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Afscheid Vincent van der Mee als
voorzitter IIW-Commissie II

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het IIW in Denver
in juli jl., heeft Vincent van der Mee het voorzitterschap
van Commissie II overgedragen aan de Oostenrijkse
dr. Gerhard Posch.
Voor zijn inzet ontving Van der Mee een jubileumspeld
uit handen van Dr. Gary Marquis (voorzitter Technical
Management Board) en Dr. Baldev Raj (president IIW).

Activiteiten
Commissie II ‘Booglassen en toevoegmaterialen’ houdt
zich bezig met onder andere standaardisatie, waterstof in
lasmetaal, koudscheuren, warmscheuren, ferriet in lasmetaal, corrosietesten, kruiptesten, chemische reacties, hogesterkte-lasmetaal en de chemische analyse van
lasmetaal. Vincent van der Mee (afkomstig van Lincoln

Electric Europe) heeft de maximale termijn van negen jaar
als voorzitter van deze Commissie uitgediend. Vincent
blijft actief lid binnen de IIW voor de Commissies II, VIII
en IX, en binnen de Technical Management Board.

Subcommissies
De diverse onderwerpen die onder Commissie II vallen
worden behandeld in drie subcommissies, met elk hun
eigen voorzitter. Voor Commissie II-A ‘Metallurgy’ is dat
dr. Thomas Kannengiesser van BAM Duitsland, Commissie II-C ‘Testing and measurement of Welds’ wordt geleid
door dr. Zhuyao Zhang van Lincoln Metrode UK, en
Commissie II-E ‘Standardization & Classification Filler
Metals’ staat onder voorzitterschap van David Fink van
Lincoln Electric, USA.

Afscheid Sjouke van der Graaf
als examinator handvaardigheidopleidingen
Tijdens de jaarlijkse examinatorendag in Zoetermeer op
14 september jl. heeft Sjouke van der Graaf na bijna twintig jaar afscheid genomen als NIL-examinator voor de
handvaardigheidopleidingen.
Sjouke heeft 19 jaar lang met grote toewijding zijn rol als
examinator vervuld, waarvoor het NIL hem zeer dank-
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baar is. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van examinatoren ontving Sjouke uit handen van de directeur van het
NIL Henk Zandvliet, een oorkonde en een miniatuur van
een lasser. Het NIL wenst Sjouke een fijne periode toe
waarin hij meer tijd krijgt voor zijn liefhebberijen, zoals
het eropuit trekken met zijn caravan.

