
 
 
 
VOM & MIKROCENTRUM BLIKKEN TEVREDEN TERUG OP 
EUROFINISH+MATERIALS 2019 
 
Op 15 en 16 mei 2019 organiseerden VOM en Mikrocentrum voor de eerste keer samen de 
vakbeurs Eurofinish+Materials in de Brabanthal te Leuven (België). Met ruim 1.200 
bezoekers en 375 experts namens de exposanten kijken beide organisatoren tevreden terug. 
 
Veerle Fincken (VOM) en Timo van Leent (Mikrocentrum): “Voor het eerst in de Benelux 
vindt een vakbeurs plaats waar alle stappen binnen deze waardeketen afgedekt worden. Van 
design en materiaalkeuze tot en met analyse, het verbinden van materialen en 
oppervlaktebehandeling. We gaan zelfs verder. Op Eurofinish+Materials 2019 beperkten we 
ons niet enkel tot de oplossingen zoals we die vandaag de dag kennen, maar legden we ook 
focus op de innovaties van morgen”. 
 
TOTAALEVENEMENT 
Eurofinish+Materials 2019, was veel meer dan alleen een hal met 130 beursstands waar 
vooraanstaande organisaties hun producten en diensten toonden. De meerwaarde voor 
exposant en bezoeker zit vooral in de combinatie van innovatieve demopleinen, een 
uitgebreid congresprogramma, side events, de coating- en materialendoktoren, 
netwerkmogelijkheden zoals de internationale Meet & Match en natuurlijk de aangename en 
inspirerende sfeer van een tweedaags evenement in de innovatieve onderzoeks- en hightech-
regio Leuven. 
 
DEMOPLEINEN TONEN SAMENWERKING BINNEN DE KETEN 
Beursorganisatoren Veerle Fincken (VOM) en Timo van Leent (Mikrocentrum) zijn unaniem: 
“Het samen organiseren van onze twee vakbeurzen was de juiste keuze. We zien veel 
enthousiasme bij de exposanten omwille van de diverse mogelijkheden die zij krijgen om 
demonstraties te organiseren en presentaties te geven. Verschillende exposanten pakken dit 
trouwens samen aan en dat is voor de bezoeker echt een meerwaarde”. Enkele demo’s waren: 
Inktjettechnologie voor 3D-printing, het belang van straalwerk bij metaal-en 
betonverbindingen, ontgassing bij oppervlaktebehandeling, elektrochemisch polijsten van 
roestvast staal, reiniging van oppervlakken en tot slot instant analyse van 
voorbehandelingsbaden. 
 
CONGRESPROGRAMMA 
Gedurende de twee dagen verzorgden 30 sprekers inspirerende lezingen. Deze sprekers zijn 
werkzaam bij organisaties als: Fraunhofer IPA, ECN/TNO, Sirris, Movares, KU Leuven. Op 
de eerste dag organiseerde ATIPIC het Seminar Metal Protection. Ook hiervoor was veel 
interesse. 
 
EUROFINISH+MATERIALS 2020 
Ook in 2020 werken VOM en Mikrocentrum samen. De tweede editie vindt plaats in het 
voorjaar in Zuid-Nederland. Ook dan staan de onderwerpen: materialen, analysetechnieken, 
verbindingstechnieken en oppervlaktebehandelingen weer centraal. Meer informatie over 
bezoeken en deelnemen is binnenkort te vinden op de website van Eurofinish. 



 
 
BEELDMATERIAAL 
Bekijk via https://www.vom.be/nl/nieuws/1266/vom-blikt-tevreden-terug-op-
eurofinishmaterials-2019 de foto's en video’s van Eurofinish+Materials 2019.  
 
 
Voor de redactie 
 
EUROFINISH+MATERIALS 2019? 
De vakbeurs EF+MAT2019 is de BeNe-beurs die ontstaan is uit het samengaan van twee 
bestaande succesvolle beurzen: Materials (gespecialiseerd in materialen en 
materiaalinnovatie), georganiseerd door Mikrocentrum, in Nederland en Eurofinish 
(gespecialiseerd in oppervlaktebehandeling van materialen), georganiseerd door VOM, in 
België. Door de twee beurzen samen te brengen op één plaats, slaagt EF+MAT2019 erin om 
de bezoeker het volledige traject naar een kwalitatief eindproduct te tonen. 
 
Voor meer informatie, neem contact op met:  
Timo van Leent, Eventmanager Materials t.leent@mikrocentrum.nl  | www.materials.nl  
Veerle Fincken, program manager EUROFINISH v.fincken@vom.be  | www.eurofinish.be   
 
Over VOM  
VOM vzw is een actieve, technische vakvereniging in het domein oppervlaktebehandeling 
van materialen in België. Momenteel hebben 300 bedrijven een lidmaatschap afgesloten. 
VOM groepeert zowel loonbedrijven als opdrachtgevers, geïntegreerde bedrijven, 
leveranciers van producten of apparaten, onderzoekscentra en universiteiten. Het is onze 
opdracht om algemene en technische informatie over allerlei coatingprocessen te verspreiden 
d.m.v. netwerkactiviteiten, cursussen, trainingen, bedrijfsbezoeken, studiedagen en 
publicaties, alsook om onze branche te vertegenwoordigen bij industrie en overheid. Alle 
disciplines van de oppervlaktebehandeling maar ook milieu, veiligheid en kwaliteit komen 
ruim aan bod.  
 
Over Mikrocentrum  
Met de kernpunten opleiden, ontmoeten en ondernemen wil Mikrocentrum als onafhankelijke 
kennisinstelling een bijdrage leveren aan het verbeteren van technische processen en 
bedrijfsprocessen van bedrijven die als OEM’er of toeleverancier actief zijn in de 
technologische maakindustrie en de procesindustrie in Nederland en België. Mikrocentrum 
realiseert dit door het organiseren van bijeenkomsten waar de combinatie van 
kennisoverdracht en kennisnetwerken centraal staat. De belangrijkste activiteiten zijn de 
talrijke Mikrocentrum opleidingen (LBO/MBO/HBO), diverse evenementen en de coördinatie 
van het High Tech Platform, waarbij 600 high-tech bedrijven zijn aangesloten. Jaarlijks 
nemen 5.000 bedrijven en 20.000 personen deel aan activiteiten van Mikrocentrum.  
 


