
PROGRAMMA WORKSHOPS 2011 
 

2 daagse workshop: Introductie in klassiek en 
hedendaags sneevergulden  

 

Inhoud: 
 
Klassiek sneevergulden  (volgens de methode van Julian Thomas (U.K.)). Deze 

snede wordt afgewerkt als “volle” snede. 
  
Hedendaags sneevergulden (volgens de methode van Peter  Geraty  (U.S.A.) ). 

Deze snede wordt afgewerkt als “ruwe  goudsnede”. 
  
Mozaïek goudsnede (mijn persoonlijke variant van de hedendaagse methode). 

Afgewerkt als “volle” of “ruwe” snede. 
  
Vergulden van schepranden.  
  
Praktische info: 

 http://bookworksinprogress.blogspot.com  label: variations on edge gilding 

 Datum: zaterdag  12 februari en zaterdag  19februari 2011 van 9.30 tot 17.30 uur 

 Plaats: De Wieuw 
Scheldestraat 59 
2000 Antwerpen 
T: 03 244 13 14 
F: 03 216 94 63 
http://www.dewieuw.be 

 Prijs: 125 euro (incl materiaal)  

 Inschrijven: toonvancamp@hotmail.com of  via 0473/314696 
 
 

 
Workshop:  CockramBinding 
 
 
Tijdens deze workshop wordt de cockrambinding aangeleerd. Voor een uitgebreid overzicht van deze 

binding zie http://bookworksinprogress.blogspot.com label: cockrambinding. 
 
De workshop heeft de vorm van “begeleid zelfstandig leren”: 
Deze workshop wordt gegeven aan kleine groepjes van 3 deelnemers. 
De workshop omvat 9 contacturen.  Deze contacturen worden in 3 delen van 3 uur gebundeld. 
 
Deel  1: 

 In groep bespreken van de boeken van de deelnemers. 

 Demonstratie van de verschillende stappen door de docent. 

 De deelnemers krijgen de kans om deze stappen thuis op eigen tempo uit te voeren, met 
eventuele feedback bij moeilijkheden. 
 
 

Deel  2: 

 In groep bespreken van het reeds volbrachte proces (thuiswerk). Mogelijkheid tot feedback bij 
moeilijkheden. 

 Demonstratie van de volgende stappen door de docent. 

http://bookworksinprogress.blogspot.com/
mailto:toonvancamp@hotmail.com
http://bookworksinprogress.blogspot.com/


 De deelnemers krijgen de kans om deze stappen thuis op eigen tempo uit te voeren, met 
eventuele feedback bij moeilijkheden. 

 
Deel  3: 

 In groep bespreken van het reeds volbrachte proces (thuiswerk). Mogelijkheid tot feedback bij 
moeilijkheden. 

 Demonstratie van de laatste  stappen door de docent. 

 De deelnemers krijgen de kans om deze stappen thuis op eigen tempo uit te voeren, met 
eventuele feedback bij moeilijkheden. 

 
 
Prakt ische info: 

 http://bookworksinprogress.blogspot.com  label: cockrambinding 

 Deelnemers schrijven zich in en wanneer een groep volledig is worden de data en uren in 
onderling overleg afgesproken. Deze kleinschalige workshopvorm wordt zo volledig op maat 
van de deelnemers afgestemd. 

 Plaats: Diercxsensstraat  39, 2018 Antwerpen 

 Prijs: 150 euro 

 Inschrijven: toonvancamp@hotmail.com of  via 0473/314696 
 
 
 
 

 
Workshop: Single Hinge Binding 
 
Tijdens deze workshop wordt mijn persoonlijke adaptatie van James Brockman’s  Single Hinge 

Binding aangeleerd.  
De workshop heeft de vorm van “begeleid zelfstandig leren”: 
Deze workshop wordt gegeven in kleine groepjes van 3 deelnemers. 
De workshop omvat 9 contacturen.  Deze contacturen worden in 3 delen van 3 uur gebundeld. 

 
Deel 1: 

 In groep bespreken van de boeken van de deelnemers. 

 Demonstratie van de verschillende stappen door de docent. 

 De deelnemers krijgen de kans om deze stappen thuis op eigen tempo uit te voeren, met 
eventuele feedback bij moeilijkheden. 
 
 

Deel  2: 

 In groep bespreken van het reeds volbrachte proces (thuiswerk). Mogelijkheid tot feedback bij 
moeilijkheden. 

 Demonstratie van de volgende stappen door de docent. 

 De deelnemers krijgen de kans om deze stappen thuis op eigen tempo uit te voeren, met 
eventuele feedback bij moeilijkheden. 

 
Deel  3: 

 In groep bespreken van het reeds volbrachte proces (thuiswerk). Mogelijkheid tot feedback bij 
moeilijkheden. 

 Demonstratie van de laatste  stappen door de docent. 
De deelnemers krijgen de kans om deze stappen thuis op eigen tempo uit te voeren, met eventuele 
feedback bij moeilijkheden 
 
Praktische info: 

 http://bookworksinprogress.blogspot.com  label: Single Hinge Binding 

 Deelnemers schrijven zich in en wanneer een groep volledig is worden de data en uren in 
onderling overleg afgesproken. Deze kleinschalige workshopvorm wordt zo volledig op maat 
van de deelnemers afgestemd. 

http://bookworksinprogress.blogspot.com/
mailto:toonvancamp@hotmail.com
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 Plaats: Diercxsensstraat  39 2018 Antwerpen 

 Prijs:150 euro 

 Inschrijven: toonvancamp@hotmail.com of  via 0473/314696 
 

mailto:toonvancamp@hotmail.com

