samen te vatten tot een ‘leesbaar’ rapport. Afhankelijk van 

de regelgeving van de overheid, hopen we eind 2021 een groene versie te kunnen presenteren. 
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Leden:             

Gert jan Coenen (gedeeld voorzitter) Dura 

Gerbert Joordens (gedeeld voorzitter) Safe 

Arno Jeurdink (Secretaris) KoKo 

Lei Hendriks BiLFINGER Tebodin 

Johan van Kleunen Van Kleunen Advies 

Mark Reekers DNV GL 

Willem Roovers Heijmans 

Nouri Saadon Ballast Nedam 

 

 

Coördinator:  Arno Jeurdink 

 

 

Cel D11  Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningen 

 

KOKO heeft haar medewerking verleend aan de commissie van de VSB, die een richtlijn heeft 

uitgebracht in het najaar 2015. Met betrekking tot de nieuw geldende norm(en) is dit inmiddels klaar, 

waarbij D11 zich op dit gebied beperkt heeft tot meelezen en meedenken. 

 

Voortgang: 

Afronding geschiedt via de VSB. Peter Kraaijeveld zit ook in VSB-cel hierover. Deze cel is niet 

opgeheven, maar “slapend” aangehouden voor eventuele updates en correcties (actualisering). 

 

Coördinator:  Peter Kraaijeveld 
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Overzicht studiewerk tot en met 2020 
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Noot: De rapporten met het kruisje 'bijwerken' worden niet meer verstrekt totdat deze zijn 

geactualiseerd. 
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BIJLAGE 1 
12-02-2020: 12 februari: Studiedag Betontechnologie- en Uitvoering 
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08-06-2020:Groene versie live 

In deze interactieve webinar presenteerde Stubeco twee 'groene versies' van studierapporten: 

Studiecel C11: 3D-printen van beton - door Volker Ruitinga (Vertigo), en 

Studiecel B06-2: Ingelijmde wapening als stekwapening - door Marjan Vos-Pols (Hilti). 

De leden konden via een live verbinding beide presentaties volgen en via een chat vragen stellen. 
Vanuit deze webinar zijn nog enkele vragen gekomen die beantwoord zijn. 
 
De definitieve rapporten zijn te downloaden op de Stubeco website. 
Ook is daar de webinar nog een keer te bekijken. 

 

https://www.stubeco.nl/groene-versie-live.html

