
 
 
 

 

1 april 2015 

Vier kandidaten geselecteerd tijdens voorronde wedstrijd voor beste jonge autospuiter: 

R-M maakt kandidaten nationale finale  
R-M Best Painter Contest 2016 bekend 

 Maarssen – Tijdens de voorronde van de nationale R-M Best Painter Contest, de wedstrijd voor 
beste jonge autospuiter, heeft R-M Autolakken de volgende vier kandidaten geselecteerd om mee te 
dingen naar de titel van R-M Best Painter in Nederland: Gerald Eenkhoorn (25 jaar) van Autobedrijf 
Breman, Ian Blokker (20 jaar) van Autoschade Heemstede, Berry Kooijman (23 jaar) van Autoschade 
Herstel Verweij en Ramon Pouwels (22 jaar) van Autoschade Herstel Spanjaards Nijmegen.  

 
V.l.n.r. Gerald Eenkhoorn (25 jaar) van Autobedrijf Breman, Ian Blokker (20 jaar) van Autoschade Heemstede, Berry Kooijman (23 

jaar) van Autoschade Herstel Verweij en Ramon Pouwels (22 jaar) van Autoschade Herstel Spanjaards Nijmegen. 

De voorronde vond plaats op 1 april 2016 in het Refinish Competence Center in Maarssen. Op deze dag 

zijn alle kandidaten uitgebreid getest op hun theoretische kennis over het vak van autospuiter. Daarnaast 

hebben zij in de periode voorafgaand aan de voorronde een praktijkopdracht voorbereid: het spuiten van  

 

 

 



 
 
 

 

een zogeheten ‘car shape’ van kunststof. Het eindresultaat hiervan is op 1 april 2016 beoordeeld en samen 

met de score op de kennistest heeft dit de einduitslag bepaald. In totaal deden 13 kandidaten – allemaal 

werkzaam bij ondernemers die met R-M werken – mee aan de voorronde. 

 
Tijdens de theorietest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Een deel van de gespoten shapes 

 

 

 



 
 
 

Getalenteerde jonge autospuiters 

De vier overgebleven kandidaten zullen het tegen elkaar opnemen op 9 juni 2016, wanneer in het Refinish 

Competence Center in Maarssen de nationale finale plaatsvindt van de R-M Best Painter Contest. Dan 

zullen de jonge, getalenteerde kandidaten met elkaar strijden om de titel van R-M Best Painter van 

Nederland. Dit doen zij door verschillende praktijkopdrachten uit te voeren, waarbij een vakkundige jury 

alles nauwlettend volgt. De winnaar van de Nederlandse finale krijgt de eer om ons land te 

vertegenwoordigen in Frankrijk, waar de internationale finale plaatsvindt van 27–30 september 2016. Dan 

laten de meest getalenteerde jonge autospuiters uit onder andere Europa, Azië en Afrika hun vaardigheden 

zien aan pers en vakgenoten uit de hele wereld. 

Door deze wedstrijd te organiseren wil R-M als premium merk een bijdrage leveren aan het ontwikkelen en 

stimuleren van jong talent en het bevorderen van essentiële vaardigheden om perfectie en 

winstgevendheid te combineren. Dit helpt autoschadeherstellers immers om competitief te blijven en een 

succesvolle toekomst in autospuiten veilig te stellen. 

 
De 13 kandidaten samen met het R-M-team 
 

 

 



 
 
 
Succesvolle, duurzame toekomst 
De internationale R-M Best Painter Contest wordt gesteund door R-M's belangrijkste zakenpartners, 

waaronder 3M, EMM, SATA, RUPES, DeVILBISS en andere bedrijven waarmee R-M zaken doet, zoals 

Festool, Sia Abrasives, Mettler-Toledo en Horn & Bauer. Elk spelen ze een belangrijke rol in de wedstrijd, 

waarin spuiters de kans krijgen de nieuwste producten en innovatieve technieken toe te passen als een 

belangrijk onderdeel voor een succesvolle, duurzame toekomst in deze branche. 

 
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 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

BASF Coatings Services B.V. 

Mendie Haalboom, Communicatie & PR 

Telefoon: 0346 - 57 32 32 

Mobiel: 06 - 13 10 88 30 
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