Dit naslagwerk is gemaakt door Marcel Dooijewaard van atelier Dreams Of The Mind.

Het naslagwerk is rechten vrij en kan verspreid worden op elke manier.
Niet toegestaan is om het recept te reproduceren om er winst mee te
behalen.
Niet toegestaan is de recepten publiceren in een blad of boek waarvan de
oplage verkocht wordt.
Gelieve de naam te behouden dat bij het recept behoord.
Dit naslagwerk zal minimaal 1 keer in het jaar vernieuwd worden, het versie nummer
voor de punt verhoogd dan (bijvoorbeeld van 1.0 naar 2.0). Kleine updates worden
aangegeven voor de punt (bijvoorbeeld 1.1 naar 1.2). Er zitten nu nog lege plekken in
het document. Dat wil zeggen dat wel de grondstof gevonden is, maar niet meer
informatie. Deze worden dus terzijner tijd geüpdatet. Houd de website in de gaten!
Het naslagwerk is voor een ieder die zich bezig houden met het ontwikkelen van
glazuren. In dit naslagwerk is alles omgezet in procenten. Geadviseerd wordt om van
glazuren die je wilt gebruiken, samples te maken. Elke oven heeft zo zijn afwijking.
En je wilt je mooie werk niet vernielen door verkeerd glazuur.
Mijn dank gaat uit naar een aantal websites waarvan ik de meeste informatie heb
vergaard:
DigitalFire.com: https://digitalfire.com

Handige “How To…” website van “Dreams Of The Mind”:
www.how.dreamsofthemind.com
Overige sites van “Dreams Of The Mind”:
www.art.dreamsofthemind.com
www.3d.dreamsofthemind.com
www.shop.dreamsofthemind.com
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Updates op versie 2.8 :
•

Fout in steengoedrecept “Iron Bleu Wash”. Dank je voor de opmerking, Linda
Haezaert!

Veiligheid voorop
De meeste grondstoffen voor glazuur zijn niet vrij van gif en moeten dus met enige
gepastheid behandeld worden. Zorg voor een schone werkruimte, eet niet en drink
niet bij het gebruik van deze stoffen en draag het liefst een mondkapje. Verwerk ook
geen stof bij een open raam of in een vochtige ruimte. Sommige stoffen worden
onverwerkbaar als ze vochtig wordt.
Lees het andere document “Grondstoffen” (te vinden onder de link “documentatie”
op de website www.how.dreamsofthemind.com) voor dat je gaat beginnen met dit
gedeelte. Elke bruikbare grondstof wordt daar besproken.
Bij zware metalen en zeer giftige stoffen is gebruik van handschoenen een pre.
Gebruik daar latex handschoenen voor.
Aangeraden wordt om grondstoffen in een gesloten kast op te slaan met
waarschuwingsstickers op de deuren. Zijn grondstoffen extreem gevaarlijk (zoals
antimoonoxide) plak daar dan een waarschuwing stickertje met een doodshoofd op,
zoals hiernaast. Laat je studenten deze niet zonder toezicht gebruiken.
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Hoe glazuur samenstellen
Glazuren maken is echt een aanrader. De spanning wat er gebeurd als je grondstoffen
mengt en wat daar uit komt. Weet je niet hoe te beginnen? Onder het kopje glazuren
staan een tweetal transparante glazuren die goed bruikbaar zijn als basis voor je
toekomstige droom glazuren. Ik ben ook zo begonnen, en in de loop van de tijd ben ik
daardoor materiaal beter gaan begrijpen en kan ik het beter manipuleren.
Mijn eerste advies is, als je wil gaan spelen, maak eerst de twee transparante basis
glazuur testen. Komen ze mooi helder uit de oven, dan weet je hoe je basis er uit ziet.
Daarna gooi je gewoon een paar leuke componenten (zoals kolbaltoxide en koperoxide)
erbij en je hebt een kleurtje! Goed, wat heb je nodig om glazuur samen te kunnen
stellen:

Een weegschaal
Ik gebruik een Servo Balans, deze is heel
nauwkeurig en rekent tot 0,01 gram. Zo kan ik
kleine porties maken om te testen. Kijk eens op
Marktplaats voor een mooie tweedehandse, zo
heb ik de mijne ook gevonden. Goede merken
zijn o.a., Kern, OHAUS, Metler en Vibra.
Ze hoeven niet gekalibreerd te zijn. Wijkt een
weegschaal 1 gram af, dan zal deze dat voor alle
grondstoffen doen. Uiteindelijk maak je een
percentage som van je glazuur.
je hebt ook naamloze weegschalen maar het
nadeel vind ik dat deze teveel afwijken. In het
begin heb ik daar ook mee gewerkt. Als je de
weegschaal alleen maar aantikte, was je gewicht
al anders. Uiteindelijk, als je afmeet op zo een
kleine schaal, gaat elke milligram meewegen.....

Kern weegschaal

Containers
Ik heb elke grondstof in containers zitten met een schroefdop. De hoofdgrondstoffen
zoals kalk, krijt, nepheline syenite, veldspaat en zo, zitten in grote, 5 of 3 kilo
containers. De bijstoffen heb ik in halve kilo of kleinere containers zitten.
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De containers die ik heb, komen van mijn stiefzoon af. Die doet aan fitness en koopt
dan vaak grote bussen van XXL Nutrition. Geweldige containers! Maar voor kleinere
voorraadbussen kijk ik bij de apotheek. Niet duur en mooi uniform. Ik heb daar al de
bussen voor m`n pigmenten gehaald. De andere grondstoffen zitten in glazen potten
waar vroeger eikeltjeskoffie in gezeten heeft.
Liefst niet in metaal, grondstoffen kunnen een reactie aangaan met metaal. En de
bussen moeten wel tegen een stootje kunnen. Veiliger bij het vallen….

Kleine potjes
Das voor je recepten. Ik doe meestal vijf of meer proefjes. Dus elk recept krijgt z`n
eigen potje. Hoe ik het verder doe met het afwegen en zo, zie je verder op onder het
kopje “Glazuursamples maken”.

Zeef

Elk glazuur zeef ik, behalve effect glazuur of glazuur met grove bestandsdelen. De
blauwe zeef (mesh 80) heeft mijn voorkeur. Het zorgt er ook voor dat je glazuur
makkelijker smeert!

Proefplaatjes (samples)
Uiteindelijk samples. Omdat ik van orde houd, maak ik
altijd dezelfde maat samples. Daar zit een reliëf in, om te
kijken hoe m`n glazuur zich gedraagt op randen en korte
reliëf, om te zin wat het glazuur met korte randjes doet
(zie afbeelding). De samples zijn 5 cm bij 8 cm. Ik plaats
ze op een standaardje die ik ook zelf gemaakt heb. Zo
staan ze onder een hoek van 70 a 80 graden waardoor als
de glazuur niet stabiel is, gaat lopen. Zo weet ik bijna
alles wat ze doet in de oven.
Het voordeel van dezelfde samples, is dat ze netjes in een
bak passen. Ook weer mooi en duidelijk te overzien. Al
de proefjes staan ook genoteerd in een Excell sheet.

Een proefplaatje op een standaard

Voor het maken van de samples heb ik van koper een mal
gemaakt. Met deze kan ik er in een korte tijd een hoop
snijden. En dan met een stempel m`n logo plaatsen en
de korte reliëf stukjes maken. Aan de ene kant (waar het
logo zit), gaan er twee lagen op en aan de andere kant 1
laag.
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Glazuursamples maken
Onder het kopje “Atelier inrichten” op de website, heb ik opgenoemd met wat je globaal
nodig hebt om een glazuur te kunnen maken. Nu komen we in de praktijk, ik ga kort
laten zien hoe ik m`n glazuren maak.
Ik heb in Excel een zogenoemde “proeflijst” gemaakt. Alle recepten staan daar in, met
een foto in het klein van de sample (proefstukje) die ik gemaakt heb. Zo ga ik de lijst
na, welke ik nog verder wil aanpassen en welke nieuwe sample ik wil gaan maken. Die
gaan in een nieuw recept naar een nieuw kolom op dezelfde pagina. Veel samples
komen door ervaring en door lezen wat grondstoffen nu eigenlijk doen. De site “Digital
Fire” is daarbij één van mijn grote vrienden.
Als ik een lijst heb gemaakt, schrijf ik deze over op
een papiertje waarop ik uiteindelijk ook de samples
kan neerleggen zodat ik boven de samples aan kan
strepen hoe vaak ik deze heb geglazuurd. Ik ben snel
afgeleid dus moet ik ook heel geconcentreerd
werken, dit is waarom ik alles zorgvuldig
documenteer. Je wilt je recepten precies uitvoeren,
zodat je op de uitkomst kunt vertrouwen.
Omdat ik meerdere samples per keer maak, zorg ik
ook dat m`n samples netjes geprepareerd zijn. Op de
achterkant zet ik met keramiekpotlood een nummer.
Niet te moeilijk, van “1” oplopend tot hoeveel ik er
doe. Voor hoogstook doe ik hetzelfde. Zijn ze
gestookt, dan zet ik de datum van de dag erbij. Zo
hou ik overzicht.
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Glazuursamples genummerd door de
gaatjes in de achterkant te slijpen

Aan de gang
Aan de linkerkant zie je hoe mijn samples er uit zien voor
gebruik. De bovenkant heeft een reliëf en wordt drie keer
geglazuurd. Onder de stippellijn, twee keer. Zo kan ik ook zien
of de glazuur loopt. De standaard is ook zelf gemaakt. Deze heeft
een hoek van ongeveer 70 a 80 graden. De samples zijn gewoon
biscuit gebakken. Het voordeel van samples zelf maken, is dat je
dezelfde klei gebruikt en wat dat betreft niet voor verassingen
komt te staan.
Goed, tijd om aan de gang te gaan.

Een sample

Eerst maak ik de plek waar ik ga werken, zorgvuldig met een
natte doek schoon. Ik wil geen kruisbesmetting van andere
grondstoffen. Dan zet ik de weegschaal op zijn plek. Uiteindelijk
verzamel ik alle grondstoffen bij elkaar op m`n werkplek, zodat
ik niet hoeft te lopen en me kan concentreren op het afwegen.

Voor elke grondstof gebruik ik een vierkant stukje
papier. Op het papier heb ik de naam van de
grondstof geschreven. Dit hergebruik ik dus. Ik heb
een “tarra” instelling. Ik leg het papiertje erop, druk
op “tarra” en de meter staat weer op nul. Onmisbaar.
Eerst zorg ik dat in ieder potje 10 gram aan basis
glazuur in zit. Op de potjes plak ik met schilders tape
het nummer van het glazuur wat ook in de Excelsheet
staat en wat dus ook overeenkomt met de sample.
Elke grondstof wordt dan afgemeten op grammen
(1 % is dan 0,1 gram) en in het juiste potje gedaan.
Dat is ook weer gemakkelijk met het papiertje, met
een zachte kwast veeg ik het schoon en in het potje.
Heb ik alle potjes gevuld, dan maak ik het aan. Omdat
ik geen lijmpoeder gebruik, gebruik ik Pehatine. 2
delen gedemineraliseerd water op 1 deel Pehatine.
Met een kwast roer ik het en vul het met de Pehatine
mengsel aan tot het dun genoeg is. Dan zeef ik het
met een 80 mesh zeef over in een ander potje.

De grondstof koperoxide op een stukje
papier afgewogen

Let op! Met de waaierkwast roer ik als het ware het glazuur door de zeef heen. Alles
op de kwast is nu ook fijn, ik maak hem niet schoon maar gebruik de kwast voor de
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andere kant van de zeef om al het overige wat daar nog op zit ook in het nieuwe potje
te kunnen doen. De rede waarom ik tussendoor niet de kwast schoonmaak is omdat
alle ingrediënten nodig zijn. Met het afspoelen van de kwast, kan ik wel eens een
klontje van het een en ander wegspoelen. Het onderstaande potje krijgt dan ook het
plakbandje van het andere potje.
De dikte van het glazuur moet ongeveer iets dunner als room (of yoghurt) zijn. Doe je
teveel water in het glazuur, dan worden de lagen te dun. Is het te dik, dan is het niet
uit te smeren. Het beste is als je de droog massa meet, en daarna het nat gewicht. Als
dan uiteindelijk het glazuur goed bevalt, dan weet je ook hoeveel water je bij het
glazuur moet doen. Onderschat dit niet, het is belangrijk.
Uiteindelijk kwast ik met een waaierkwast drie lagen op de bovenkant met het reliëf
en twee lagen op de onderkant van dezelfde kant. Zo kan ik precies zien wat de dikte
met de test doet en of het loopt.

De rekken waarin de samples en goedgekeurd voor productie
worden bewaard

Dan stook ik de samples met de
reliëf naar boven zodat lopers ook
zichtbaar worden en
documenteer de uitslag.
Geslaagde samples gaan naar een
verzamelbox waar alleen geschikt
voor productie samples in komen.
De andere samples gaan in een
verzamelbox waar we nog aan
moeten werken. Ik kan je
vertellen, van elke twee lading
gaat er ongeveer één naar de
“OK” box. Ik maak er minstens 6
per keer…

Aan de linkerkant zie je hoe ik ze bewaar. De linkerbox zijn m`n samples, in het
midden de goedgekeurde voor productie aardewerk en rechts de goedgekeurde voor
productie steengoed. Deze manier van registratie doe ik sinds vorig jaar. Daarvoor
maakte ik proeven op tegels.
Ga je grotere hoeveelheden maken, dan is het verstandig om het een nachtje te laten
staan. Elementen die kleidelen aan boord hebben, zoals kaolin en Ball Clay, hebben
een poosje nodig om het water in zich op te nemen.
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Glazuren
Glazuur is de verfraaiing van keramiek. Men deed het
vroeger ook al. Maar is dat altijd een verbetering? Nee, niet
altijd, soms is minder juist meer. Maar das weer een
andere discussie. In dit onderwerp gaan we ervan uit dat
het juist een verfraaiing is.
Alleen, wat voor een glazuur? Ik heb twee soorten glazuur
geplaatst, aardewerk en steengoed. Aardewerkglazuur kan
zowel op aardewerkklei en steengoedklei, steengoedglazuur
kan alleen op steengoedklei. Op de pagina`s "Aardewerk
glazuren" en "Steengoed glazuren" staan de basisrecepten.
Elke glazuur dat daaronder komt, bestaat dus uit 100%
aangevuld met de grondstoffen die bij het behorende
glazuur staat.
Wil je dat omzetten in grammen, gebruik dan de Excel
sheet die je op de website kan vinden onder de link
“Software”.

Diomedes en Polyxena, van de
Etruscan amphora Pontic group

De glazuren die ik geplaatst heb, komen uit eigen huis. Ze zijn getest in m`n eigen
oven, een Toma 200 liter met Black Box besturing. Ik gebruik maar twee schema`s,
een aardwerk tot 1040 en een steengoed tot 1220 graden. Al m`n glazuren moeten
dus passen met deze schema`s. Ik wil niet voor elk glazuur een apart stookschema
hebben, dan zou het stoken een kostbare grap worden.
De glazuren zijn vrij voor elk gebruik. Niet toegestaan is het verspreiden van het
glazuur met winst als oogmerk en gelieve de naam te behouden die bij de glazuur
vermeld is. Verplicht is foto`s opsturen van objecten waarop het glazuur gebruikt is….
Gniff. Nee, dat mag maar ik zou het wel leuk vinden. Dat kun je doen via het
contactformulier dat je op de site vindt. Via dit contactformulier kun je een foto (of
ander bestand) toevoegen, als het maar niet groter is dan 10 Mb per foto.
Onderstaande zijn mijn stookschema`s:
Biscuit (eerste stook):
♦ in 10 uur naar 650
♦ in 2:30 uur naar 1000
♦ afkoelen
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Glazuur stook oftewel de gladbrand:
Aardewerk:
♦ in 4:30 uur naar 650
♦ in 2:00 uur naar 1040
♦ 30 minuten pendelen op 1040
♦ afkoelen
Steengoed:
♦ in 4:30 uur naar 650
♦ in 4:00 uur naar 1220
♦ 30 minuten pendelen op 1220
♦ afkoelen
Ik reken alles om in procenten. Voor het gemak zou je voor je zelf ook de procenten
om kunnen zetten in grammen. Als je 100 gram van de basis aan maakt, kun je heel
gemakkelijk de grondstoffen ook in grammen onderverdelen. 500 gram is dan van
alles 5 keer zoveel, snap je?
De samples die als voorbeeld te zien zijn, zijn gekwast met een waaierkwast. Het
gedeelte met de logo is drie maal gekwast, zonder logo twee maal. De samples zijn
gemaakt van G&S 254 klei.
Het glazuur is aangemaakt met 1 deel Pehatine op 2 delen water en is gezeefd met zeef
mesh 80 (de blauwe versie).

Tot slot: Je werkt met stoffen die meestal giftig zijn. Gebruik
stofkap en handschoenen. Niet bij een open raam werken en
niet eten en drinken bij glazuur verwerking. Gevaarlijke
stoffen onder toezicht houden!
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Aardewerk glazuren

Deze basis is te gebruiken op steengoed en aardewerk klei. De basis is glanzend en is
te matteren door gebruik van tinoxide boven de 3 procent. Het is een mooie
glanzende glazuur met de neiging om te craqueleren. Mooie basis om veel mee te
experimenteren.
De basis:
♦ fritte 3110
30%
♦ gerstley boraat
50%
♦ nepheline seyenite
20%
♦ bij gebruik van oxides,
bentonite toevoegen
2%

De glazuren worden aangemaakt met 1 deel Pehatine en twee delen water, gezeefd
met mesh 80 (de blauwe zeef) en eventueel aangevuld met glycerine als het te snel
droogt.
Belangrijk: maak eerst proefjes van de basis glazuur. Is deze naar wens, dan kun je
verder gaan. Maak van de glazuur die je uiteindelijk wil gebruiken ook altijd een
proefje. Dat het bij mij er zo uitkomt, is geen garantie dat het bij jou ook zo werkt.
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Variatie Rood
Deze drie combinatie is een variatie op het vlammend rood.
"Flaming Red" craqueleert, dat doen de andere twee niet. De
laatste, "Firing Hot" heeft veel nut bij de derde laag. Je ziet dat het
reliëf een donkere rand buiten het reliëf plaatst. Hiernaast zie jee
een beeld waarbij ik aan de binnenkant "Flaming Red” gebruikt
heb.
De kant met het reliëf heeft drie lagen, de rechterkant heeft twee
lagen.

Flaming Red
♦ basis

100%

♦ bentoniet (bij de basis)
♦ rood pigment
♦ geel pigment

2%
5,5%
3%

Geboortedatum: 8 mei 2018

Flaming Hot Red
♦ basis

100%

♦ bentoniet (bij de basis)
♦ rood pigment
♦ geel pigment
♦ zinkoxide

2%
9%
3%
1%

Geboortedatum: 25 mei 2018

♦ basis

Firing Hot

♦ bentoniet (bij de basis)
♦ rood pigment
♦ geel pigment
♦ zinkoxide
♦ rutiel

100%
2%
9%
3%
1%
5%

Geboortedatum: 22 juni 2018
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Gebruikte pigmenten:
♦ rode pigment: Zr-Si-Cd-S-Se

Silex, KP 6353

♦ gele pigment:

Silex, KP 6275

Zr-Si-Pr

Turquoise

Dit glazuur is een heldere turquoise glazuur. De kleur van de klei komt er doorheen.
Omdat er geen gebruik is gemaakt van een pigment en opaak maker blijft ze zo helder.
Een stabiele glazuur en makkelijk te verwerken.
De kant met het reliëf heeft drie lagen, de rechterkant heeft twee lagen.

Turquoise
♦ basis
♦ bentoniet (bij de basis)
♦ koperoxide

100%
2%
4%

Geboortedatum: 1 oktober 2017

12

White Speckle

Een enkele glazuur. Er zullen er in de toekomst nog een paar van deze verschijnen. Dit
glazuur heeft een hele duidelijke en scherpe donkere puntjes, heel mooi om te zien. Ook
is het verschil tussen twee en drie lagen bijna niet te zien. Al zal de twee lagen wel meer
de kleur van de klei zelf laten zien. Een mooie zijdeglans en een fijne afwerking. Let op,
antimoon wordt als zeer giftig aangemerkt!
De kant met het reliëf heeft drie lagen, de rechterkant heeft twee lagen.

White Speckle
♦ basis

100%

♦ bentoniet (bij de basis)

2%

♦ antimoon
♦ tinoxide
♦ rutiel
♦ fritte 10:05

9%
2%
3%
10%

Geboortedatum: 5 september 2018

Toxic
Een echte vreemde vogel onder de glazuren. Hij straalt niet alleen vergif uit, hij is er
ook van gemaakt. Maar hij is bijzonder en heeft een hele fijne kristal. De "Toxic Green"
craqueleert, de "Toxic Yellow" doet dit niet. Beide zijn mat, maar er zit wel een
glinstering in.... Werk veilig!
De kant met het reliëf heeft drie lagen, de rechterkant heeft twee lagen.

Toxic Yellow
♦ basis

100%

♦ bentoniet (bij de basis)

2%

♦ nikkelcarbonaat
♦ zinkoxide

9%
4%

Geboortedatum: 26 juli 2018
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Toxic Green
♦ basis

100%

♦ bentoniet (bij de basis)

2%

♦ nikkelcarbonaat
♦ zinkoxide
♦ loodboorfritte

9%
3%
4%

Geboortedatum: 26 juli 2018

Low Lava

Dit is een mooie ruwe glazuur. Voor dit glazuur geld een
andere basis dan de standaard aardewerk basis. Deze is
per ongeluk ontstaan, ik had voor deze een basis
gebruikt die ik normaal voor steengoed geschikt is. Dit
is dus een typische niet-gare glazuur dat net zo stevig is
als elke andere matte aardewerk glazuur en is heel
stabiel. De streepjes op de samples zijn ook om te
controleren of het geen lopers zijn. Hier komen er nog
meer van, in kleur.
Op het werkstuk hiernaast zie je het in gebruik. De
bovenkant (maar 1 laag), de onderkant en de
spijlen/bloem hebben "Low Green Lava" en de
tussenstukken heeft "Low Speckle White Lava".
De kant met het reliëf heeft drie lagen, de rechterkant
heeft twee lagen.
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Basis voor Low Lava
♦ kaliveldspaat
♦ kwarts
♦ krijt
♦ kaolin

40%
30%
20%
10%

Low Green Lava

♦ basis

100%

♦ tinoxide
♦ koperoxide

2%
4%

Geboortedatum: 10 mei 2017

Low White Speckle Lava
♦ basis
♦ tinoxide
♦ koperoxide

100%
2%
2%

Geboortedatum: 10 mei 2017
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Steengoed

Deze basis is te gebruiken op alleen steengoed klei. De basis is glanzend en is te
matteren door gebruik van tinoxide boven de 3 procent. Voor wit bij te voegen
gebruik ik titaniumoxide, dat is in dit recept beter dan tinoxide. Men schijnt met deze
basis nog wel eens problemen te hebben. Het pendelen is daarbij een noodzaak om
het glazuur te laten rijpen. Hoger stoken schijnt betere glans op te leveren maar daar
zijn de glazuren die ik hier plaats, niet op getest. Het resultaat kan dus anders zijn als
je je niet aan het stookschema houd.

De basis:
♦ kaliveldspaat
♦ kwarts
♦ krijt
♦ kaolin

40%
30%
20%
10%

De glazuren worden aangemaakt met 1 deel Pehatine en twee delen water, gezeefd
met mesh 80 (de blauwe zeef) en eventueel aangevuld met glycerine als het te snel
droogt.
Belangrijk: maak eerst proefjes van de basis glazuur. Is deze naar wens, dan kun je
verder gaan. Maak van het glazuur dat je uiteindelijk wil gebruiken ook altijd een
proefje. Dat het bij mij er zo uitkomt, is geen garantie dat het bij jou ook zo werkt.
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Old

Dit is een serie van meerdere glazuren. Ik noem ze "old" omdat ze oud aan doen. Op de
randen zijn ze half doorschijnend en zorgt het ijzeroxide voor een werkje. Het rutiel
zorgt voor het werk op het grote vlak, waar de hoofdoxide het spel aan gaat met de
ijzeroxide. Een mooie glans en een fijne afwerking.
De kant met het reliëf heeft drie lagen, de rechterkant heeft twee lagen.

Old Green
♦ basis

100%

♦ ijzeroxide rood
♦ rutiel
♦ koperoxide
♦ zinkoxide

3%
6%
3%
4%

Geboortedatum: 22 september 2018

Old Bleu
♦ basis

100%

♦ ijzeroxide rood
♦ rutiel
♦ cobaltcarbonaat
♦ zinkoxide

3%
6%
2%
4%

Geboortedatum: 22 september 2018

♦ basis

Old Iron

♦ ijzeroxide rood
♦ rutiel
♦ koperoxide
♦ zinkoxide

100%
3%
6%
2%
4%

Geboortedatum: 22 september 2018
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♦ basis

Old White
100%

♦ ijzeroxide geel
♦ rutiel
♦ cobaltoxide
♦ zinkoxide

4%
6%
2%
4%

Geboortedatum: 30 juli 2019

Old Mix
♦ basis

100%

♦ ijzeroxide rood
♦ rutiel
♦ pigment oranje PM020-A
♦ zinkoxide

3%
6%
4%
4%

Geboortedatum: 22 september 2018

Old Purple
♦ basis

100%

♦ ijzeroxide geel
♦ rutiel
♦ pigment rood KP6353
♦ zinkoxide

3%
6%
4%
4%

Geboortedatum: 24 november 2018

♦ pigment
oranje
♦ pigment rood

Keramikos, PM 020-A
Zr-Si-Cd-S-Se Silex, KP 6353
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Speckle

Dit glazuur heeft een spikkeltje en is mooi om aan te passen aan elke kleur en behoefte.
Het rutiel zorgt voor mooie zachte spikkels en het titanium voor het dekkende effect.

♦ basis

Speckle Soft-yellow
100%

♦ Titaniumoxide
♦ rutiel

4%
10%

Geboortedatum: 24 november 2018

Sparkling Blue
Dit is een serie van meerdere glazuren. Ik heb ze Sparkling Blue genoemd omdat ze
allemaal gespikkeld zijn. De variatie zit hem in het lichte blauw naar donker toe. De
eerste drie zijn zijde, mat glans en zijn uiterst stabiel. De laatste heeft meer een hoog
glans en heeft wat groen in zich.

Sparkling Light Blue
♦ basis

100%

♦ tinoxide
♦ cobaltoxide

4%
1%

Geboortedatum: 1 december 2017

Sparkling Blue
♦ basis
♦ tinoxide
♦ cobaltcarbonaat

100%
4%
2%

Geboortedatum: 1 december 2017

19

♦ basis

Sparkling Blue Green
100%

♦ cobaltoxide
♦ koperoxide
♦ tinoxide

1%
1%
3%

Geboortedatum: 1 december 2017

Sparkling Blue Green Glosh
♦ basis

100%

♦ cobaltoxide
♦ koperoxide
♦ tinoxide

2%
2%
2%

Geboortedatum: 1 december 2017

Grain
Blue Grain
♦ basis

100%

♦ ijzeroxide zwart
♦ mangaan
♦ cobaldcarbonaat
♦ titaniumoxide

2%
4%
2%
4%

Geboortedatum: 30 juli 2019

White Grain (zijdeglans)
♦ basis

100%

♦ titaanoxide

5%

♦ nikkel
♦ bentoniet

5%
2%

Geboortedatum: 30 juli 2019
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Yellow Grain
♦ basis

100%

♦ tinoxide
♦ ijzeroxide rood

6%
3%

Geboortedatum: 4 juni 2020

Blue Crystal

Een eenling wat betreft zijn uitstraling. In het blauw zitten kleine witte "kristallen"
verschanst. Dekt goed, is stabiel en heeft een mooie glans. Bovenstaande is een traan,
gespoten met dit glazuur.

Blue Crystal
♦ basis
♦ tinoxide
♦ cobaltoxide

100%
2%
2%

Geboortedatum: 1 december 2017
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Pink Wash

Pink Wash (zijdeglans)

♦ basis

100%

♦ chromeoxide
♦ tinoxide

0,2%
10%

Geboortedatum: 30 juli 2019

Variatie Groen

Deze twee combinatie is een variatie op het groen. Het laat zien hoe een glazuur
verandert als je maar iets aan de samenstelling verandert. De hoeveelheid tinoxide bij
de "Soft Green" laat zien dat als je hoger gaat, ook het glazuur matter wordt. In de loop
van de tijd zullen hier nog meer variaties op komen
De kant met het reliëf heeft drie lagen, de rechterkant heeft twee lagen.

Mid Green
♦ basis

100%

♦ tinoxyde
♦ koperoxide

2%
4%

Geboortedatum: 1 december 2017

Soft Green
♦ basis
♦ tinoxyde
♦ koperoxide

100%
4%
1%

Geboortedatum: 1 december 2017
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Moss Green (zijdeglans)
♦ basis
♦ rutiel
♦ koperoxide
♦ titaanoxide

100%
4%
6%
6%

Geboortedatum: 30 juli 2019

NN Color (No Nosens Color)
Deze glazuren zijn rechtstreeks, zonder werkjes. Ze hebben één
kleur er daar mag je het mee doen. Maar ook deze zijn in
sommige voorwerpen onmisbaar. Daarom deze collectie, de
"NN Color" serie. In de toekomst komen er nog meer bij.
Ze zijn mat-zijdeglans maar door de hoeveelheid pigment te
verminderen of zink toe te voegen, worden ze meer glanzend
maar ook meer doorzichtig. Meer dan 10% geeft niet meer
kleur, ze worden dan eerder matter. De "NN Green" en "NN
Blue" craqueleert iets. Dit is op te lossen door hem dunner op
te brengen.
De glazuren zijn gebruikt in het werkstuk "The Five Elements"
die bij ons in de voortuin staat.

De kant met het reliëf heeft drie lagen, de rechterkant heeft
twee lagen. Het valt op dat tussen deze twee kanten weinig
verschil in zit.
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NN Green
♦ basis

100%

♦ pigment Victoriaans groen

10%

Geboortedatum: 25 mei 2018

NN Blue
♦ basis

100%

♦ pigment Turkoois blauw

10%

Geboortedatum: 25 mei 2018

NN Red
♦ basis

100%

♦ pigment rood

10%

Geboortedatum: 25 mei 2018

NN Red Gloss
♦ basis
♦ pigment rood
♦ pigment geel
♦ zinkoxide
Zijdeglans

100%
9%
3%
1%

Geboortedatum: 25 mei 2018

Gebruikte pigmenten:
♦ pigment Victoriaans groen

Cr-Ca-Si

Silex, KP 6251

♦ pigment Turkoois blauw

Zr-Si-V

Silex, KP 6272

♦ pigment rood

Zr-Si-Cd-S-Se Silex, KP 6353

♦ pigment geel

Zr-Si-Pr

Silex, KP 6275
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Purple
♦ basis

Purple (zijdeglans)
100%

♦ cobaltcarbonaat

0,6%

♦ chromeoxide
♦ tinoxide

0,2%
4,8%

Geboortedatum: 30 juli 2019

Damaged Glaze

Dit is een serie die zich laat voordoen alsof deze beschadigd is. Het effect is bijzonder
omdat er op elke laag een speelse verandering van het glazuur vindt. Daardoor krijg je
het effect alsof je voorwerp oud en beschadigd is. Speel met de dikte en de richting van
de kwast.

♦ basis

Scratch Yellow
100%

♦ ijzeroxide rood
♦ rutiel
♦ titaniumoxide
♦ zinkoxyde

3%
6%
4%
4%

Geboortedatum: 24 november 2018

Old and Rusty
♦ basis
♦ titaniumoxide
♦ ijzertitanaat
♦ zinkoxyde

100%
10%
5%
2%

Geboortedatum: 24 november 2018
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Brown Wood

Een kleur die veel doet denken aan een houtkleur, ook met de beweging er in. Niet dik
aanmaken en drie lagen in dezelfde richting opbrengen.

♦ basis

Brown Wood

♦ ijzeroxide paars
♦ chromeoxide
♦ tinoxide

100%
4%
0.2%
10%

Geboortedatum: 30 juli 2019
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Midnight Sky

Dit is één van mijn mooiste glazuren tot op dit moment en is een door ontwikkelde
glazuur van “Old Green”. Uiterst stabiel en de dikte is bepalend voor het effect wat je
wilt behalen. Dun geeft een lichtere uitstraling terwijl dik een donkerder uitstraling
geeft. Beide geven ze een mooie hoogglans. Zie hieronder de proefjes. Ik heb het
gebruikt op één van de fonteinen waarvan je de foto hieronder ziet.

♦ basis

Midnight Sky

♦ ijzeroxide zwart
♦ rutiel
♦ cobaltoxide
♦ zinkoxyde

100%
4%
6%
2%
4%

Geboortedatum: 24 november 2018

Gekwast, links 3 keer, rechts 2 keer
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Gespoten, drie lagen

Iron Washes

Deze glazuur heeft als hoofdcomponent ijzer. Daarmee verlaag je niet alleen het
smelttemperatuur maar zorgt het ook voor mooie effecten, vooral als het met een
kwast word opgebracht. Let op, bij de “Iron Yellow Wash” werkt het alleen goed als
ook de klei licht van kleur is.

Iron Wash
♦ basis

100%

♦ ijzeroxide (zwart)
♦ ijzertitanaat
♦ cobaltoxyde
♦ zinkoxyde

4%
6%
2%
4%

Geboortedatum: 4 juni 2020

Iron Bleu Wash
♦ basis

100%

♦ ijzeroxide (zwart)
♦ ijzertitanaat
♦ cobaltoxyde
♦ zinkoxyde

4%
6%
2%
1%

Geboortedatum: 4 juni 2020

Iron Green Wash
♦ basis

100%

♦ ijzeroxide (zwart)
♦ ijzertitanaat
♦ kopertoxyde
♦ zinkoxyde

4%
6%
3%
1%

Geboortedatum: 4 juni 2020
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Iron Yellow Wash
♦ basis

100%

♦ tinoxide
♦ ijzeroxide rood
♦ ijzertitanaat

6%
3%
4%

Geboortedatum: 4 juni 2020

Metallic Stranger

Dit zijn glazuren die op een grens van oververzadiging van koperoxide en/of
kobaltoxide zitten. Dit geeft ze een metallic uitstraling. Beide zijn mat. De “Metallic”
is heel afhankelijk van de dikte.

Metallic
♦ basis

100%

♦ rutiel
♦ koperoxide
♦ titanaatoxide
♦ tinoxide
(let op! Dit recept eerst testen!)

4%
6%
6%
4%

Geboortedatum: 4 juni 2020

Toxic Metallic
♦ basis
♦ rutiel
♦ koperoxide
♦ titaanoxide
(let op! Dit recept eerst testen!)

100%
4%
8%
6%

Geboortedatum: 4 juni 2020
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Ingezonden foto`s

Soms sturen mensen mij foto`s van glazuur op hun voorwerpen die ze net iets anders
hebben gestookt of gewoon omdat ze het weten dat ik het leuk vindt om ze te
ontvangen. Deze rubriek gaat dan alleen maar over deze ingestuurde foto`s en wat ze
anders hebben gedaan dan het stook schema dat ik normaal voorschrijf. Je staat
werkelijk verbaast welke mooie pareltjes er uit komen!

Petruska Hoens

Petra heeft de “Old Iron” gebruikt voor haar werk. Deze heeft ze gespoten. Het
stookschema: Biscuitbak op 950. Glazuurbak : aan 150 per uur naar 600 Gr. Dan
ineens naar 1240 en 20’ pendelen.
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Marjan van der Weijden

Deze is ingezonden door
Marjan van der Weijden. Ze
heeft de "Blue Crystal" gebruikt
op porselein. De "Blue Crystal"
heeft een poosje geleden in het
blad "Klei.nl" gestaan. Dit
glazuur heeft Marjan op 1230
gestookt zonder te pendelen.

Lutgarde-Bie Lemmens

De foto`s van deze kruik is ingestuurd door Lutgarde-Bie Lemmens. Het glazuur is
"Old Blue" en is gestookt op 1250 graden met 10 minuten pendelen. De binnenkant is
gegoten, de buitenkant is gespoten. De klei is witbakkend tot 1300 graden, zonder
chamotte. Volgens haar docent in de academie van Hove is dit glazuur heel stabiel.
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An Van Impe

Opnieuw een hele mooie inzending, ditmaal van An Van Impe. Dit is "Old Blue", zoals
hierboven, maar een net wat andere stookschema. Vanaf de 600 graden vol gestookt
naar de 1260 graden en dan 10 minuten
gependeld. Het glazuur is met de kwast opgebracht
op cremekleurige draaiklei.
Van An kreeg ik nog een mooie inzending.
Hierbij had An hetzelfde stookschema aan
gehouden maar in plaats van de
crèmekleurige klei, heeft ze kurkklei gebruikt.
Hiernaast zie je de foto van haar werk.
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Sonja Vinck

Sonja Vinck heeft deze mokken met de glazuren "Old green" en "Old blue"
ingezonden.
Ze heeft de glazuur opgezet met kwast,
gestookt in 4 uur naar 600° en dan verder naar 1240°(niet gependeld)
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Keramiek Boetiek

Deze is ingestuurd door Keramiek Boetiek. Op de
licht-blauw gekleurde rozen zit de glazuur
"Turquoise" in drie lagen. Op de Turquoise heeft ze
een paar druppels wit toegevoegd en afgestookt op
1050 graden.
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