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CASESTUDY VERVEN

DECORBOUW EN SFX

Peter Soete en Eric De Wulf
studeerden allebei aan de decor-
afdeling van Hogeschool Sint-Lukas
Brussel. Na een vijftal jaar free-
lancen als decorbouwers voor tv- en

filmproducties, besloten ze in 1997
om hun eigen bedrijf op te richten:
Caramba Decor zag het daglicht.
Niet veel later haalden ze
hun belangrijkste klant binnen.
“Studio 100 kwam in 1998 bij ons
terecht”, vertelt Peter Soete. “Zij
waren op dat moment nog niet zo
groot als vandaag. We kregen de
kans om decors voor hen te
bouwen en sindsdien ontwerpen en
bouwen we de decors voor zo
goed als alle filmproducties van
Studio 100.” Naast decorbouw
legt Caramba Decor/SFX zich sinds
zeven jaar ook toe op special
effects, zoals het nabootsen van
onder andere regen, wind en rook
voor tv- en filmopnames. Vandaar
de toevoeging SFX aan de bedrijfs-
naam. Ook voor pyrotechniek en
zelfs explosies rekenen productie-
huizen op de expertise van
Caramba Decor/SFX. “Ons eerste
echte effect was met een zelf-
gebouwde windmolen voor de film
‘Any Way the Wind Blows’ van
Tom Barman. Er zijn niet zoveel
spelers op dat vlak in België, dus is

de vraag redelijk groot. Zeker als je
eens het nodige krediet op-
gebouwd hebt bij opdrachtgevers.
Deze namiddag moet ik nog naar
Brasschaat om regen te maken voor
een reclamespot voor sneakers”,
aldus Soete.

UITVOERINGS-
TERMIJNEN

Terug naar de
decorbouw  nu.
“We  proberen
altijd om een zo
goed  mogelijk
product af te
leveren”, vertelt
Soete. “Als we

daarin slagen, komen opdracht-
gevers terug. Maar het is niet
gemakkelijk, gezien de krimpende
budgetten. Daarom moeten we een
compromis zoeken tussen ontwerp
en uitvoering. Eric tekent alle
ontwerpen. Ofwel vertrekt hij op
basis van tekeningen die we
krijgen, ofwel op basis van het
scenario. Als het productiehuis
bepaald heeft welke scenes in de
studio opgenomen zullen worden,
kunnen wij aan de slag. Dikwijls
moet het snel gaan. Vooral bij
commerciële spots. Soms krijgen we
op maandag de vraag om tegen
vrijdag een nieuw decor te leveren.
Bij een langspeelfilm hebben we
één tot drie maanden voor de
uitvoering, wat ook erg snel is.
Naast onze vaste medewerker,
rekenen we daarom op een ploeg
van freelancers.”

AANDACHT 
VOOR DUURZAAMHEID

Ook voor Tomorrowland moest het
snel gaan. “Dit voorjaar waren er

enkele projecten weggevallen.
Daarom stuurden we een mail rond
naar klanten en festivals, voor even-
tuele opdrachten. Dancefestivals
zitten in de lift en die hebben
meestal veel vraag naar mooie
decors. Het bleef een tijdje stil,
maar plots kregen we telefoon, van
Tomorrowland dan nog wel. Ze
hadden verschillende vragen, maar
gezien het beperkte tijdsbestek,
hebben we ons geconcentreerd op
de ‘partner lane’, een mooi vorm-
gegeven straat op het festival, waar
de commerciële partners een stand
hebben.” De wensen van de festi-
valorganisatoren waren niet min.
“Ze leggen de lat hoog. De decors
moesten hun originele ontwerpen zo
perfect mogelijk benaderen. Ze
wilden de decors twee tot drie jaar
kunnen gebruiken, waardoor we
ook aandacht moesten hebben voor
de duurzaamheid.”

SNEL EN EFFICIENT

Meer dan 90% van de decors
van Caramba bestaat uit hout,
afgewerkt met een laag Frescolithe
van verfproducent Techni Quartz uit
Temse. Waarom? Soete: “In de
decorbouw kom je overal diezelfde
verffabrikant tegen, daar kun je niet
omheen. Wij hebben ons daar ook
nooit vragen bij gesteld, je rolt er
gewoon in. Het staat ook duidelijk
op de potten geschreven: decor- en
standbouwverf.” 
“Het is een kleine wereld, waar we
met onze verf de oplossing
aanreiken voor een specifieke
behoefte”, weet Peter Daeninck,
sales- & developmentmanager bij
Techni Quartz. “Omdat we heel
veel pigment gebruiken en slechts
weinig bindmiddel, krijgt onze verf
een enorm hoge dekkingsgraad.
Daardoor volstaat één laag, zodat

ONTWERP DECORS
ZO PERFECT MOGELIJK UITWERKEN
CARAMBA DECOR/SFX BOUWDE MEE 

AAN TOMORROWLAND MET VERF UIT TEMSE
n de wereld van de decorbouw is Caramba Decor/SFX een gevestigde waarde. 
De afgelopen vijftien jaar ontwierpen en bouwden ze diverse tv- en filmproducties
van Studio 100, van K3 tot Kabouter Plop en van het Huis Anubis tot Piet Piraat. 
De decors van Plopsa Indoor in Hasselt en Plopsaland De Panne nam Caramba 
ook voor zijn rekening. En sinds kort mogen de decorbouwers uit Buggenhout ook 
Tomorrowland aan hun klantenbestand toevoegen. Het verbindende element tussen 
al die klinkende projecten? Slimme verf met een hoge dekkingsgraad en een 
razend snelle droogtijd!

I

Tom Mondelaers

De verf is na amper dertig minuten droog, 
zodat je er zeer snel met andere kleuren 
over kunt schilderen

“WIJ DOEN VEEL MEER
DAN PANELEN VERVEN,
WANT DAT KAN ELKE
SCHILDER. DECORBOUW
VERGTVEELEER EEN
ARTISTIEKEAANPAK"
Peter Soete, zaakvoerder
Caramba Decor
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decorbouwers snel en efficiënt
kunnen werken. Bovendien is de
verf na amper dertig minuten droog,
zodat je er zeer snel met andere
kleuren over kunt schilderen.” “Ook
de kleuren zijn speciaal afgestemd

op de eisen van tv- en
filmproducenten. We

gebruiken de producten ook voor
Bluekeys en Greenkeys, afhankelijk
van de kledij die de acteurs
dragen, of het soort camerafilter dat
gebruikt wordt. Hiervoor moet de
verf 100% mat zijn, en dat is het
geval”, weet Soete. Alle kleuren zijn
mogelijk. “We kunnen de meest
uiteenlopende kleuren mengen met
ons eigen mengsysteem en maken
ook alle RAL- of Pantone kleuren in
de kwaliteit van Frescolithe”, vertelt
Daeninck.

PUTOP VOOR 
TOMORROWLAND

Het product is bij uitstek geschikt
voor binnen. “Daarom hebben we
voor  de  decors
van Tomorrowland gekozen voor
Putop, een weerbestendige en

afwasbare verf
van  Techni
Quartz, die
toch  over
dezelfde eigen-
schappen
beschikt als
Frescolithe,
zoals een hoge
dekkingsgraad
en een korte
droogtijd. Deze

verf heeft ook geen nabehandeling
nodig. Ze is niet 100% mat, maar
is verkrijgbaar in vier verschillende
kwaliteiten van bijna mat tot glan-
zend”, weet Soete. Daeninck gaat
verder: “Frescolithe geldt al 25 jaar
als referentie in de wereld van de
decorbouw. Het is een soort ijkpunt
geworden. Maar omdat de
bescherming nogal beperkt is,
hebben we tien jaar geleden Putop
op de markt gebracht. Je kunt de
verschillende lagen 

Putop quasi onmiddellijk na elkaar
aanbrengen. Je hoeft geen halve
dag te wachten, zoals bij een alge-
mene muurverf. Door de afwasbaar-
heid en de extra bescherming blijft
Putop buiten veel langer kleurvast.
Dat was ook nodig voor Tomorrow-
land, aangezien ze de decors nog
willen hergebruiken.”

ARTISTIEKE BENADERING

Een korte droogtijd is cruciaal in de
decorbouw. Voor een authentieke
look krijgen de houten panelen
dikwijls uiteenlopende kleuren over
elkaar. “Wij doen veel meer dan
panelen verven, want dat kan elke
schilder. Decorbouw vergt veeleer
een artistieke aanpak. 
Je moet bijvoorbeeld een bakstenen
muur kunnen schilderen met een
afgebladderde look. 
Daar is stielkennis voor nodig en het
gebruik van meerdere kleuren verf.
Dan is het zeer praktisch dat je na
dertig minuten al kunt beginnen met
een nieuwe kleur. Behalve verf,
gaan we dikwijls ook met de
gasbrander of wat dan ook aan de
slag om een zo waarheidsgetrouw
mogelijk effect te creëren”, aldus
Soete.

STELEN MET DE OGEN

Decors schilderen leer je niet
zomaar tijdens je opleiding, ook
niet aan Sint-Lukas. 
Soete: “Laten we zeggen dat je een
zekere basis krijgt van pakweg 3%.
Al de rest moet je in de praktijk
leren. En vooral ook stelen met je
ogen. Feit is wel dat ik in 95% van
de gevallen Frescolithe verf zie
staan bij collega-decorbouwers.”
Daeninck: “Ik merk soms dat onze
klanten dingen doen waar we zelf
nog niet eens aan gedacht hadden.
Dat maakt het zo boeiend. Decor-
bouw is bovendien zo nichegericht
dat onze producten zichzelf bij
wijze van spreken verkopen.”
Toch blijkt ook de service niet
onbelangrijk. Decor- en stand-
bouwers kunnen bij Techni Quartz
verf in een bepaalde kleur bestellen
en na een uurtje al komen ophalen.
“We hebben enorm veel lastminute-
werk. Voor festivals valt dat
nog mee, maar bij beurzen, zoals
Batibouw of het Autosalon, hebben
standbouwers slechts vier dagen
om een stand op te bouwen.
Daar proberen wij dan zo flexibel
mogelijk op in te spelen”, aldus
Daeninck. �

“Decorbouw vergt veeleer een artistieke aanpak. Je moet bijvoorbeeld 
een bakstenen muur kunnen schilderen met een afgebladderde look”

“Dancefestivals zitten in de lift en 
die hebben meestal veel vraag 
naar mooie decors. Het bleef een 
tijdje stil, maar plots kregen we 
telefoon, van Tomorrowland dan 
nog wel”

“DE DECORS MOET MEN TWEE TOT
DRIE JAAR KUNNEN GEBRUIKEN,
WAARDOOR WE OOK AANDACHT
MOESTEN HEBBEN VOOR DE

DUURZAAMHEID”
Peter Daeninck, sales- & 
developmentmanager 
Techni Quartz


