
Workcamp Parquet is een Tsjechische 
organisatie die tot doel heeft om par-
ket-experten van overal in Europa samen 
te brengen en hen in een ongedwongen, 
losse sfeer gedurende een week samen te 
laten werken aan de restauratie van een 
historische vloer. 

De bedoeling is dat parketteurs vrijwillig 
deelnemen aan dit initiatief en tijdens 
die week hun technieken, kneepjes en 
vaardigheden delen met hun collega’s. 
Op die manier hoopt de organisatie 
enerzijds de vakkennis en het vakman-
schap in stand te houden en te versprei-
den doorheen Europa en anderzijds de 
parketteurs in de verschillende landen 
met elkaar in contact te brengen. 

De precieze details zijn op dit ogenblik 
nog niet gekend, maar indien de corona-
maatregelen het toelaten, zal het Work-
camp Parquet van dit jaar in ons land 
plaatsvinden. 

Met open blik
Onze landgenoot Che Polfliet van 
C-Parket in Lauwe nam vorig jaar deel 
aan het Workcamp in het Tsjechische 
Vizovice. Hij is zeer enthousiast over het 
initiatief. 

“Vooraf wist ik niet goed waaraan ik me 
moest verwachten,” vertelt Che. “Maar 
ik ben er met een open blik naartoe ge-
trokken. We kwamen er terecht in een 
oud kasteel, waar een vloer uit1860 in 
stijlpanelen opnieuw à l’identique moest 
gemaakt worden. En dat mocht enkel 
met handgereedschap. We hebben dus 
geen automatische zagen of andere ma-
chines gebruikt. 

Onze groep bestond uit een vijftiental 
parketspecialisten van overal uit Europa: 
Oost-Europeanen, Spanjaarden, Duit-
sers,… De deelnemers waren afkomstig 
uit 10 landen. Met zoveel verschillenden 
nationaliteiten kwam Google Translate 

af en toe handig van pas, al was de taal 
eigenlijk geen struikelblok want alle aan-
wezigen waren gepassioneerde mensen 
die de taal van parket perfect beheersen. 

Alle deelnemers waren er met dezelfde 
ingesteldheid naartoe gekomen: ze deel-
den met plezier hun tips en tricks met 
de rest van de groep. Iedereen heeft na-
melijk een eigen manier van werken, en 
het is niet omdat ik iets al 30 jaar op 
een bepaalde manier doe, dat dat ook de 
beste benadering is. Door te kijken hoe 
anderen, met een andere achtergrond, 
hetzelfde werk aanpakken, leer je ont-
zettend veel bij. 

Dat delen van ervaringen is een benade-
ring waar ik heel sterk in geloof. Ik heb 
in het verleden ook al deelgenomen aan 
initiatieven van het Nederlandse Gilde 
van Gediplomeerde Parketteurs, en daar 
zie je ook dat iedereen onbaatzuchtig de 
kennis van oude technieken en materi-
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alen met elkaar deelt. Hier bestaat die 
traditie helaas niet, of toch veel minder. 
Veel parketteurs beschouwen hun col-
lega’s als concurrenten en houden hun 
trucjes en kneepjes liever voor zich. En 
dat is jammer, want op die manier drei-
gen veel oude technieken verloren te 
gaan.”

Gebeten door parket
In Tsjechië kregen de deelnemers on-
der andere het bezoek van een smid die 
handgesmede nagels meebracht, die op 
dezelfde manier gemaakt waren als in 
1860. Met de nagels werden het parket 
en de stijlpanelen vastgezet. Ook werden 
ze ingewijd in het gebruik van de traditi-
onele oude warme beenderlijm en kregen 
ze uitleg over kleuren met ossenbloed, 
kalk, urine en geitenkaas. Geen alledaag-
se technieken misschien, maar het is wel 
belangrijk om de kennis over deze traditi-
onele methodes in stand te houden.

“Uiteindelijk waren we een hele week 
lang met gelijkgezinden over parket be-
zig,” vervolgt Che Polfliet. “Van bij het 
ontbijt tot een stuk in de nacht! Dat is 
misschien niet voor iedereen weggelegd, 
maar als je gebeten bent door parket, 
dan is dit een unieke ervaring! 

Voor mij was het Workcamp zeer leer-
rijk. Ik heb er ook enkele mensen leren 
kennen waarmee ik contact ga blijven 
onderhouden. Zo heb ik met een Spaan-
se collega afgesproken dat ik bij hem 
op bezoek ga wanneer hij werken moet 

uitvoeren in een van de villa’s van archi-
tect Antoni Gaudí, die ik zeer bewon-
der. Mijn Spaanse collega zal me dan 
bijscholen in zijn manier van werken en 
tegelijk kan ik de prachtige gebouwen 
van Gaudí van binnenuit leren kennen. 
Twee keer winst dus en zo kunnen we 
allebei ons werk naar een hoger niveau 
tillen.

Ik kan collega’s die gepassioneerd zijn 
door ambachtelijk parket en vakman-
schap dan ook absoluut  aanraden om 
deel te nemen aan een van de Work-
camps!”. 

De exacte gegevens over het Belgische 
Workcamp Parquet zijn momenteel nog niet 
bekend, maar van zodra er meer informatie is 
verschijnt die op www.workcamp-parquet.cz en 
de social mediakanalen van Dé Parketplaatsers.
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