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PROGRAMMA 

Ons programma voor het BMA Congres op 10 mei ziet er als 
volgt uit.  

08.30 - 09.30 uur  Ontvangst en bezoek aan de standhouders 
09.30 - 11.30 uur  Lezing Ansje van Dijk 
11.45 - 13.15 uur  Lunch en bezoek aan de standhouders 
13.15 - 14.15 uur  Lezing OptiTex 
14.15 - 14.45 uur  Pauze en bezoek standhouders 
14.45 - 15.45 uur  Vakwedstrijd/ voorronde EMTC 
15.45 - 16.00 uur  korte pauze 
16.00 - 16.45 uur  Van, voor en door leden 
16.45 - 17.00 uur  Uitslag vakwedstijd / voorronde EMTC 
16.45+ 17.00 uur  Sluiting 
 

TOEGANGSPRIJS 
We kunnen het congres met een fantastisch programma 
aanbieden voor de prijs van € 50,00 * Niet leden betalen 
63,00 euro en ben je een student dan is de prijs € 25,00 
*dit bedrag is inclusief lunch en onbeperkt koffie/thee 
gedurende de dag. Met dieeten wordt rekening gehouden. Wil 
je geen lunch dan is het bedrag 8 euro lager, geef dit aan op 
het inschrijfformulier bij opmerking. Wil je á la carte lunchen 
houdt dan rekening met een lange wachttijd. 
 

LOCATIE 
Onze locatie is ook deze keer weer Aristo Zalencentrum, 
Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht.  
 
Dit is schuin tegenover NS-station Utrecht Lunetten. Maar  
er  is ook voldoende gratis parkeerruimte rond het pand. 
 
 
 
 

VOORWOORD 
Beste collega's, 
 
Als nieuwe voorzitter van de BMA heb ik 
gezegd "Samen sta je sterk". Tja, dit is 

makkelijker gezegd dan gedaan.  
 
De BMA is een vereniging voor de kleer-, 
schoen- en tassenmakers en de 
modevakscholen, met andere woorden;  
leden met allemaal hun eigen unieke skills. 
De succesfactor voor samenwerken is: dat 
alle leden eerst met elkaar gaan 
kennismaken, om elkaar te kunnen 
inspireren en om vervolgens met elkaar te 
kunnen netwerken. Zo ontstaat er vanzelf 
een onderlinge relatie waar weer werk uit 
voortvloeit, hoe mooi is dit… 
 
Om de juiste koppeling met elkaar te 
vinden nodigen wij jullie uit op 10 mei 
aanstaande in Aristo zalencentrum te 
Utrecht op onze gezamenlijke BMA 
congresdag. Wij hebben een interessant 
en gevarieerd programma gemaakt zoals 
jullie verder in deze special kunnen lezen. 
 
Om samen te kunnen werken met andere 
collega's zullen wij  - en u ook - moeten 
investeren in het bijwonen van landelijke 
evenementen en of studieavonden van de 
regio's, want, als de onderlinge klik er 
eenmaal is dan gaat de rest vanzelf.  
 
Kennis is immers kunde en deze kun je 
voeden door elkaar te ontmoeten om 
vervolgens te kunnen samenwerken. Met 
het nieuwe bestuur hoop ik jullie allemaal 
op 10 mei aanstaande te ontmoeten om 
samen deze inspirerende dag tot een 
succes te maken. 
  
Een verleden hebben wij  
achter ons gelaten, onze  
toekomst moeten wij  
nu zelf gaan maken... 

  
Jullie voorzitter, 
Nelleke Rimmelzwaan 
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“Je weet niet wat je ziet!” 
Ansje van Dijk 
Geef Ansje van Dijk een schilderij in handen en ze ziet aan de kleding wanneer 
het gemaakt is. Vrijwel alles weet de docente van de Amsterdamse 
Theaterschool (Onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten) 
van kleding en de cultuur die daarbij hoort. 

Maar ze heeft ook een missie: 
iedereen kennis laten nemen van wat 
kleding betekent. “De wereld is heel 
groot en je kunt alle onderlinge 
verhoudingen aflezen aan kleed-
gedrag. De mensen zouden daar veel 
meer over moeten leren in het 
onderwijs. Daar ben ik heel hard in: 
alle vooroordelen moeten de wereld 
uit.”  
 

Collectie 
Tijdens het voorgesprek laat ze 
illustraties zien van een Surinaamse 
vrouw. “De manier waarop zij haar 
sjaal heeft geknoopt heeft een 
betekenis: ‘Ik voel me goed’, ‘raak me 
niet aan’of ‘ik ga trouwen’. Dat kun je 
allemaal kwijt in kleding. Kleding is een 
taal met een eigen symboliek en een 
eigen grammatica.”  
 

Symboliek 
In China is niets zonder betekenis: alles 
heeft een dubbele waarde, symboliek 
is heel belangrijk. Trouwen doet men 
in het rood, dat is de kleur van geluk. 
Een vierkant staat symbool voor de 
Aarde en een cirkel voor de Hemel. Het 
is een spiegel voor de politieke en 
sociale verhoudingen. Door het 
bestuderen van kleding ontdek je 
tijdsperiodes, machtsrelaties, milieus 
en culturen. 
 
In haar huis hangt een deel van haar 
kostuumverzameling, maar het 
grootste deel is terug te vinden op de 
Theaterschool. “Ik kan niets 
weggooien” vertelt ze over het begin 
van haar verzameling. Eerst waren 
daar de knopen van haar oma. Aan de 
wand hangt een knopencollectie uit de 
18de eeuw. Het is maar een van de 
vele ornamenten in haar huis. 
 

Blote buik 
Haar studenten probeert ze te 
prikkelen om over culturele verschillen 
na te denken. Ik vraag hun of ze net als 
een paar jaar geleden nog met een 
blote buik lopen. Nee dus. Dan 

beseffen ze dat ze trendvolgers zijn. Ik wil 
meer dan kunstgeschiedenis geven; ik wil 
cultuur laten zien. 
 
Ansje zegt dat ze haar leven lang 
gedreven is door nieuwsgierigheid… 
“Alles is me overkomen. Ik ben altijd bezig 
en daardoor groei je. Ik heb mij altijd 
opengesteld voor anderen, voor de mens, 
zijn kleding en zijn omgeving. Dat is 
eigenlijk mijn weg geweest. 
 

Lezing 
In de lezing ‘Je weet niet wat je ziet’ 
neemt Ansje van Dijk ons mee op een 
kleurrijke reis door de tijd. Ze vertelt aan 
de hand van prachtige kunstvoorwerpen, 
afbeeldingen en echte kledingstukken 
een verhaal over kleding, schoeisel, 
accessoires, maar ook interieur, gedrag, 
schoonheidsidealen en eetgewoontes.  
 

Voor iedereen die nog nooit een lezing 
van Ansje van Dijk heeft meegemaakt: 
dit wordt een overdonderende ochtend, 
waarvan je wilt dat hij doorgaat, 
doorgaat, doorgaat… 
 

 

 

 

“Castrat uiuspio, esceps, casdacte, morum 
praedo, nequodium sulicap ervivastere me 
diem notabeffrem tea sa iaes meroric 
tesulegilic fata trit, dium deo.” 

Ansje van Dijk 
Ansje van Dijk is een terugkerende gast bij 
de branchevereniging. Naast expert en 
deskundige op het gebied van theater, 
scenografie, textielgeschiedenis en 
kostuums, is zij ook een China expert. Zij 
gaf gedurende een aantal jaren les aan 
een kunstacademie in dat land. 
 
Deze keer breidt zij haar blikveld verder uit 
en komen alle disciplines van het 
modevak voorbij, dus ook schoenen en 
tassen. 
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Website Nieuws  

Onze website modeambachten.nl heeft 
een aantal kleine verborgen juweeltjes.  
 
Voor de consument is slechts een 
beperkt deel te zien, onze 
ambachtslieden kunnen, wanneer zij zijn 
ingelogd, het grote geheel zien. 
 
De rubriek INSPIRATIE laat niet alleen 
nieuws over het ambacht zien, maar 
ingelogd ook Trend Inspiratie, zoals de 
kleurentrends voor de komende 
seizoenen, maar ook stijltrends en 
dergelijke.  
 
Daarnaast natuurlijk een uitgebreid 
overzicht aan tentoonstellingen en 
expo’s in Nederland / België en ver 
daarbuiten.  Maar ook literatuur over ons 
vakgebied komt aan bod, ook hier is de 
vakliteratuur vertegenwoordigd, daar-
voor moet je wel ingelogd zijn. 
 
VIND EEN CREATIEF VAKMAN is een 
ander deel van onze site, al onze 
vakmannen en    -vrouwen in Nederland, 
België en Duitsland zijn hier te vinden, 
met hun specialiteit.  
 
Wij kunnen onze klanten aankleden van 
top tot teen! En dat met een exclusieve 
creatie zoals een kledingstuk met 
bijpassende schoenen en tas en een 
hoofddeksel. 
 

LID WORDEN? 
Spreekt het bovenstaande je aan en ben 
je werkzaam in ons ambacht, word dan 
lid! Ga naar modeambachten.nl en klik 
op de groene knop. 
 
 

Zolang er kleding wordt gemaakt moeten 
er ook patronen worden gemaakt. 
Jan-Willem Meijer 
 
Het vervaardigen van de patronen is jarenlang een handmatige aangelegenheid geweest. Tot 
dat in het midden van de jaren 80 een heuse revolutie plaatsvond in de vervaardiging ervan. 
Met de intrede van de computer heeft ook het ambacht van patroontekenen hieraan moeten 
geloven. Dit betekent niet dat door het gebruik van de computer er minder kennis nodig is 
om een patroon te kunnen tekenen: de kwaliteit van het patroon wordt altijd bepaald door 
de maker ervan. 
 
Het grote voordeel van het gebruik van software ligt in het feit dat het gewoon sneller en 
nauwkeuriger gaat. Bovendien kan er veel makkelijker een afleiding worden gemaakt zonder 
een nieuwe opzet te hoeven maken. Het gebruik van de computer is dan ook een hulpmiddel 
en geen vervanging van de kennis. 
 

Het tekenen van patronen op de compu-
ter met hulp van software heeft naast bo-
vengenoemde voordelen nog andere di-
mensies. De software maakt het mogelijk 
om veel sneller te kunnen graderen. Gra-
datie regels kunnen worden gemaakt die 
op elke denkbaar patroon toepasbaat 
zijn, zodat niet elke keer de gradatie he-
lemaal opnieuw hoeft worden aange-
bracht. 
 
Naast normale gradaties bestaat ook de 
mogelijk om proportionele en onregel-
matige gradaties aan te brengen. Juist 
voor het vervaardigen van meerdere ma-
ten heeft deze mogelijkheid haar nut en 
voordeel bewezen. Tot nog niet zolang 
geleden was het patroontekenen beperkt 
tot een 2 dimensionale omgeving. Deze 
manier van werken is inmiddels in een 
confectie- als in de maatwerkomgeving 
zeer goed ontvangen en wordt dan ook 
veelvuldig toegepast. 
 
Sinds een aantal jaren is het ook mogelijk 
om van regulier vervaardigde patronen 
(lees 2D patronen) in een simulatie in 3D 
te kunnen maken. Op een parametrische 
avatar kunnen deze patronen zichtbaar 
worden gemaakt, zodat direct bekeken 
en beoordeeld kan worden of de fit en de 
juistheid van de gemaakte patronen cor-
rect is.  

Dit betekent ook dat er een interactie is 
tussen beide omgevingen is. In de 2D om-
geving kan de aanpassing worden gedaan 
die direct weer zichtbaar wordt gemaakt 
in de 3D omgeving. Naast het technische 
aspect van pasvorm en fit wordt de 3D 
omgeving ook toegepast voor presentatie 
doeleinden. Het is mogelijk om stoffen op 
deze avatar te projecteren zodat bekeken 
kan worden hoe een model er in een be-
paalde stof komt uit te zien. 
 
Juist voor mensen die zich niet goed een 
voorstelling kunnen maken van hoe een 
stof in een kledingstuk eruit gaat zien is dit 
en fantastisch hulpmiddel. In de praktijk 
wordt deze methode al toegepast in ver-
schillende sectoren van mode en kleding, 
dit geldt voor dames- heren en kinderkle-
ding al dan niet vervaardigd in grote opla-
ges, maar eveneens voor maatwerktoe-
passingen en designstudio’s. 
 
Maar naast de toepassing voor kleding in 
zijn algemeenheid worden de 2D en 3D 
omgevingen ook in andere takken van in-
dustrie zoals schoenen en tassen gebruikt. 
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Catque nonsultus losuntium auctus imihili-
bus. Sim res! Iptilne oribus ficae quam huci-
endum ia pece catque nonsultus losuntium 
auquam huciendum ia pece. 



 

 

 

Van 29 mei tot en met 1 juni vindt in Bazel 
het EMTC 2014 plaats. Het European Mas-
ter Tailor Congress is het belangrijkste In-
ternationale Congres in de kleermakers-
branche.  
 
Officiële website EMTC 2014 
Voor iedereen die overweegt om dit 
evenement bij te wonen verwijzen we naar 
de website emtc2014basel.ch van de  
Zwitserse organisatie. Je kunt daar het pro-
gramma vinden, maar ook het aanmel-
dingsformulier en de boekingsinformatie 
van de diverse hotels. 
 

Internationale modeshow 
Zoals altijd zal er weer een internationale 
modeshow worden gehouden waarbij de 5 
aangesloten landen, Zwitserland, Oosten-
rijk, Nederland, Duitsland en Zuid-Tirol 
(Noord-Italië) zich kunnen presenteren. 
 

Tassen- en schoenmakers gezocht! 
We gaan er vanuit dat we weer 20 stukken 
op het podium mogen laten zien, zowel 
dames- als herenkleding, zoals we gewend 
zijn, maar we kunnen nu onze presentatie 
ook uitbreiden met tassen en schoenen.  
Er kunnen in samenwerkingsverband  
totaalconcepten worden gemaakt, maar 
we kunnen de dames- en herenmodellen 
ook in neutraal zwarte kleding een tas of 
een paar schoenen apart laten pre-
senteren. 
 
We roepen daarom iedereen op om de 
uitdaging aan te gaan en deze kans te  
benutten om iets heel moois te maken en 
dat te presenteren op een internationaal 
podium. 
 

Spelregels voorselectie 
We willen dit jaar de spelregels iets ver-
ruimen. Voor de duidelijkheid: deelname 
aan de voorselectie staat open voor ie-
dereen; BMA-lid of (nog) geen BMA-lid 
mogen zich allemaal inschrijven. Daarbij 
geldt wel dat er geen inschrijfkosten aan 
BMA-leden wordt gevraagd, maar voor 
niet BMA-leden zullen de inschrijfkosten 
25 euro zijn per creatie. 
 
LET OP: De sluitingsdatum voor de voor-
ronde EMTC is 25 april aanstaande. 
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Bazel of Basel… 
is een stad in het noordwesten van Zwitser-
land. De stad is gelegen aan de Rijn en de Birs 
op een hoogte van ongeveer 260 meter en 
grenst in het noordwesten aan Frankrijk en in 
het noordoosten aan Duitsland. 
 
Bazel telt circa 173.000 inwoners, waarmee het 
de derde stad van Zwitserland naar inwonertal 
is. De grootstedelijke agglomeratie, die ook de 
Duitse steden (Weil am Rhein, Lörrach) en het 
Franse (Saint-Louis) omvat, telt ongeveer 
830.000 inwoners. Bazel is een belangrijk cul-
tureel centrum binnen Zwitserland. 
 
Bazel ligt aan weerszijden van de Rijn; op de 
linkeroever ligt Groot Bazel en op de rechter-
oever Klein Bazel. De twee stadsdelen worden 
met elkaar verbonden door vijf bruggen, waar-
van één spoorbrug.   
 
Groot-Bazel herbergt het historische stadscen-
trum met de 12e-eeuwse Münster van Bazel als 
belangrijke blikvanger. De Marktplatz met het 
gotische stadhuis en Jugendstilpanden behoort 
tot de belangrijkere pleinen. Een ander mar-
kant plein is de Barfüsserplatz: lokaal Barfi ge-
noemd. Het plein ontleent zijn naam aan de 
Franciscanen die hier ooit hun klooster hadden 
en blootsvoets, ofwel barfuss rondliepen. De 
woonwijken in Groot Bazel hebben een groen, 
parkachtig karakter. 
 
In Kleinbasel, ten noorden/oosten van de Rijn, 
is het stadsbeeld wat rommeliger en meer in-
dustrieel. Deze eigenschappen maken Klein-
Bazel een populair stadsdeel onder jongeren 
voor zowel wonen als uitgaan. In Kleinbasel 
bevindt zich ook de Messe, waar jaarlijks vele 
grote tentoonstellingen worden georgani-
seerd, waaronder Art Basel.  
 

 Deze BMA Special is een uitgave 
van de Branchevereniging Mode 
Ambachten. 
 
BMA Secretariaat: 
Schout van Hekerenstraat 4 
5237 SC 's-Hertogenbosch 
 
De redactie kun je bereiken via: 
media@modeambachten.nl 
 
kijk ook op: modeambachten.nl 
 
 

 

Vakwedstrijd 10 mei  
 
Tijdens het congres van 10 mei 2014 zal er 
weer een vakwedstrijd worden georgani-
seerd. Dit is de eerste keer dat we de vak-
wedstrijd volgens het nieuwe reglement 
gaan organiseren en beoordelen. Ieder-
een die lid is van de BMA kan van deze ge-
legenheid gebruik maken om zijn / haar 
volledig zelfstandig gemaakte kledingstuk-
ken door een deskundige jury te laten be-
oordelen.  
 
We hanteren als vanouds de drie catego-
rieën waarin we de dames- en herenkle-
ding verdelen. Elk kledingstuk krijgt een 
beoordeling en kan binnen de bij dat kle-
dingstuk passende categorie een prijs be-
halen. Verder kunnen er Gouden Naalden 
worden verdiend en kan de wisselbeker 
worden behaald. 
 

Vakerkenning 
Er kan dit jaar nog geen vakerkenning 
worden uitgereikt omdat we daar vanaf 
nu een tweejaren systeem voor gaan han-
teren. Wanneer je een vakerkenning wilt 
behalen moeten de beoordelingen van dit 
jaar voldoende zijn om je volgend jaar 
voor het tweede deel op te geven. Wan-
neer dit met goed gevolg wordt afgesloten 
kunnen we weer een vakerkenning 
uitreiken. 
 
Wat ook nieuw is tijdens deze vakwedstrijd 
is dat iedereen die ofwel onder begeleiding, 
ofwel in een groep iets gemaakt heeft dit 
ook aan de jury kan voorleggen. We han-
teren daarbij dezelfde categorieën en voor 
een onbevooroordeelde beoordeling weet 
de jury niet welke kleding echt individueel is 
gemaakt en welke onder deze noemer is 
ingeleverd. Wil je eens 'testen' hoe de jury 
jouw niveau van werken beoordeelt dan is 
dit je kans. Het kan net de opzet zijn om vol-
gend jaar een individueel gemaakt stuk te 
laten jureren. 
 

Inschrijfgeld 
Het inschrijfgeld voor deelname aan de 
Vakwedstrijd is als volgt, wie met… 
één kledingstuk meedoet betaald € 60  
twee kledingstukken meedoet betaalt voor 
het tweede stuk € 40  
drie kledingstukken meedoet betaalt voor 
het derde stuk € 30  
 
Deelnemers aan de vakwedstrijd betalen 
geen entreegeld voor het Congres 2014. 
De deelnemers die de kleding gemaakt in 
het coaching-project aanbieden, zijn niet 
vrijgesteld van entreegeld voor het Congres 
2014. 
 
De inschrijftermijn sluit op vrijdag 25 april, 
aanmelden via de website in het 
ledengedeelte. 

 

http://www.schneidermeisterverband.ch/de/aktuelles/meldungen/emtc-2014-in-basel.php
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwitserland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwitserland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Birs
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_grote_Zwitserse_steden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Agglomeratie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Weil_am_Rhein
http://nl.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6rrach_(stad)
mailto:media@modeambachten.nl

