
BEURSEDITIE

februari 2023 | BEURSEDITIE

NIEUWS 

 pagina 1-3

DE KRACHT VAN 
DE COMBINATIE  
(DKVDC) 

  
pagina 7

NOVITEITEN 
 pagina 4-7

BEURSACTIE 

 pagina 8

Trainingen voor de 
vakhandel en bouw
We delen onze kennis en ervaring op het gebied van bouwverankeringen graag 
via toolboxen, producttrainingen en technische trainingen. Op deze manier 
helpen we elkaar om de juiste producten te kiezen en die op de juiste manier 
toe te passen in de voorkomende bouwsituaties. Naast de trainingen die we 
op locatie geven hebben we in onze informele vergader- en trainingsfaciliteit, 
De Ruimte voor Verbinding, de mogelijkheid om mensen mee te nemen in de 
wereld van GB. Laat het ons weten wanneer je interesse hebt in een training 
op locatie of bij GB in Nieuwkoop. 

CLT-BOUWEN
Het bouwen met CLT is aan een grote 
opmars bezig en vormt steeds vaker 
een alternatief voor houtskeletbouw. 
CLT staat voor Cross-Laminated 
Timber oftewel kruislaaghout. Deze 
massieve platen bestaan uit verschil-
lende lagen hout die kruislings op 
elkaar gelijmd 
zijn. Doordat de 
houtvezels gekruist 
liggen heeft het 

Voorbereidingen in volle  
gang voor de nieuwe  
Wet kwaliteitsborging
De verwachting is dat 1 januari 2024 de 
Wet Kwaliteitsborging (Wkb) in werking 
treedt. Deze wet geldt voor ieder bedrijf 
in de (ver)bouw, onderhoud, renovatie 
-of installatie branche. Er wordt geen 
onderscheid gemaakt in type bouw- 
werken. Van het afhangen van een deur 
tot het bouwen van een woontoren, je 
krijgt te maken met de Wkb. Deze wet 
geldt voor elk type opdrachtgever. 

Iedere aannemer is verplicht om te 
onderbouwen dat het werk is uitgevoerd 
conform de afspraken uit de officiële 
bouwdocumenten. Daarnaast moet wor-
den aangetoond dat er volgens de norm 
van het WKB goed en deugdelijk werk 
is geleverd. Om de aannemer in het 
proces van de WKB te ondersteunen, 
hebben we een checklist samengesteld 
op het gebied van spouwverankeringen. 

Hierdoor kan een bouwbedrijf gestruc-
tureerder werken, wat bijdraagt aan het 
terugdringen van faalkosten. Binnenkort  
zullen o.a. de checklists van element- en 
spouwverankering volgen. 

GB is partner van wkb-checklist.nl, waar 
onze checklist t.z.t. zijn te vinden. De 
checklists van GB komen ook op onze 
eigen site gb.nl beschikbaar.

courant

materiaal een hogere sterkte, stabiliteit 
en stijfheid in alle richtingen, vergelijk-
baar met gewapend beton. Door deze 
eigenschappen zijn wanden en vloeren 
van CLT sterk genoeg om het gewicht 
van het gebouw te dragen en kunnen 
ze dus ook meteen de constructie 

van het gebouw vormen. 
GB levert al verschillende 
producten voor CLT bouw, 
bijvoorbeeld het HSB XL 
trekanker, de Sherpa CLT-
connector en een uitgebreid 
assortiment met andere 
blinde houtverbindingen van 

Sherpa. Zoals de markt 
van CLT volop in ontwik-
keling is, geldt dat ook 
voor ons assortiment 
met oplossingen voor 
deze bouwsystemen. 
Het leveringsprogramma 
met producten voor de 
CLT bouw zal daarom 
verder groeien. 

VAKMANSCHAP
Made in Holland
GB is een familiebedrijf dat al vijf 
generaties lang staat voor betrouw-
baarheid en vakmanschap. De nadruk 
van onze bedrijfsactiviteiten ligt op 
de productie van bouwgerelateerde 
producten uit metaal en kunststof. Onze 
oplossingen spelen een constructieve 
rol in het verbinden van componenten 
in bouwprojecten. Producten voor de 
ruwbouw, kozijn- en elementverankering, 
spouwverankering, houtverbindingen en 
tuinbeslag vormen onder andere ons 
leveringsprogramma. 

Binnen onze moderne productiefaci-
liteit beschikken we over een eigen 
gereedschapsmakerij waar de stempels 
en matrijzen worden gemaakt en onder-
houden. Productontwikkeling vindt in 
eigen beheer plaats. 

Wij werken actief samen met de vak-
handel, de bouw en de industrie om het 
assortiment actueel te houden en oplos-
singen te bieden voor vraagstukken 
vanuit de (bouw)praktijk. Ons team van 

technisch adviseurs is vaak op de bouw 
te vinden, zij staan klaar voor product- 
en projectadvies.

Al onze producten voldoen aan de  
geldende Europese normen en zijn 
voorzien van relevante certificeringen. 
De eigenschappen van de producten 
zijn theoretisch en praktisch onder-
bouwd en getoetst.

Omdat we bij GB begrijpen dat service 
en beschikbaarheid belangrijk zijn in het 
bouwproces, houden we ruim voorraad. 
Onze uitlevergraad ligt daarom conse-
quent op een hoog niveau. 

www.gb.nl
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 GB breidt magazijn uit

NIEUWBOUW REFERENTIEPROJECT

Projectadvies 
KENNIS OM TE DELEN
Elke bouwsituatie vereist specifieke aandacht en 
oplossingen. Actuele kennis van bouwtechniek, 
regelgeving en projectmanagement zijn hierbij 
uiterst belangrijk. GB adviseert al vele jaren op het 
gebied van kozijn-, element-, en spouwverankering. 
Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de 
geldende regels en normeringen. Zodoende worden 
ankerplannen voor houten (stel-) kozijnen en houten 
binnenspouwbladen opgesteld conform de richt-
lijnen van het KVT. Voor onze spouwankeradviezen 
volgen we de huidige richtlijnen zoals die staan 
vermeld in de Eurocode 6.   

Meer weten over de mogelijkheden met betrekking tot product- en  
projectadvies? Neem contact met ons op via techniek@gb.nl.

REKENTOOL  
KOZIJNVERANKERING
De GB Rekentool maakt het mogelijk om 
als gebruiker zelf snel en eenvoudig een 
onderbouwde selectie te maken van toe 
te passen materialen voor kozijn-, ele-
mentverankering. Deze tool is een online 
platform waarmee verankeringen voor de 
montage van kozijnen en prefab gevel- 
elementen kunnen worden bepaald. De 
tool biedt de mogelijkheid om naast de verbindingen 
van GB ook de juiste bevestigingsmaterialen van diverse 
gerenommeerde merken te selecteren. De GB Rekentool 
genereert een overzichtelijk rapport dat in de bouwadminis-
tratie kan worden opgenomen. Ideaal met het oog op de aankomende WKB.  
De tool is beschikbaar op onze website www.gb.nl of direct via de QR-code. 

BIM
BIM (Building Information Modelling) is niet meer weg te denken uit de bouw. 
Steeds meer projecten worden voorbereid in BIM. GB kan de projectadvisering 
indien gewenst in BIM voorbereiden. Zo hebben we onlangs -in overleg met 
een opdrachtgever- de 3D-ankermodellen van GB verwerkt in de BIM omge-
ving van het project. Bij de projectengineering voor het ankerwerk is gebruikge-
maakt van de GB Rekentool om eenvoudig de juiste hoekankers en montage-
punten te bepalen. Het voorbereidende werk in BIM gaf de montageploeg op 
de bouwplaats de gelegenheid om nauwkeurig en efficiënt te werken. De juiste 
ankerpunten en boorgaten waren immers aangegeven. Al met al is de combina-
tie van praktijkervaring met BIM de kwaliteit en continuïteit van het bouwproces 
sterk ten goede gekomen en zijn onnodige faalkosten voorkomen. 

Ook een projectadvies op maat in BIM? Neem contact met ons op.  
Onze BIM engineer Ronald de Koning buigt zich er graag over.

Door het groeiende assortiment en  
om de servicegraad op een hoog  
niveau te houden, wordt ons magazijn 
in Nieuwkoop uitgebreid. De klanten 
die regelmatig bestellingen bij GB  
afhalen zullen al gemerkt hebben dat 
het afhaalpunt is verplaatst. 

Het project
Middenin een bosrijke omgeving in 
Boxmeer ligt Weijerstaete. Hier worden 
twee appartementencomplexen met in 
totaal 68 huurappartementen gebouwd. 
De complexen met de namen Harmonie 
en Melodie, komen aan de rand van het 
groene Weijerpark en op loopafstand 
van het centrum van Boxmeer.

Kozijnankerplan en spouwankeradvies
Na een bezoek van onze Technisch advi-
seur Richard Reijnders op de bouwplaats 
van Weijerstaete mocht GB het kozijnan-
kerplan en spouwankeradvies opstellen. 
Hiervoor heeft werkvoorbereider Remon 
Aarsen van bouwbedrijf Van der Heijden 
uit Schaijk alle projectgegevens verstrekt. 
In eerste instantie zijn de hoekankers 
voor de kozijnen bepaald en vervolgens 
heeft GB het spouwankeradvies opge-

In dit project worden ook onze laad- 
en losfaciliteiten uitgebreid. 

De bouwwerkzaamheden zijn in het  
voorjaar van 2022 gestart en richting de 
zomer van 2023 verwachten we het nieuwe 
deel in gebruik te kunnen nemen. 

steld. Op deze manier kan de uitvoerder 
-indien nodig- aan zijn opdrachtgever 
aantonen dat de verankeringen aan de 
laatste regelgeving voldoen. Tevens kan 
hij in in deze adviezen o.a. terugvinden 
welke producten hij kan gebruiken en 
hoeveel spouwankers hij per m2 nodig 
heeft. De mogelijk optredende windbe-
lasting is hier één van de factoren waar 
rekening mee wordt gehouden. Alle GB 
producten zijn op de bouwplaats gele-
verd door Isero Eindhoven.

In het kozijnankerplan is gekozen voor 
uniformiteit in de oplossingen voor 
zowel de grote als de kleinere kozijnen. 
Hierdoor kan efficiënt worden gewerkt, 
worden faalkosten verminderd en is een 
betrouwbare verankering van alle kozijnen 
het resultaat. 

Bouwdetails 
Op bouwdetails.bouwformatie.nl vind  
je detailtekeningen van bouwsituaties  
met de oplossingen van GB. 
Deze detailtekeningen worden regelmatig 
geactualiseerd en uitgebreid.
Download nu de meest recente
detailtekeningen via de QR-code.

Weijerstaete te Boxmeer  
68 huurappartementen
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COLOFON
De GB Courant is een uitgave  
van Gebr. Bodegraven BV. 

Oplage: 1000 stuks

Vormgeving en 
ontwikkeling: Gebr. Bodegraven

Druk: drukwerkdeal.nl

Gebr. Bodegraven BV
Atoomweg 2 
2421 LZ Nieuwkoop 
0172 520 110 
www.gb.nl

Werken bij GB

Wil je ook op de hoogte worden gehouden van het laatste  
nieuws rondom de oplossingen en activiteiten van GB? 

 
Meld je nu aan voor onze digitale nieuwsbrief én  

volg onze Social Media kanalen!

GB werkt actief samen met 
diverse opleidingen en biedt 
regelmatig stageplekken aan. We 
willen graag helpen om jongeren 
enthousiast te maken voor de 
bouw en voor GB. Dit zijn namelijk 
de mensen die over een aantal jaar 
met onze producten gaan werken. 
Of wellicht worden zij onze nieuwe 
collega’s binnen GB.

Dat het werken in de techniek niet altijd 
de eerste beroepskeuze hoeft te zijn, 
bewijst Robbie Kranenburg. Robbie 
werkt nu al een tijdje met plezier als 
operator bij GB, maar hij heeft wel wat 
“omzwervingen” gemaakt. Hij kon voor 
zichzelf maar moeilijk ontdekken wat 
voor hem nu een studie of baan was 
waar hij gelukkig van werd. 
 
“Voor ik als Operator bij GB terecht 
kwam, had ik nog niet veel werkervaring. 
Ik had het vwo afgerond en wist eigen-
lijk totaal niet wat ik wilde gaan doen 
en welke kant ik op wilde. Ik besloot 
daarom maar voor een zo breed moge-
lijke keuze te gaan en meldde mij aan 
bij de Universiteit van Amsterdam voor 
een studie bedrijfskunde. Na 2 weken 
wist ik al heel zeker dat dit niks voor mij 
was. Omdat ik geen idee had wat ik dan 
wel wilde, besloot ik een tussenjaar te 
nemen”. 
“Aangezien je toch iets nuttigs wil doen 
in zo’n jaar, besloot ik een tijdelijke baan 
te zoeken. Ik kwam terecht bij GB om 
daar allerlei ondersteunende werkzaam-
heden uit te voeren in de productiehal. 
Ik had daar een hele fijne tijd en merkte
dat het werken met mijn handen mij erg
goed beviel. Daardoor trok ik de con-
clusie dat een kantoorbaan in elk geval 
niet was wat ik wilde.
 
Fysiotherapeut
“Na het tussenjaar besloot ik daarom 
te starten met de hbo-opleiding tot 
fysiotherapeut in Utrecht. Dat beviel 
mij in eerst instantie goed. Ik heb 2,5 
jaar gestudeerd en toen was het tijd 
voor mijn grote stage. Tijdens die stage 
kwam ik tot de conclusie dat ook dit 
beroep niet was wat ik wilde”.
“Ik was er toen een beetje klaar mee, al 
die studies om dan telkens te ontdekken 
dat het niet was wat ik wilde. Ik wilde 
gewoon een keer aan de slag gaan in 
een leuke baan, waarin ik de hele dag 
lekker bezig kon zijn! Omdat ik in mijn 
tussenjaar met veel plezier bij GB heb 
gewerkt, heb ik toen de stoute schoe-
nen aangetrokken en hen gebeld met 
de vraag of ze misschien een baan voor 
mij hadden. En die hadden ze! Ik kon bij 
hen aan de slag als operator”.

MILIEU EN  
MAATSCHAPPIJ
GB is een familiebedrijf dat al 
meer dan 140 jaar is gevestigd aan 
de rand van het prachtige natuur-
gebied de Nieuwkoopse Plassen. 
Wij zijn ons er daarom terdege van 
bewust dat we zuinig moeten zijn 
op onze eigen omgeving en die 
van anderen. Dit zit in onze genen 
en dat brengen we in praktijk in 
onze bedrijfsvoering.

Wij proberen realistisch en verantwoord 
te handelen als het gaat over het welzijn 
van mensen, milieu en maatschappij.  
We doen dit actief en bewust door:
•  De toepassing van duurzame  

grondstoffen van goede kwaliteit; 
door samen te werken met Europese 
leveranciers die net als wij continu aan 
de verduurzaming van hun processen 
werken. 

•  Bewust om te gaan met grondstoffen; 
al het restmateriaal dat bij de pro-
ductie vrijkomt wordt opnieuw in het 
proces gebracht of gerecycled.  

•  Het gebruik van duurzame verpak-
kingen; We maken optimaal gebruik 
van gerecycled karton en onze dozen 
kunnen na gebruik gemakkelijk wor-
den gerecycled of opnieuw worden 
gebruikt voor andere doeleinden. 

•  Mensen centraal te stellen; we 
hechten veel waarde aan samen-
werking, respect en werkplezier. De 
samenstelling van ons team is daarom 
divers. Jong en oud met verschillende 
culturele achtergronden en posities 
binnen de maatschappij.

•  Ontwikkeling, productie en logistiek  
in eigen huis te houden; dit biedt  
flexibiliteit, maar ook ruimte om conti-
nu te verbeteren. Door de mogelijkhe-
den van vandaag gaat het streven naar 
efficiëntie prima samen met het maken 
van verantwoorde en duurzame keuzes. 

•  Efficiënte planning van transport; onze 
vrachtauto’s rijden wekelijks dezelfde 
regionale routes. Zo weten onze 
klanten wanneer ze hun bestelling 
kunnen verwachten en maken we geen 
onnodige kilometers. 

Incompanytrainingen
“Ik heb het enorm naar mijn zin bij GB. 
Ik had natuurlijk nog amper ervaring 
toen ik in de functie van operator 
begon en daarom heb ik de eerste 
paar maanden met een ervaren collega 
meegelopen. Hij heeft mij veel geleerd. 
De machines waarmee wij werken 
zijn nogal specifiek; daar heb je geen 
‘kant-en-klare’ opleidingen voor. Op 
de werkvloer doe je dus je kennis op 
door het werken met die machines en 
door te leren van je collega’s die al 
weten hoe alles in elkaar steekt. Op die 
manier ben je zelf ook al snel functio-
neel inzetbaar voor het bedrijf. Vanuit 
GB werden er wel incompanytrainingen 
georganiseerd, waarbij we de basisbe-
ginselen van bijv. hydrauliek en pneu-
matiek kregen uitgelegd. De trainingen 
duurden een aantal weken. Gedurende 
die tijd ging je 1 dag per week op trai-
ning en de rest van de dagen deden we 
ons gewone werk.”
 
Plek gevonden
“Ik werk met een leuk team van 
6 collega’s in de productiehal. Samen 
zijn wij verantwoordelijk voor de 15 
machines die op onze afdeling draaien. 
Hoewel een deel van de machines met 
robots werkt, moet je als operator ook 
die productielijnen altijd goed in de 
gaten houden. Als operator moet je 
ook problemen tijdig kunnen signaleren. 
In samenwerking met de technische 
dienst zorg je er dan voor dat storingen 
worden voorkomen. Ik ben weliswaar 
na wat omzwervingen in de techniek 
gerold, maar ik zit hier eindelijk écht op 
mijn plek!” besluit Robbie. 

Ook werken bij GB? Kijk voor de actuele 
vacatures op gb.nl.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

VOLG ONS
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Excentrisch te gebruiken (400/250 mm) 
voor optimale bevestiging bij dikkere  
isolatiepakketten

NIEUW  
ISO-JANE 650

art. nr. 34305

www.gb.nl
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LANGERE 
ISO-JANE
De Iso-Jane is  al jaren een betrouwbare oplossing voor het goed 
sluiten van hoeken en naden bij gevelisolatie. De Iso-Jane is nu 
ook verkrijgbaar in een langere variant, geschikt voor dikkere  
isolatiepakketten. Uitgevoerd met dubbele knik (links/rechts) voor 
een groter bereik waardoor een optimale bevestiging mogelijk is.

ISO-JANE 650 ART. NR. 34305  
Excentrisch te gebruiken (400/250 mm)
voor optimale bevestiging bij dikkere isolatiepakketten

Voordelen Iso-Jane
•  Gaat openstaan van de isolatie bij uitwendige hoeken tegen
•  Draagt sterk bij aan de thermische prestatie van de buitenschil
•  Sluit verticale en horizontale naden
•  Geschikt voor (zachte) mineralen en harde isolatie
•  Eenvoudig en snel te bevestigen
•  Toepasbaar voor hoeken en langsnaden
•  Geen tape of folie nodig
•  Duurzame en professionele afwerking
•  Beschadigt isolatie minimaal
•  Voordelige en doeltreffende oplossing

 BLACKLINE 
tuinbeslag en hoeken
 
GB blijft het Blackline programma uitbreiden. Naast het ruime  
tuinassortiment zijn er nu bijvoorbeeld ook diverse modellen en maten 
balkdragers (GBS), raveeldragers en montagehoeken verkrijgbaar.

De Blackline producten van GB worden 
met een hoogwaardige EPZ poeder-
coating afgewerkt. Deze poedercoating 
geeft een mooie matte uitstraling en 
maakt het product duurzaam en beter 
bestand tegen invloeden van uv-straling. 
Poedercoating met de juiste voorbehan-
deling verlengt in hoge mate de levens-
duur en de kwaliteit van het product. 
Het doel van de voorbehandeling is het 
verwijderen van verontreinigingen, het 
realiseren van extra corrosiebescher-
ming en het zorgen voor een optimale 
hechting. Hier wordt door ons veel aan-
dacht aan besteed. We willen immers 
dat de producten er door de seizoenen 
heen goed uit blijven zien. 

NIEUW MODEL VLOER HSB-STRIP
Een aantal eigenschappen van de nieuwe  
Vloer HSB-strip op een rij:

•  Uit één stuk gestanst dus vorm- en maatvast

•  Licht in gewicht en tegelijkertijd sterk in 
krachtopname (staal S350)

•  Glad oppervlak waardoor het element  
gemakkelijk kan worden ingeschoven

•  Eenvoudig op hoogte te stellen met GB  
drukplaten

•  Doordacht gatenpatroon in relatie tot  
randafstanden

•  Ruime reeks maatvoeringen, dus altijd een 
optimale ondersteuning voor de onderregel

• Montage vindt van binnenuit plaats  
(steigerloos bouwen)

De Vloer HSB-strip van GB is ontwik-
keld voor het veilig, eenvoudig en snel 
inhijsen en fixeren van prefab gevel- 
elementen. De bouwpraktijk leert dat 
het altijd slimmer kan en daarom is ter 
uitbreiding van het assortiment een 
nieuw type Vloer HSB-strip ontwikkeld, 
gestanst uit één stuk. Inmiddels zijn er 
zeven varianten beschikbaar met een 
materiaaldikte van 3 mm: 
75/205 - 120/250 - 150/280 - 191/264 
220/293 - 242/315 - 267/340

Er is ook een model beschikbaar van 
4 mm voor situaties met bijvoorbeeld 
zwaardere elementen, verder uitkragende 
elementen of hogere windbelasting.  
Dit model heeft de maatvoering 242/372.

Artikelnr.: 073843 Artikelnr.: 073847 Artikelnr.: 074858
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Een kleurrijk gezelschap

 BALKDRAGERS 
VOOR I-LIGGERS
Ons programma houtverbindingen  
is uitgebreid met balkdragers voor 
grotere balkmaten om voor nog meer 
situaties een passende oplossing te 
bieden. 

Hiernaast worden houten I-liggers 
(of I-joist) steeds vaker toegepast 
voor vloer- en dakconstructies, veelal 
voor grotere overspanningen. 

Ook voor dit type liggers heeft GB 
balkdragers die steun en stabiliteit 
bieden en eenvoudig te monteren 
zijn. 

332120 332140 332160 332180 333200 332220 332240

GB heeft instortpluggen die speciaal 
zijn ontwikkeld voor toepassing bij de 
productie van prefab betonwanden. 
Nadat de isolatie op het natte beton 
is gelegd, worden de pluggen door 
de isolatie in het beton geduwd. 
Resultaat is dat de isolatie vastzit  
als het beton is uitgehard. 
Wanneer de gevelelementen 
eenmaal op de bouwlocatie zijn 
geplaatst, kunnen tijdens het 
metselen van de buitengevel de 

Sherpa blinde houtverbindingen

FRAAI MAAR UIT HET ZICHT!?
Onlangs is het assortiment blinde 
houtverbindingen van Sherpa aan 
ons leveringsprogramma toege-
voegd. Sherpa is een gerenom-
meerde Oostenrijkse fabrikant met  
specifieke kennis en oplossingen 
op het gebied van niet zichtbare 
constructieve verbindingen. 

Het assortiment bestaat uit hoogwaar-
dige en rekenkundig onderbouwde 
verbindingen voor hout op hout of  
hout op steen/beton/staal. Allemaal in 
lijn met het kwaliteitsniveau dat u van 
GB gewend bent. 

De benodigde borg- en bevestigings-
schroeven maken deel uit van het 
geteste Sherpa systeem, vergeet deze 
niet mee te bestellen. 

 ABS HOGEDRUKPLATEN  
VAN GERECYCLED 
MATERIAAL
GB heeft een groter formaat hogedrukplaat aan  
het assortiment toegevoegd met een oppervlak van 
100 x 120 mm, afhankelijk van de situatie in de lengte of in 
de breedte toe te passen. De platen zijn verkrijgbaar in  
2, 3, 5 en 10 mm dik. Bij gelijkmatige verdeling kunnen deze hogedrukplaten een 
belasting tot maximaal 16.200 kg aan. De platen zijn gemaakt van gerecycled 
ABS, dus sterk en duurzaam. De hogedrukplaten zijn geschikt voor universeel 
gebruik en kunnen o.a. in combinatie met de elementankers van GB worden 
toegepast. 

februari 2023 | BEURSEDITIE

UNI-indraai of slagspouwankers in de 
pluggen worden aangebracht.
De instortplug is leverbaar in 7 verschil-
lende lengtematen, voor isolatiediktes 
van 60 t/m 200 mm. Elke lengtemaat 
heeft een eigen kleur. Dit maakt een 
visuele check tijdens het fabricagepro-
ces in de prefabbetonfabrieken moge-
lijk, maar is voornamelijk bedoeld om 
op de projectlocatie de lengte van de 
toe te passen spouwankers eenvoudig te 
kunnen bepalen. 

 
Meer weten over de isolatiepluggen 
van GB? Raadpleeg dan onze website 
www.gb.nl
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Ga naar onze website www.gb.nl om het  
vernieuwde techniekboek te downloaden
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6 NOVITEITEN

Dakrandsteun

Paul van der Geest is al 33 jaar het opgewekte gezicht van GB bij  
de vakhandel. Met veel enthousiasme voorziet hij iedereen van het  
allerlaatste nieuws op het gebied van oplossingen voor de bouw. 

de mensen die bij de vakhandel werken 
beschouw ik inmiddels als mijn collega’s. 

4. Heb je nog een leuke anekdote  
van vroeger?

We hadden voor het eerst de hoek- 
ankers XL in ons assortiment, die ik vol 
bewondering aan het bekijken was. Jan 
Bodegraven, de toenmalige directeur, 
liep langs en zei: “Kijk je het mooie er 
niet van af”. Ik zei: “dit zijn echt mooie 
hoeken, eigenlijk zonde om te verko-
pen”. Toen zei Jan: “dan verkopen we  
ze toch niet” en liep verder.

5.  Waar ben je het meest trots op?
Ik ben er trots op dat ik mede aan 
de wieg heb gestaan van vele nieuwe 
producten, waarvoor mijn dank aan alle 

collega’s, de vakhandel 
die het ging verkopen en 
de mensen op de bouw 
die ze verwerkten.

6.  Waar verheug je 
het meeste op om 
te doen als je met 
pensioen bent?

Mijn grootste hobby is 
modelvliegen. Ook heb 
ik onlangs mijn eigen 
vliegclub opgericht, dus 
daar zal ik veel tijd aan 
besteden. En verder ben 
ik van plan om allerlei 
klusjes te doen in huis, 
veel op mijn Ducati 996 
te rijden en meer tijd 
door te brengen met 
mijn vrouw.

7. Na 33 jaar heb je misschien niet veel 
geheimen meer voor je GB collega’s 
en de vakhandel, maar is er iets wat 
we nog niet van je weten?

Ik denk dat veel mensen niet weten 
dat ik de opleiding tot F-16 vlieger in 
Amerika heb gevolgd. Ik ben helaas niet 
door de selectie gekomen. En voor mijn 
dienstplicht heb ik in Libanon als VN 
vredesmilitair gediend, daarom ben ik 
een Veteraan. 

Paul van der Geest 
vanaf september met vervroegd pensioen

INTERVIEWHSB TREKANKERS 
Het HSB trekanker is een versterkt trekanker met zijrillen, geproduceerd 
uit 4 mm dik staal met een hoge sterkte staal (S350). De combinatie 
van de uitgekiende vorm en materiaalsoort zorgt dat er hoge trekkrachten 
kunnen worden opgenomen. De HSB trekankers worden toegepast bij 
het monteren van HSB casco’s aan betonnen ondercon-
structies. Voor het behalen van de maximale capaciteit 
adviseren wij om de HSB trekankers aan de houtzijde met 
de specifiek hierop afgestemde verbindings-
schroeven te bevestigen. (art.nr 955040 
verbindingsschroef 5,0 x 40 mm EV). 

“Kijk je het mooie 
er niet van af”

Dakopstanden uit houtskelet, cellen-
beton of kalkzandsteen zijn onderhevig 
aan windbelasting. Het is van belang 
dat deze goed worden verankerd, zeker 
wanneer in deze dakopstanden spouw-
verankering wordt geplaatst voor het 
metselwerk van het buitenspouwblad. 
GB heeft hiervoor de Dakrandsteun, met 
een staalsterkte S350 en een corrosie 
werende Zink Magnesium laag. Met de 

Systainer T-Loc II 
assortimentskoffer gevuld  
met uitvulplaatjes met handige  
stelpootjes en fixeergaatjes
inhoud: 128x1mm - 128x2mm - 84x3mm 

32x4mm - 52x5mm - 18x7mm - 26x10mm

SYSTAINER 
UITVULPLAATJES

artikelnr.: 34540

dakrandsteun kunnen dakopstanden star 
worden verankerd aan de vloerranden. 
Bij toepassing in houtskelet kunnen de 
spouwankers perfect op lagenmaat  
worden ingedraaid. 
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Paul solliciteerde bij GB met het idee 
dat hij lekker vlakbij huis zou kunnen 
gaan werken. Niet wetende dat hij kort 
daarna gevraagd zou worden om in de 
buitendienst te gaan werken en vervol-
gens door heel Nederland zou reizen  
om alle vestigingen van de vakhandel  
te bezoeken. En nog steeds vertegen-
woordigt hij GB met veel plezier.

Daar komt dit jaar helaas een einde aan, 
Paul heeft onlangs besloten om eind 
september vervroegd van zijn pensioen 
te gaan genieten. Voordat hij ons defini-
tief gaat verlaten, vroegen wij hem nog 
even het hemd van het lijf:

1.  Wat is het leukste wat je hebt  
meegemaakt in de 33 jaar dat je bij 
GB hebt gewerkt?

Dat is teveel om op  
te noemen, ik heb 
zoveel leuke dingen 
meegemaakt.  
Voor mij is het ook 
geen werk. Heel veel 
mensen die ik heb 
ontmoet bij GB en 
in de vakhandel zijn 
ook vrienden van me 
geworden. 

2.  Wat heb je geleerd 
in de tijd dat je bij 
GB werkt?

Ik ben heel goed in 
namen. Ook al heb ik 
in al die jaren heel veel 
mensen ontmoet, ik 
ken bijna iedereen bij 
naam. Daarbij is mijn 
woordenschat enorm uitgebreid. Ik heb 
in bijna elke plaats wel een nieuw woord 
geleerd. 

3.  Wat ga je het meeste missen?
De humor van de medewerkers aan de 
balie. Wat er soms gezegd wordt, lijkt 
wel rechtstreeks uit een sketch van een 
satirisch programma te komen.  
Mijn collega’s ga ik zeker ook missen. 
Niet alleen mijn GB collega’s, want ook 



www.dkvdc.nl

Wist je dat wij voor veel GB producten korte animatievideo’s hebben  
met duidelijke uitleg over de juiste verwerking van onze oplossingen?  
Dat is handig om veilig en efficiënt te kunnen werken, en om een optimaal 
eindresultaat te behalen. 

Bekijk de GB Instructievideo’s op ons YouTube kanaal

7

DE KRACHT 
VAN DE 
COMBINATIE
 
DRIE STERKE MERKEN WERKEN SAMEN VOOR U.  
ÉÉN TOTAALADVIES ALS HET GAAT OM 
VERBINDING, VERANKERING EN LUCHTDICHTING.

Bouwen met zo min mogelijk gedoe. Daarom hebben 
drie topmerken in de bouw, GB, fischer Benelux en CPG 
(illbruck) een eenheid gevormd. Bij wie van de drie je ook 
advies aanvraagt: je krijgt er de kennis van de andere twee 
zomaar bij. 
 
Voordelen van De Kracht van de Combinatie: 

• Tijdwinst
• Minder faalkosten
• Optimale voorbereiding
• Totaaloplossing

Benieuwd naar onze werkwijze? Scan de QR-code
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Nieuwe website
Dit voorjaar gaat de nieuwe website van 
GB live. Het resultaat is een overzichte-
lijke, complete en gebruiksvriendelijke 
website. We zetten de belangrijkste 
verbeteringen voor je op een rijtje:

•  Meer gebruiksgemak
•  Betere zoekfunctie
•  Meer productinformatie,  

tekeningen, filmpjes, certificaten etc.
•  Overzichtelijke pagina’s

Wil je ook weten wanneer onze nieuwe 
website live gaat? 
Houd onze Socials in de gaten! 
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VOORJAARSACTIE 
GB’s handige 
hulpjes
 
De meeste artikelen binnen ons assortiment zijn ooit ontwikkeld 
als oplossing voor een specifiek vraagstuk in de bouw. Wat echter 
opvalt is dat diezelfde artikelen regelmatig voor andere doel-
einden dan de oorspronkelijke toepassing worden gebruikt en 
daardoor een andere praktische functie vervullen.
Neem bijvoorbeeld de uitvulplaatjes, stelwiggen en drukplaten 
van GB. Deze worden op verrassend veel manieren toegepast door 
zowel de professional als de doe-het-zelver. En wat denk je bijvoor-
beeld van een GB duimheng als trekhaak voor de fiets, een kozijnanker 
als trapleuning of GB inslaghulpstukken als ijsprikker om bij nood uit 
een wak te komen.

Omdat we reuze benieuwd zijn naar alle originele en ‘niet-alledaagse’
toepassingen van GB producten, nodigen wij je van harte uit om foto’s 
en verhalen met ons te delen. 

Uit de inzendingen worden de meest originele en/of spraakmakende 
toepassing gekozen. De winnaar ontvangt een Bol.com cadeaubon ter 
waarde van € 250,-. Die kun je wellicht weer inwisselen voor andere 
handige hulpjes 😉!

Mail jouw inzending uiterlijk 31 mei 2023 naar marketing@gb.nl.  
Kijk voor de actievoorwaarden op onze website: www.gb.nl. 

Luikschanier

Optoppen met xl-hoek

Sneeuwpret

Binnenkozijnanker  
als trapleuning

Toilletrolhouder 
van de heavy load 

De hijsoogschaar

IJsprikker

Metalen vogel

Trekhaakheng

Kratbeugel

Wig of deurstopper?


