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Hobbymateriaal is een breed begrip en omhelst alles wat  

gebruikt kan worden voor het maken van creatieve creaties.  

In dit hoofdstuk presenteren we een greep uit ons aanbod  

praktisch en verantwoord basis-hobbymateriaal als ook 

veel gebruikte materialen voor specifieke technieken. 

Alhoewel het onderwijs volop 

in een digitale transitie zit, is de 

kracht van papier onverminderd 

aanwezig. Papier is tastbaar en 

je kunt er allerlei dingen mee tot 

leven brengen. Soms theorie,  

vaak verbeeldend. Vooral in de  

creatieve vakken, maar ook bij  

het onder zoekend en ontwerpend 

leren, wordt papier in allerlei  

soorten en maten gretig ingezet.  

In dit boek vindt u een basisselectie 

van ons enorme aanbod.

Tekenen... Wie is er niet groot mee 

geworden? Van simpele koppoters 

tot aan de meest gedetailleerde en 

realistische creaties. En waar het 

allemaal begint met talent (of, bij 

het ontbreken daarvan, een flinke 

dosis doorzettingsvermogen) is  

ook de materiaalkeuze mede 

bepalend voor het niveau van het 

eindproduct. Bekijk onze toppers 

voor tekenen.

Om te schilderen is in de basis  

niet meer nodig dan een idee, verf, 

een kwast en een drager zoals  

papier of een doek. Maar naast 

talent is ook het materiaal dat  

gebruikt wordt van belang voor  

de kwaliteit van het werkstuk of 

kunstwerk. En bijna altijd heeft  

een docent, net als een kunstenaar, 

zijn of haar eigen favoriete merk,  

lijn en materiaal. In dit hoofdstuk 

vindt u een verzameling van  

deze producten in vele soorten  

en merken.

Alles in huis voor 
CREATIEF & KANTOOR
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STEAM

PAPIER & KARTON

TEKENEN SCHILDEREN

Bij STEAM wordt de ontwikkeling 

van wetenschappelijk denken en 

werken gestimuleerd en is het  

probleem de uitdaging. Ga aan 

de slag met uitdagingen, herken 

problemen en kom, met de juiste 

kennis, vaardigheden en houding, 

tot een oplossing. Wij verzamelden 

handige tips en breed inzetbare  

materialen voor het voort gezet 

onderwijs.

HOBBYMATERIAAL

Boetseren en beeldhouwen; technieken van weleer maar zeker niet ouderwets!  

Want ook vandaag de dag wordt op hoog niveau boetseer- en beeldhouwkunst  

gecreëerd. In dit themaboek treft u een globale uiteenzetting aan van basis- en  

uitbreidingsmaterialen zoals glazuren, keramiekovens en mozaïekstenen aan.

Bekijk verschillende series basis kantoormaterialen 

zoals de Heutink huismerk spullen, veelbestelde 

bureaumachines en -accessoires en lees meer over  

de mogelijkheden van drukwerk zoals diploma-,  

proefwerk- en examenpapier.

Goed gereedschap is het halve werk! Een geslaagd project, een mooi 

werkstuk of het aanleren van een bepaalde techniek of handeling… 

Alles valt of staat met een goede voorbereiding en het juiste materiaal. 

Heutink biedt een breed assortiment gereedschappen voor alle  

denk bare technieken en bewerkingen. In dit hoofdstuk presenteren  

we u onze selectie.

Bekijk een kleine greep uit ons  

aanbod veilige basis- en zware  

machines van gerenommeerde  

merken die ingezet kunnen worden 

in de techniek- en handvaardig-

heidslessen. Bij verschillende 

machines zijn veiligheidskaarten 

beschikbaar.
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BOETSEREN & BEELDHOUWEN

KANTOOR176
OVER HEUTINK

HOUT, METAAL

& KUNSTSTOF

GEREEDSCHAP

MACHINES

Lees ons verhaal en  
ontdek meer over de  

labels, merken, partners  
en mensen achter  

Heutink voortgezet.

In dit hoofdstuk vindt u een klein 

gedeelte van ons assortiment hout, 

metaal en kunststof; basismaterialen 

die veelvuldig worden gebruikt  

in het voortgezet onderwijs tijdens 

de creatieve en technische prak-

tijklessen. Naast de materialen 

zelf, zowel in standaard maten als 

speciaal voor u op maat gemaakt, 

hebben we ook een breed aanbod 

aan bewerkingsmaterialen zoals 

gereedschappen en machines.
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STEAM: Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics.  

Internationaal een veelgehoorde term en ook in Nederland  

in opkomst. Met STEAM stimuleer je de ontwikkeling van  

wetenschappelijk denken en werken. Ingewikkeld? Helemaal 

niet. Er zijn twee factoren belangrijk:

1   Het juiste leerproces: werken vanuit  
denken, doen, delen. 

2   Een complete leeromgeving: de Makerspace. 

SAMEN VORMEN ZE DE BASIS VOOR STEAM.

/////////

/////////

   STEAM, 
wat is dat?

DENKEN DOEN DELEN
in de Makerspace

Begrijpen & Ontdekken 

Wat is mijn uitdaging?

Ontwerpen & Maken 

Waarmee ga ik dit oplossen?

Delen

Wat wil ik laten zien?

toolspace
engineering

space

designspace

codespace

mediaspace

sciencespace techspace

DELEN

DENKEN

DOEN

MAKERSPACE

Zet kennis om naar actie in  

de Makerspace. Dit is een plek 

waar je samen ideeën tot leven 

brengt en aan een uitdaging  

werkt met verschillende  

materialen. Alles op je eigen 

niveau. Deze leeromgeving  

met zeven spaces is de basis  

voor het ontwerp- en leer- 

proces: denken, doen, delen.

  MAKERSPACE

  DE OMGEVING:

Bij STEAM draait het om uitdagingen. Je herkent 

een probleem en met de juiste kennis, vaardig- 

heden en houding los je het op.

DENKEN: kennis doe je op door een probleem  

te begrijpen en ontdekken. DOEN: vaardigheden  

als samenwerken, creatief en kritisch denken  

ontwikkel je door een oplossing te ontwerpen en  

te maken. DELEN: de basis voor weten schappelijk 

denken en werken wordt gelegd door te willen weten 

en begrijpen wat je hebt gedaan en je bevindingen  

te delen.

Dit alles samen vormt het ideale ontwerp- en  

leer proces van denken, doen, delen: de basis voor  

de Makerspace.

HET PROCES: DENKEN, DOEN, DELEN

“BIJ STEAM DRAAIT  

HET OM UITDAGINGEN.  

JE HERKENT EEN PROBLEEM EN  

MET DE JUISTE KENNIS,  

VAARDIGHEDEN EN  

HOUDING LOS JE HET OP”
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✃

K
nip deze poster uit en geef hem

 een m
ooie plaats!

Alhoewel het onderwijs volop in een transitie zit en meer en meer digitaal plaatsvindt, is de kracht  

van papier onverminderd aanwezig. Papier is tastbaar. Papier is zichtbaar. Met papier breng je dingen 

 tot leven. Soms theorie, vaak verbeeldend. Vooral in de creatieve vakken, maar ook bij  

het onderzoekend en ontwerpend leren, wordt papier in allerlei soorten en maten gretig ingezet.  

Niet alleen vroeger. En gelukkig wordt papier steeds duurzamer want ook vandaag de dag  

gebruiken we in Nederland nog zo’n 210 kilo papier per persoon per jaar. 

JONG GELEERD IS OUD GEDAAN
Het gebruik van papier en karton is al sinds jaar en dag vanzelfsprekend binnen het onderwijs. Kinderen maken al voordat  

ze starten op de basisschool kennis met papier. Krassen, kleuren en scheuren; papier biedt al op jonge leeftijd vele vormen  
van vermaak. In de kleuterklas krijgt papier een extra (educatieve) functie: scheuren en later knippen voor de motoriek, 

 vouwen voor ruimtelijk inzicht, schrijven van de eerste letters. En ondertussen is papier ook nog steeds het  
meestgebruikte materiaal voor knutselwerkjes op de basisschool. 

OPBOUW IN MOEILIJKHEIDSGRAAD
Op het voortgezet onderwijs worden technieken uitgebreid, opdrachten groter en processen uitdagender.  

Van praktisch (aantekeningen) via theoretisch (boekverslagen en werkstukken) tot innovatief (3D-plattegrond)  
en creatief (schets- en schilderwerk), de mogelijkheden van papier zijn eindeloos, voor elke activiteit 

 is er wel een rol voor papier weggelegd. 

VELE SOORTEN, KLEUREN EN MATEN
Afhankelijk van het eindproduct kunt u kiezen uit diverse soorten, vele kleuren, diktes en formaten.  

Heutink heeft een zeer uitgebreid assortiment aan papier en karton, van basismaterialen tot vak- en  
techniekspecifieke papiersoorten zoals crêpepapier, plakfiguren, decoupage - en aquarelpapier.

Papier
& karton

29



Tekenpapier

Tekenpapier op rol

80 grams

750.497 50 cm x 25 m

750.498 50 cm x 50 m

160 grams

752.604 100 cm x 10 m

752.605 157 cm x 10 m

Transparant 
tekenpapier

Blok à 25 vel, 80 grams

025.259 A3

025.260 A4

Gekleurd tekenpapier

Formaat 23 x 33 cm,  

120 grams, 250 vel

120.500 en verder  

Formaat 50 x 70 cm,  

120 grams, 25 vel

120.400 en verder 

LEVERBAAR IN DIVERSE FORMATEN EN GEWICHTEN.

IQ Color

Pak à 500 vel, 80 grams

028.300 t/m 028.317 A4

028.350 t/m 028.359 A3

Pak à 250 vel, 120 grams

120.300 t/m 120.318 A4

120.350 t/m 120.359 A3

Pak à 250 vel, 160 grams

160.300 t/m 160.318 A4

160.350 t/m 160.359 A3

Geschikt 
voor inkjet-, 
kopieer- en

 laser-
apparatuur

Kijk op 
heutink.nl 
voor alle

 specificaties

Gekleurd 
kopieer-
papier

Houtvrij tekenpapier
Origineel technisch  

tekenpapier, radeervast.

Pak à 500 vel, 120 grams

120.040 en verder Super wit

120.700 en verder Gebroken wit

Pak à 500 vel, 160 grams

260.005 en verder Super wit

160.700 en verder Gebroken wit

Pak à 500 vel, 200 grams

200.700 en verder Gebroken wit

Pak à 500 vel, 220 grams

260.223 en verder Super wit

Offsetkwaliteit

120 grams, pak à 500 vel 

120.085 en verder Offset wit

Superkwaliteit

120 grams, pak à 500 vel

120.030 en verder Super wit,  

ruw oppervlak

160 grams, pak à 500 vel

260.005 en verder Super wit 

Speciaal aquarelpapier 
Schoellershammer
Pak à 25 vel, 300 grams

162.030 50 x 65 cm

162.031 70 x 100 cm

Verfpapier Romandruk
Pak à 500 vel, 50 x 65 cm

092.001 en verder 70 grams

092.011 en verder 90 grams

Speciaal olieverfpapier  
Schoellershammer
Pak à 25 vel, 230 grams

162.025 50 x 65 cm

Verfpapier Courantdruk
Pak à 500 vel, 45 grams

159.001 50 x 65 cm

UITGEBREID ASSORTIMENT PLAK-, 
TEKEN-, SCHETS- EN NOTITIEBOEKEN 

EN DUMMY’S MET VERSCHILLENDE 
KLEUREN HARDE KAFT.

Schetsboek Art Creation
Zwarte kaft, 80 vellen, 160 grams

162.012 formaat 9 x 14 cm

162.013 formaat 13 x 21 cm

162.014 formaat A4

162.015 formaat 12 x 12 cm

162.016 formaat 14,8 x 21 cm

Dummy’s en teken/ 
schetsboeken
80 vellen, 100 grams

A38.370 A4

A38.371 A5

Teken/schetsboeken
100 vellen, 65 grams

110.500 A4 groene kaft

110.501 A5 groene kaft

Teken/schetsboek
96 vellen, 90 grams

110.503 A5 rode kaft

110.502 A4 zwarte kaft

110.508 A4 blauwe kaft

110.509 A4 rode kaft

110.510 A4 groene kaft

Speciale 
papiersoorten

Ook verkrijgbaar bij Heutink:

VOOR TEKENEN, AQUARELLEN  
EN VERVEN (OLIE EN ACRYL).

Kijk op heutink.nl voor het complete aanbod!

Cellofaanpapier
083.300 en verder 

Pakpapier naturel
750.088

Cadeaupapier bedrukt
141.077

Kaftpapier
Diverse formaten. 091.001 en 091.003
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KIES ZELF UW IDEALE BESTEL- EN LEVERVOORWAARDEN 

OPTIE 1 > SCHOOL REGELT HET VOOR DE LEERLINGEN

U bestelt het juiste aantal gevulde tekendozen voor uw leerlingen op heutink.nl. U ontvangt  

1 totaalfactuur en de tekendozen worden op 1 moment op de door u aangegeven locatie geleverd.

OPTIE 2 > DE LEERLING REGELT HET ZELF

Uw leerlingen bestellen zelf hun tekendoos op heutinkvoorthuis.nl. Zij rekenen hun bestelling 

direct via iDeal af en krijgen hun tekendoos thuisgestuurd.

MEEDOEN OF MEER INFORMATIE?

Neem dan contact op met uw vaste Heutink adviseur of uw contactpersoon van onze klantenservice. 

Kijk voor meer informatie over dit aanbod ook op heutink.nl

TOPKWALITEIT 
VOOR EEN 

SUPERSCHERPE 
PRIJS!

Profiteer van heel veel  

voordeel en bestelgemak 

 met de Heutink tekendoos 

actie. Ieder schooljaar stellen 

we een topkwaliteit  

tekendoos samen tegen 

 superscherpe condities. 

LIEVER ZELF DE INHOUD 

KIEZEN? OOK DAT KAN.

> Tekendoos 25 x 12,5 x 6,5 cm 
blank gelakt beukenhout

> 5x plakkaatverf Ecola flacon 
16 ml: wit, zwart, geel,

 roze en blauw
> 3x penselen selected 
 filament, polyestervezel
 Talens Art Creation filament 3 

rond: no. 4, 6 en 8
> 2x Lyonse penseel platte bus, 

korte steel: no. 8 en 14
> 1x Oostindische inkt Talens 

flacon 11 ml
> 1x kroontjespenhouder  

Conté (omkeerpenhouder)
 kunststof
> 1x potloodslijper blokvorm 

metaal 1-gaats
> 1x liniaal Heutink 20 x 2,5 cm 

(l x b) transparant kunststof
> 2x grafietpotlood HB basic 

en 2B Burotek
> 12x kleurpotlood Heutink 

assorti gekleurd
> 1x fineliner Sakura pigma 

micron zwart 05 - 45 mm
> 1x potloodgum Heutink

TEKEN-
DOOS
ACTIE

  Voorbeeldinhoud

Simpel & snel besteld: 

Gevulde tekendozen

   Gebruiksklare tekensets 
voor nieuwe leerlingen

Alleen maar 
voordeel
• Solide tekendoos
• Topkwaliteit inhoud
• Superscherp geprijsd
• Korting tot wel 50% 

t.o.v. de adviesprijs
• Bestelgemak
• Leveringskeuze

Heutink huismerk kleurpotloden
061.086 Goud, zeskantig model, 12 stuks 
061.087 Zilver, zeskantig model, 12 stuks

Tekenpotloden
061.140 Set 6 stuks 

verschillende H-hardheden

Kleurpotloden 
Staedtler Noris colour

061.045 Zeskantig 
Set à 12 stuks assorti 

Heutink huismerk HB potloden 
061.065 Zeskantig model  

12 stuks

Tekenpotloden
061.141 Set 6 stuks

 verschillende B-hardheden

Heutink huismerk  
kleurpotloden

061.144 Doos à 24 x 12 kleuren

Heutink huismerk 
kleurpotloden

061.112 Blik à 12 kleuren

Een greep uit 
de meestbestelde tekenpotloden 

uit ons assortiment 

HEUTINK HUISMERK 
TEKENPOTLODEN

GEWOON GOED EN  
ZEER VRIENDELIJK GEPRIJSD

Tip

Kijk voor het complete assortiment 
teken-, kleur-, aquarel- en grafietpotloden op heutink.nl
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VANUIT DE PRAKTIJK IN HET ONDERWIJS BELAND

Martin Porsius is onderwijsassistent en kan  

vanuit die rol docenten en leerlingen bijstaan in 

het creatieve proces. Hij heeft niet altijd in het 

onderwijs gewerkt. Hij startte op de LTS. Zijn 

toenmalige docent kwam van de academie en  

had bij Karel Appel gezeten. 

De docent zag dat Martin anders was dan de 

andere LTS-ers en besprak bij Martin thuis de 

mogelijkheid om naar de kunstacademie te gaan. 

Zoals zovelen in die tijd, vonden zijn ouders dat 

maar niets: Martin moest maar een vak leren.  

Hij startte bij Fokker waar hij eerst machine- 

bankwerker/gereedschapmaker was en later 

technisch laborant en instrumentenmaker.  

Fokker ging failliet maar Martin zat niet stil.  

Hij bleef innovatief en creatief actief en maakte 

zelfs een kunstlever voor het AMC. Daarna is hij 

nog een tijdje stempelmaker geweest. Al met al  

kende zijn carrière aardig wat onderdelen, maar 

stiekem liep daar altijd al het ‘maken’ als een  

rode draad doorheen. 

Martin
Porsius
Onderwijsassistent  
op het Hermann  
Wesselink College  
in Amstelveen.

Docent 
aan het 
woord

zelfportret Martin Porsius

“Ga maar 
een vak leren.”

WERKEN MET MATERIAALCOMBINATIES  

EN PRAKTISCHE OPLOSSINGEN

Door een auto-ongeluk kon Martin zijn toenmalige 

werk niet langer uitvoeren. Hij vond zo’n 17 jaar 

geleden een nieuwe plek bij het Hermann  

Wesselink College als onderwijsassistent.  

Een plek waar hij zijn kennis, ervaring en vak- 

manschap heel goed kwijt kan. Hij draagt veel  

bij op school door de docenten bij te staan en  

door tijdens de lessen te laten zien en ervaren  

hoe bepaalde technieken werken. “Ik bestel al 

sinds jaar en dag bij Heutink en weet mijn weg  

dus goed te vinden in het assortiment. Ik maak 

graag gebruik van materiaalcombinaties en  

praktische oplossingen, en combineer daarbij  

veel producten en technieken.

Gedetailleerde, levensechte  
portretten van Martins hand.

“ Als kind schilderde ik al 
de prenten uit 

de Verkadeboekjes na
met waterverf ”
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Kleuren-
cirkel 
Itten

Johannes Itten (Südern-Linden, 11 november 1888 – 

Zürich, 27 mei 1967) was een Zwitserse kunstschilder, 

ontwerper en docent. Hij is vooral bekend geworden 

vanwege zijn theoretisch werk in verband met het 

Bauhaus en zijn kleurenleer.

Johannes
Itten

HOE WERKT HET?

De kleurencirkel bestaat uit twaalf kleuren, waarvan 

de ene helft koude kleuren zijn en de andere helft 

warme. Primaire kleuren zijn rood, blauw en geel. 

Deze kleuren kun je zelf niet maken, maar je kunt 

er wel de rest van de kleuren mee creëren. Wanneer 

je twee primaire kleuren mengt, krijg je secundai-

re kleuren. Meng je een primaire kleur met een 

aangrenzende secundaire, dan krijg je een tertiaire 

kleur. Deze tertiaire kleuren liggen dus tussen pri-

mair en secundair in. Nog meer verschil in kleuren 

krijg je door wit of zwart toe te voegen. Hiermee 

maak je een kleur lichter of donkerder.

’Itten’ poster
PRIMAIR

PRIMAIR

PRIMAIRPRIMAIR

PRIMAIR PRIMAIR

TERTIAIR

TERTIAIR

TERTIAIR

TERTIAIR

TERTIAIRTERTIAIR

SECUNDAIR
SECUNDAIR

SECUNDAIR

SECUNDAIR

SE
CU

NDA
IR

SECUNDAIR

Kleurencirkel Itten

Hoe werkt het?

De kleurencirkel bestaat uit twaalf kleuren, waarvan de ene helft koude kleuren zijn en 

de andere helft warme. Primaire kleuren zijn rood, blauw en geel. Deze kleuren kun je 

zelf niet maken, maar je kunt er wel de rest van de kleuren mee creëren. Wanneer je twee 

primaire kleuren mengt, krijg je secundaire kleuren. Meng je een primaire kleur met 

een aangrenzende secundaire, dan krijg je een tertiaire kleur. Deze tertiaire kleuren liggen 

dus tussen primair en secundair in. Nog meer verschil in kleuren krijg je door wit of zwart 

toe te voegen. Hiermee maak je een kleur lichter of donkerder.

Primair

Primair

PrimairPrimair

Primair
Primair

Tertiair

Tertiair

Tertiair

Tertiair

TertiairTertiair

Secundair
Secundair

Secundair

Secundair

Se
cu

nd
ai

r

Secundair

Tip 
voor in  

het lokaal

001.133 

Itten kleurencirkel met alle 

primaire, secundaire en 

tertiaire kleuren. Formaat: A1.

Ronde en platte modellen 
met lange steel. Wit varkenshaar. 

Per 12 stuks verpakt.

Zuiver wit varkenshaar.
751.982 t/m 751.985

Rond model. Runderhaar.

040.380 t/m 040.386. Per stuk.

040.388 

Set à 3 penselen 

no. 4, 8 en 12

Plat kattentong model. 
Zuiver wit varkenshaar. Per stuk.

756.820 no. 10

756.822 no. 18

040.111 t/m 040.122

040.170 t/m 040.177

752.057 t/m 752.064

752.065 t/m 752.075

Acrylverf
       penselen

Aquarelverf
         penselen

Olieverf
       penselen

Voor elke techniek
   een geschikt penseel

Kijk op 
heutink.nl 

voor veel meer 
penselen

Lyonse
      penselen
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      Mozaïekvoegmiddel A37.544 500 gram. A35.532 1000 ml. Wit voegmiddel voor mozaïeksteentjes.       Mozaïeklijm A37.562 Lijm voor  

de mozaïek stenen. De lijm kan gebruikt worden op diverse ondergrond materialen zoals piepschuim, hout, metaal, karton etc. Tube à 80 ml.         

      Tegellijm Bison 750.254 Geschikt voor keramische wand- en vloertegels. Vochtbestendig en verkleurt niet. Inhoud: 1 kg.      Mozaïektang 
Knipex 047.022 Om mozaïektegeltjes te ‘verknippen’ tot kleine mozaïekvormen. Formaat: 20 cm.
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3 4

2

Keramische tegels Mosa

Mosa keramische tegels zijn  

glanzende tegels die geschikt  

zijn om mee te mozaïeken.  

Afmeting 15 x 15 cm. Dikte 5.6 mm.

Tegels in de volgende kleuren:  
grijsbeige wit ivoorzwart | ecruwit | grijs | 
accent zwart | accent geel | accent groen 

| accent blauw | accent rood | rood | 
hollands oranje | macow green | cyan blue 

| spectrum blue | clover flame | orange | 
spectra yellow | aurora | pompeian | red 

paprika | blue curacao | ambrosia brillant | 
blue | royal blue | chateau rose | apricot tan 

| cornsilk | pastel yellow | peach blossom 
| seashell pink | brooke green | butterfly 

green | light blue | blue bell  sea pink | 
sierra | golden yellow | cress green | ruby 

wine | aragon | jade green | thyme | maza-
rine blue | persian jewel | eggplant | cacao 
brown | medal bronze | beech | burgundy | 

chili | oriental blue

Mozaïekstenen glas 

Gepolijste fragmenten gekleurd glas met zachte,  

afgeronde randen. Vele verschillende kleuren en  

vormen. Inhoud: 2 kg. 

A35.530 8/20 mm, dikte 2-3 mm

046.480 15/60 mm, dikte 5 mm

Spiegelmozaïekstenen

Mozaïeksteentjes met spiegeleffect.  

Bruikbaar op metaal, hout, tempex,  

papier-maché, glas etc. Inhoud: 1 kg.

A37.541 1 cm, ca. 1900 stuks

A37.542 1,5 cm, ca. 660 stuks 

Tegels 
in prachtige 

kleuren!

   Ook voor alle overige  
      verbruiksartikelen  
  kunt u bij Heutink terecht

Tegelsnijder  
klein formaat  023.720

Handzame tegelsnijder. 

Maximaal snijformaat 240 x 240 x 12 mm.
In alle  

kleuren van de 
regenboog

         We hebben een uitgebreid 
assortiment mozaïk, bestaande uit 
 Mosa-tegels, geslepen mozaïekstukjes,  
               en spiegelmozaïek.

Papydur
papier-maché

Papydur boetseerpoeder 048.100

                             Materiaal vervaardigd van  

                                    houtpulp. Kan met water          

                                          aangemaakt worden. 

                                                Zak à 1 kg.

Papydur is een papierpoeder op cellulosebasis en droge lijmstof,  
wat vermengd moet worden met water. Het droge materiaal  

voelt zacht aan en ziet er uit als witte vlokjes. 

Papydur zit in zakken en is gebruiksklaar. U hoeft het alleen maar aan te maken 

met water en te kneden. De mengverhouding is als volgt: drie delen poeder en 

 één deel lauw water. Papydur is geschikt voor het maken van beelden, maskers  

en poppen. Een bijkomend voordeel is dat het heel licht van gewicht is.  

Na droging kan de creatie geschuurd, gemodelleerd, geverfd en vernist worden.

Bent u klaar en heeft u nog boetseerpasta over? Geen probleem!  De boetseer- 

pasta kan luchtdicht en koel nog een paar weken bewaard worden.

Dankzij het lichte gewicht 

is dit materiaal ideaal voor 

het maken van grote en toch 

lichte modellen en figuren. Ook 

kan het gebruikt worden over 

textielverharder-decoraties voor 

het verkrijgen van steeneffect.

TIPS

-  Voeg bij het modelleren  

of schuren van het  

werkstuk een klein  

beetje water toe om  

de massa zacht en  

kneedbaar te houden. 

-  Houd bij het bepalen  

van de droogtijd reke- 

ning met de dikte.  

Dunnere lagen drogen  

sneller, dikkere lagen  

langzamer.

Alternatief 
voor het
traditionele
papier-maché
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Voor het opbrengen van uw glazuren kunt  

u het beste een harde kwast gebruiken.  

Wanneer u het glazuur een keertje wilt  

dompelen of gieten, kunt u deze met  

circa 25% water verdunnen.

Dompelen 
of gieten

Vloeibare glazuren worden veel in het onderwijs gebruikt voor 

aardewerk dat tussen 1020 en 1100°C wordt gebrand. Als het keramiek bij 

relatief lage temperatuur gebakken wordt, wordt het weliswaar niet geheel bestendig, maar 

laat het een grote bandbreedte aan kleuren, effecten en veel vormgevingsmogelijkheden toe. 

Ventileren
TIJDENS HET BRANDEN MOET DE  

RUIMTE GOED WORDEN GEVENTILEERD.  

AFGEWERKTE GASSEN VAN DE OVEN  

MOETEN DIRECT NAAR BUITEN  

WORDEN AFGEVOERD.

LET 
OP! Breng Transparant van BOTZ  

altijd zeer dun met een zachte  
kwast op, anders ontstaat er  
een melkachtige laag. 

Transparant

Kleuren mengen
met glazuren

Vloeibare
glazuren

Het in elkaar strijken van  
glazuren in verschillende  
kleuren werkt zo: op een  
gekartelde spatel een kleur  
zo gelijkmatig mogelijk overal 
op de keramiek opbrengen. 
Vervolgens worden er nat in  
nat één of meerdere andere 
kleuren als slierten in ge- 
streken doordat men het  
penseel met een andere  
glazuur langzaam op de snel 
draaiende keramiek laat zakken 
en er daardoor voorzichtig  
de andere kleur instrijkt.

Glazuur BOTZ 200 ml
791.010 en verder

Glazuur BOTZ 800 ml
791.018 en verder

Tamponeerkwast
077.036 t/m 077.039 Geschikt voor spatwerk 
en sjabloneren. Doos à 12 stuks.

KIJK OP HEUTINK.NL BIJ AANVERWANTE  
PRODUCTEN VOOR MEER KLEUREN  
& TOEBEHOREN.

Vloeibaar
Engoben is vloeibare, gekleurde 
klei en is ideaal voor voordelige 
en eenvoudige vormgeving  
in stralende kleuren. Wordt 
opgebracht op leerharde,  
gedroogde of geschroeide klei. 

Glazuur BOTZ Pro
Geeft stralende kleuren en glinsterende  

glas-optiek op bijvoorbeeld tafelgoed.

Indien 
een glazuur voor 

langere tijd openstaat 
en indroogt: alleen 
een beetje water 

toevoegen en goed 
doorroeren.

tip
Anti-indroog-

Engobeset   

Glitterglazuren

Steengoed 

Vloeibare steengoedglazuren met een bijzonder kleurige optiek en  

hoogste oppervlaktekwaliteit. Onverdund 2-3 keer opbrengen, het glazuur 

zal niet aflopen. De ideale brandtemperatuur ligt bij 1250°C en 30 minuten 

doorwarmtijd. Standvlakken niet glazuren, voorwerpen niet op triangels 

plaatsen. Laat zich uitstekend mengen en combineren. Vanwege de absolute 

dichtheid en de buitengewoon hoge resistentie tegen chemische en  

mechanische invloeden zijn BOTZ steengoedglazuren uitstekend  

geschikt voor eet- en drinkserviezen en vazen.

Glazuur BOTZ steengoed
798.700 t/m 798.990 200 ml | 798.708 t/m 798.998 800 ml

Engobeset BOTZ  
790.400 10-delige Engobeset  
voor keramiekbewerking.  
6 flacons, 1 adapter en 3 naalden.

Glazuur BOTZ glimmer 791.310 en verder

Glazuur BOTZ Pro 793.000 en verder

Ook
alle losse 
kleuren 
verkrijg-

baar

kunnen rondom worden geglazuurd  
en zonder afstandshouder op de oven-
plaat worden gelegd en gebrand. Ideaal 
voor sieraden, hangers en dergelijke.  
Verkrijgbaar in 200 en 800 ml blikken.
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      Kijk op pagina 144 - 145  
         voor veiligheidskaarten  
bij deze machines.

Houtbewerkings-
machines

Figuurzaagmachine Hegner 
Multicut 1 021.955

Volledige figuurzaagmachine van Hegner. 
Voldoet aan alle wettelijke Arbo-eisen.

Frontaalschuurmachine Hegner 
HSM 300  022.640

Voorzien van frontplaat van 300 mm. Voldoet aan 
alle wettelijke Arbo-eisen.

Tafelboormachine 
HU 13-N 022.502

Tafelboormachine van Huvema. Voldoet aan  
alle wettelijke Arbo eisen.

Accuboormachine Bosch  
GSR 12V 2,0AH  021.869

Met optimale bediening bij bovenhandse  
boor- en schroeftoepassingen.

Lintzaagmachine Metabo  
Bas 318 Precision  022.226

Met hoge precisie en stabiliteit, inclusief  
onderstel. Voldoet aan alle wettelijke Arbo-eisen.

Decoupeerzaagmachine Bosch  
PST 800 PEL  021.890

Decoupeerzaagmachine voorzien van stuur- 
electronic en vooraf instelbaar aantal slagen.

Bitset 32-delig 
Heutink  021.577

Bitset met o.a. sleuf, pozi drive, torx bits  
in kunststof cassette.

Veilig-
heid  

boven 
alles

Schaaf Stanley  021.702

25 cm. Universele basterd schaaf voor houtbe-
werking.

Duimstok  751.567

1 meter. Hout, 4-ledig.

Kapzaag  021.491

30 cm. Hardpoint met fijne vertanding.

Verstekbak  751.620

30 cm. Handzame verstekbak van massief 
beuken.

Steekbeitelset Bacho  023.250

Varianten: 6-10-12-18-25-32 mm.

Handzaag Bahco  021.118

37 cm.

Nijptang Knipex  022.128

180 mm. Zwaar model nijptang.

Rolbandmaat Heutink  021.226

Lengte: 3 meter.

Verstekzaag  021.604

550 mm. In diverse standen en hoeken  
verstelbaar.

Vijlen  022.348 (plat) 022.349 (rond)

Te gebruiken voor hout en metaal.
Platte vijl 25 cm. Halfronde vijl 25 cm.

Bankhamer  089.007

200 grams.

Lijmpistool Steinel  753.571

Voor lijmpatronen met 11 mm doorsnee.

Blokhaak met verstek  751.575

30 cm.

Kijk voor  
nog veel meer 
machines en  

gereed- 
schappen 

op heutink.nl

123Alles in huis voor het voortgezet 122Creatief & kantoor > HOUT, METAAL & KUNSTSTOF



Goed gereedschap
    is het halve werk!
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1203
GEREEDSCHAP EN TOEBEHOREN

1 021.164  Kabelhaspel 

2 022.749  3D Printer Ultimaker 2+

3 021.668  Lijmtang 

4 755.976  Bolhamer 225 gram

5 021.422  Kraspen | 15,5 cm

6 021.770  Veiligheidsbril | Open model

7 021.258  Verzinkboren | Set à 3

8 021.746  Liniaal | RVS | 30 cm

9 751.153  Multimeter digitaal

10 756.233  Bit | Pozidriv | Nr. 2

11 756.693 Borenset | HSS

12 753.415  Speedboor (machinehoutboor) | 20 cm

13 031.004  Hechttang | Rapid 1

14 751.127  Tacker | Rapid 23 | Metaal

15 753.271  Verstekbak | Met klemsysteem | 35 cm

16 021.681  Inbussleutels

17 021.684  Ring-steeksleutels | 12-delig | 6 - 22 mm

18 021.444  Soldeerbout 24 Volt met Hellaplug  

19  753.571  Lijmpistool 

20  021.256  Gatenzaag | 20 - 62 mm

21  021.074  Duimstok | Kunststof | 1 meter

22  021.226  Rolbandmaat

23  V05.425  Krokodillenklemmetjes 10 stuks 

24  751.578  Schuifmaat | RVS

25  021.066  Hamer Hout

26  021.574  Kunststofhamer

27  089.008  Bankhamer | 300 gram

28  021.475  Klauwhamer

29  021.331  Steekbeitel 10 mm

30  021.427  Fittingschroevendraaier

31  021.428  Schroevendraaiers | Precisie | Set à 11

32  022.006  Schroevendraaier | Pozidriv Nr. 1

33  022.002  Schroevendraaier | Phillips | PH1 x 80 mm

34  021.867  Accuboormachine 

35  021.410  Klemtang

36  021.420  Kabelschoentang

37  022.120  Buigtang | Plat lange bekken | 160 mm

38  022.122  Buigtang | Rond korte bekken | 160 mm

39  022.123  Buigtang | Rond lange bekken | 160 mm

40  022.125  Combinatietang | Benen rood | 160 mm

41  022.126  Draadstriptang 

42    Schroeven en bouten

43  021.088  Vijl Surform | Zoetblad nr. 506

44  753.520  Vijl | Basterd, vierkant | 20 cm

45  753.476  Vijl | Halfzoet, halfrond | 25 cm

46  753.478  Vijl | Halfzoet

47  022.127  Moniertang

48  021.491  Kapzaag | prizecut  

   Kunststof handgreep | 30 cm

49  021.492  Toffelzaag | 25 cm

50  021.622  Schroefsleutel | Nr. 10

51  021.118  Handzaag

52  021.594  Metaalzaagbeugel | Junior 228

53  021.826  Metaalzaagbeugel 

54  021.077  Timmermanswinkelhaak | 30 cm

55  757.084  Naaldvijlen | Set à 6

56  021.046  Handboormachine

57  750.106  Fretboortjes | Assorti

58  751.586  Priem | Vierkant

59  021.128  Priem | Rond

60  022.128  Nijptang
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Ga naar heutink.nl voor meer informatie

Gratis 
gereedschaps-

poster!
Vraag ‘m aan via 

uw adviseur

> Beitelen, gutsen en graveren

> Boren

> Buigen en vervormen

> Draad en gaas

> IJzerwaren

> Inrichten en opbergen

> Knippen en snijden

> Kunststof

> Lijmen en kitten

> Meet- en markeermaterialen

> Plaatmateriaal

> Plamuren en verven

> Schroeven en sleutelen

> Schuren, slijpen en vijlen

> Solderen en lassen

> Tangen

> Timmeren

> Veiligheid en hygiene

> Zagen

> Shop vakgereedschap

U vindt het op heutink.nl

VOOR ELKE ACTIVITEIT

DE JUISTE TOOLS

Kijk op
heutink.nl 

voor het 
complete 
aanbod

01 > Kabelhaspel 021.164 02 > 3D Printer Ultimaker 022.749 03 > Lijmtang 021.668 04 > Bolhamer 

755.976 05 > Kraspen 021.422 06 > Veiligheidsbril 021.770 07 > Verzinkboren 021.258 08 > RVS liniaal 

021.746 09 > Multimeter digitaal  751.153 10 > Pozidriv bit 756.233 11 > HSS borenset 756.693 12 > 

Speedboor 753.415 13 > Rapid 1 hechttang 031.004 14 > Tacker Rapid 23, metaal 751.127 15 > 

Verstekbak met klemsysteem 753.271 16 > Inbussleutels 021.681 17 > Ring-steeksleutel 

021.684 18 > Soldeerbout 021.444 19 > Lijmpistool 753.571 20 > Gatenzaag  021.256 21 > Kunststof 
duimstok 021.074 22 > Rolbandmaat 021.226 23 > Krokodillenklemmetjes V05.425 24 > RVS 
schuifmaat 751.578 25 > Hamer hout 021.066 26 > Kunststofhamer 021.574 27 > Bankhamer 

089.008 28 > Klauwhamer 021.475 29 > Steekbeitel 021.331 30 > Fittingschroevendraaier 021.427 

31 > Precisie schroevendraaiers 021.428 32 > Pozidriv schroevendraaier 022.006 33 > Philips 
schroevendraaier 022.002 34 > Accuboormachine 021.867 35 > Klemtang 021.410 36 > Kabel-
schoentan 021.420 37 > Buigtang plat 022.120 38 > Buigtang rond 022.122 39 > Buigtang rond 

022.123 40 > Combinatietang 022.125 41 > Draadstriptang 022.126 42 > Schroeven en bouten 

43 > Vijl Surform zoetblad 021.088 44 > Vijl basterd vierkant 753.520 45 > Vijl halfzoet half-
rond 753.476 46 > Vijl halfzoet 753.478 47 > Moniertang 022.127 48 > Kapzaag prizecut 021.491 49 >  

Toffelzaag 021.492 50 > Schroefsleutel 021.622 51 > Handzaag 021.118 52 > Metaalzaag- 
beugel junior 021.594 53 > Metaalzaagbeugel 021.826 54 > Timmermanswinkelhaak 021.077  

55 > Naaldvijlen 757.084 56 > Handboormachine 021.046 57 > Fretboortjes 750.106 58 > Priem 
vierkant 751.586 59 > Priem rond 021.128 60 > Nijptang 022.128 

Alles voor uw vak! Kijk op heutink.nl
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Een greep uit ons  complete aanbod voor  
het voortgezet.
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Agnieten College
Nieuwleusen

Verbondenheid,  
verantwoordelijkheid  
en vakmanschap

Verbondenheid,  
verantwoordelijkheid  
en vakmanschap

Er zijn verschillende soorten tekentafels 

in ons assortiment bijvoorbeeld deze  

tafel is geschikt om tekeningen op te 

maken doordat het blad in hoek en 

hoogte verstelbaar is. Daardoor kan er 

vanuit meerdere posities op deze tafel 

gewerkt worden.

   Omkeerbare werkbank/ 
tekentafel met één vinger van  
   werkbank naar tekentafel

HANDVAARDIG- 
HEIDSLOKAAL  
VOL SLIMME  
OPLOSSINGEN

Voor de inrichting van deze 

ruimte hebben we gekeken naar  

een effectieve indeling zodat 

zoveel mogelijk technieken op  

overzichtelijke wijze kunnen 

worden aangeboden. Uitgaande  

van de kernwaarden ‘Verant-

woordelijkheid’ en ‘Vakman-

schap’ zijn inrichtingselementen 

gebruikt die zoveel mogelijk 

zelfstandig werken en organise-

ren stimuleren en dit op een zo 

professioneel mogelijke, veilige 

en efficiënte manier:

1 Werktafel die de ronde wand-

vorm volgt met afsluitbare  

deuren en verplaatsbare 

bankschroeven.

2 Kantelbare werktafels.

3 Soldeertafels met dampaf-

zuiging en ledverlichting.

4 Wandkasten met magne-

tische en beschrijfbare 

deuren. 

5 Arbo- en NEN-gekeurde 

machines en toebehoren.

Elke vierkante
meter benut

BLADER 
OOK EENS DOOR 

HET 
THEMABOEK 
INRICHTING

BLADER 
OOK EENS DOOR 

het 
themaboek 
techniek &

binask

Alles in huis voor het voortgezet   IN
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Nijverheidsstraat 45
7461 AD Rijssen
T 0548 - 53 66 66
voortgezet@heutink.nl
www.heutink.nl

INRICHTINGINRICHTING

Nijverheidsstraat 45
7461 AD Rijssen
T 0548 - 53 66 66
voortgezet@heutink.nl
www.heutink.nl
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TipTip
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Je luistert vaak muziek via je telefoon, 

maar van jou mag het geluid nog wel 

iets harder! Een bluetooth-box heb je 

niet tot je beschikking, maar wel een 

stuk hout. Ontwerp een smartphone 

speaker die uitsluitend uit hout bestaat.

Leerling-
uitdaging

DENKEN

DELEN

DOEN

Bedenk eerst hoe je ervoor zorgt dat 

het geluid van je telefoon versterkt 

wordt. Waar moet het ontwerp aan 

voldoen? Wat is daarvoor nodig? 

Bekijk en onderzoek verschillende 

soorten speakers of klankkasten. 

Wat hebben ze gemeen? Denk ook 

alvast na over de gereedschappen die 

je wilt gebruiken.

Nadat je hebt onderzocht wat je no-

dig hebt en waar je op moet letten ga 

je je ontwerp schetsen. Maak van de 

schets een prototype en test deze net 

zolang tot je tevreden bent. Daarna is 

het tijd om de speaker daadwerkelijk 

te gaan bouwen!

Demonstreer jouw speaker aan de 

rest van de klas. Waarom werkt 

de speaker wel of niet? Wat ging 

er goed? Wat zijn waardevolle tips 

voor de klas? Test de speaker met 

verschillende telefoons. Ben je 

tevreden?

Chris Rogers, Professor of Mechanical engineering, Tufts University (USA)

          “Wanneer leerlingen met eigen  
   ideeën en oplossingen komen,  
         worden ze uitgedaagd iets te leren”

De Hegner Multicut 2S figuurzaag- 

machine heeft door de constructie,  

zaagbladophanging en spantechniek  

een uitstekende zaagcapaciteit in hout, 

staal, messing, aluminium en kunststof. 

Deze machine voldoet aan de huidige 

wettelijke eisen van de ARBO NEN3140.

De frontaalschuurmachine HSM 300  

is voorzien van een frontplaat van maar 

liefst 300 mm, waarop schuurschijven 

met klittenband gemonteerd worden.  

Met nulspanningsbeveiliging en mogelijk-

heid tot rondom afzuigen van schuurstof. 

Tafel traploos tot 45 graden verstelbaar, 

aanslag tot 45 graden in 2 richtingen. 

Inclusief veiligheidsscherm.

Betrouwbaar,  
hoogwaardige  
kwaliteit en  
gegarandeerd  
een lange  
levensduur.

Hegner 
precisiemachines voor 

houtbewerking
Hegnermachines zijn niet meer weg te denken uit lokalen waar beeldende 

en techniekvakken gegeven worden. Leerlingen en docenten bereiken 
 nauwkeurigheid in het bewerken van diverse materialen met  

de bewerkingsmachines van Hegner. De bewerkingsmachines zijn goedgekeurd  
en zodanig ontwikkeld dat leerlingen er, onder het juiste toezicht,  

veilig mee kunnen werken.

FIGUURZAAGMACHINE  
MULTICUT 2S

021.956

FRONTAALSCHUURMACHINE  
HSM 300
022.640

Figuur-
zaagmachine 
Multicut 2S
Meer over deze machine?  

BEKIJK DE VIDEO.

Frontaal-
schuur-
machine 
HSM 300
Meer over deze  

machine?  

BEKIJK DE VIDEO.
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Heutink      huismerk  
De beste prijs-kwaliteitverhouding

reëel is, maken we het zelf. Dit doen 

we onder ons eigen, maatschappe-

lijk verantwoorde Heutink-label.

KWALITEITSLABEL

We plakken dit label uiteraard  

niet zomaar overal op. Alleen die 

producten die onze kritische tests 

doorstaan mogen door het leven 

STERKE PRODUCTEN  

MET SCHERPE PRIJZEN

Ieder mens is anders en ieder heeft 

z’n eigen voorkeuren. Bij Heutink is 

er voor iedere behoefte een eigen 

merk. Allemaal met de kwaliteit die 

u van ons mag verwachten en stuk 

voor stuk sterke merken.

MAATSCHAPPELIJK  

VERANTWOORD

Daar waar we in het aanbod van 

deze merken niet kunnen vinden 

wat we zoeken, omdat bijvoorbeeld 

de prijs-kwaliteitverhouding niet 

Het Heutink-assortiment is zorgvuldig opgebouwd uit een breed scala  
aan producten van allerlei merken.

Een sterk merk,   herkenbaar aan  
   het Heutink-label

met het Heutink-label. Een label  

dat garant staat voor sterke  

producten met scherpe prijzen. 

Met producten die hun mannetje 

staan tegenover de A-merken.  

U vindt de meeste van onze  

Heutink-merkproducten in ons  

assortiment verbruiksmateriaal. 

PRODUCTEN WAAR  

WE ACHTER STAAN

Ons Heutink-label kent een breed 

scala aan producten. Zo hebben  

we bijvoorbeeld een uitgebreid 

assortiment kantoorartikelen  

en schoolbenodigdheden die  

ons label dragen.

Meer 
weten?

KIJK OP
HEUTINK.NL

Heutink marker 
139.002 | 139.003 | 139.004 | 139.005

Heutink kleurpotloden zeskantig 
061.001 en verder

Heutink fineliner
080.027 | 080.028 | 080.029 | 080.030

Heutink 
Acrylverf
751.431 
en verder

Heutink ballpoint 
045.026 | 045.027 | 045.028 | 045.029

Heutink 
Plakaatverf
062.030 
en verder

Heutink hobbylijmen 
Rood (met oplosmiddel)  081.003 en verder

Blauw (op waterbasis) 081.089 en verder 

Een greep uit het Heutink huismerk

Kijk op heutink.nl voor 
alle artikelnummers en kleuren!
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