
 
 

 

 

30 september 2016 

R-M bekroont de beste autospuiters uit 15 landen: 

Nederlandse Berry Kooijman (23 jaar) wint  

internationale finale R-M Best Painter Contest 
2e plaats voor Genya Yokota uit Japan, 3e plaats voor Myles Veljacic uit Canada 

R-M, het topmerk van BASF voor autoreparatielakken, maakt de winnaars bekend van de 12e 

internationale R-M Best Painter Contest: de Nederlandse Berry Kooijman (werkzaam bij Autoschade 

Herstel Verweij) is uitgeroepen tot ‘R-M Best Painter 2016’, gevolgd door Genya Yokota uit Japan 

als tweede en Myles Veljacic uit Canada op de derde plaats. Voor de eerste keer koos de jury van  

R-M de meest ‘duurzame’ spuiter tot winnaar: de trotse Berry Kooijman heeft laten zien dat hij lak 

en de bijbehorende producten op de meest efficiënte en duurzame manier kan gebruiken. Na afloop 

feliciteerden het team van R-M, belangrijke internationale zakenpartners zoals EMM, 3M, SATA, 

RUPES en DeVILBISS en andere genodigden de 23-jarige winnaar en ook de 14 andere finalisten uit 

Europa en Zuid-Afrika met hun behaalde resultaten. De finalisten wisten indruk te maken met hun 

talent en innovatieve en duurzame werkwijze. Het evenement werd op klimaatneutrale wijze 

georganiseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Nederlandse Berry Kooijman (5e van links) is de trotse winnaar         Berry Kooijman tijdens de wedstrijd 

van de internationale R-M Best Painter Contest 2016 



 
 

 

 

“We zijn heel trots op dit initiatief van R-M, dat jonge talenten stimuleert om 

efficiënter en duurzamer te werken. We hanteren strenge normen bij de trainingen 

in onze Refinish Competence Centers wereldwijd en we ontwikkelen innovatieve 

oplossingen voor schadeherstelbedrijven, zodat ze kunnen blijven voldoen aan de 

eisen van de lokale markt en hun productiviteit en ecologische efficiëntie kunnen 

verbeteren”, aldus Katja Scharpwinkel, Senior Vice President Automotive Refinish 

Coatings Solutions Europe. 

Onder de 15 finalisten die R-M beschouwt als de ‘nieuwe generatie’ waren ook twee vrouwen, uit Zuid-

Afrika en Duitsland. Canada deed voor het eerst mee aan de R-M Best Painter Contest. Behalve de 

wedstrijd en de R-M perspresentaties was er ook een BASF-stand waar specifieke projecten op het gebied 

van innovatie en duurzaamheid van andere business units werden gepresenteerd.  

Nieuwe generatie 

Tijdens de wedstrijddagen kregen vertegenwoordigers van media uit Europa, Japan en Zuid-Afrika meer 

informatie over R-M’s kleurinformatiesysteem, softwareoplossingen en de digitalisering van trainingen. 

Verder woonden ze perspresentaties en lezingen bij van de 

belangrijkste zakenpartners EMM, 3M, SATA, RUPES en DeVILBISS 

met als overkoepelend onderwerp de innovatieve en duurzame 

impact van de productontwikkelingen in de markt. De zakenpartners 

Festool, Mettler-Toledo, Sia Abrasives en Horn & Bauer 

ondersteunden het evenement door tijdens de nationale en 

internationale finales productpresentaties te verzorgen en de laatste 

marktinzichten te delen. Yvonne Hofbauer, R-M technicus in 

Duitsland en het nieuwe gezicht van R-M’s UV LIGHT FILLER 

GREY-campagne in EMEA, en de Noor Ole Kristian Fureid, winnaar 

van de R-M Best Painter Contest 2013 en tegenwoordig werkzaam 

als R-M technicus, spraken met mediavertegenwoordigers over hoe 

de ‘nieuwe generatie’ een succesvolle carrière kan hebben door 

innovatief en duurzaam te denken en werken. Fureid biedt nu professionele R-M-ondersteuning aan 

netwerken van schadeherstelbedrijven, zoals DK, waar de meeste 100% elektrische Tesla-voertuigen ter 

wereld worden gespoten. 

 



 
 

 

 

Wees innovatief – denk duurzaam  

Onder het motto ‘Wees innovatief – denk duurzaam’ hebben de finalisten uit Nederland, Japan, Canada, 

Frankrijk, Duitsland, Italië, Noorwegen, Polen, Portugal, Slovenië, Spanje, Zuid-Afrika, Zwitserland, 

Rusland en Oekraïne hun krachten gemeten op verschillende gebieden, van voorbewerken, afplakken, 

vinden en aanmaken van de juiste kleur, spuiten, gezondheid & veiligheid tot non paint producten. In een 

aanvullende opdracht is beoordeeld in hoeverre de kandidaten steeds opnieuw duurzame oplossingen 

gekozen hebben bij het uitvoeren van de verschillende opdrachten. 

 “Alle 15 finalisten hebben de hoge verwachtingen waargemaakt en laten zien waartoe ze in staat zijn. 

Winnaar Berry Kooijman heeft ons overtuigd van zijn vaardigheden, overigens op de voet opgevolgd door 

de nummers twee en drie. Maar ook de andere kandidaten hebben indruk gemaakt met hun kennis en 

vaardigheden. De laatste jaren merken we dat jonge autospuiters zich beter voorbereiden en onze 

trainingen volgen om zich efficiëntere en duurzame applicatietechnieken eigen te maken”, vertelt Ronny 

Raeymaekers, juryvoorzitter tijdens de internationale finale van de R-M Best Painter Contest 2016.  

Meer dan schadeherstel: Colors & Design van R-M  

Geïnspireerd op de laatste kleurtrends en het motto ‘Wees innovatief’ met de kleurdeskundigheid van R-M, 

presenteerden de deelnemers op de laatste dag hun kleurconcepten met hun persoonlijke kijk op de 

kleuren voor elektrische auto's in de toekomst. De winnaar van deze extra kleuropdracht is gekozen door 

de aanwezige pers: Jorge Padrón uit Spanje wist te overtuigen met zijn kleurconcept. Als speciale ‘Colors 

& Design’-prijs ontving hij een paar Ultra Boost Adidas-schoenen. 

Over R-M Autolakken 

R-M Autolakken, een belangrijk onderdeel van BASF Coatings Services, is leverancier van kwalitatief 

hoogwaardige autoreparatielakken en non-paint producten tegen een aantrekkelijke prijs. Met innovatieve 

oplossingen en services helpt R-M autoschadeherstel- en carrosseriebedrijven om sneller, efficiënter en 

prettiger te werken met als voordeel: meer productiviteit en hogere winstmarges tegen de laagste 

bedrijfskosten. Dit gebeurt in heel Nederland via directe marktbewerking. Bezoek voor meer informatie de 

website: www.rmpaint.com of volg ons via Twitter: twitter.com/rmautolakken. 

 

Noot voor de redactie 
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