Onlangs werden WorldSkills deelnemers Job de Visser en Frank van Haastert officieel

zijn residentie in Wassenaar en Job en Frank waren twee van de vele genodigden.

moet verwachten, geen idee wat je je
ervan moet voorstellen: ja, een indrukwekkende villa en een chique meneer,
maar het was allemaal nog veel grootser
dan ik had verwacht.” Frank van Haastert
vult aan: “Het is een wereld waar je
normaal niet mee in aanraking komt.”

Het werd een bijzondere dag voor twee nuchtere Hollandse jongens.

Corps diplomatique

ontvangen op de Canadese Ambassade. De heer Jim Wall, ambassadeur van Canada,
organiseerde ter gelegenheid van de nationale feestdag van Canada een tuinfeest op

D

deelnemers Tuinaanleg, Job de Visser en
Frank van Haastert, een goede aanleiding
om in Wassenaar op hoog bezoek te gaan.
De Zeeuwse jongens waren danig onder
de indruk van deze machtige wereld.
Job de Visser: “Je weet niet zo goed wat je
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Vlnr.: Frank van Haastert, Job de Visser,
VHG-directeur Egbert Roozen en Jos Schoorl

e feestelijke ontvangst op de
Canadese ambassade vond
plaats in het kader van WorldSkills, dé wereldkampioenschappen voor
het vakmanschap, die in september van
dit jaar in Canada wordt gehouden. Voor

De gasten waren vooral afkomstig uit
de diplomatieke wereld, er waren 450
genodigden, waaronder veel ambassadeurs,
consuls en andere hoogwaardigheidsbekleders. Heel speciale gasten waren Prinses
Margriet en Mr. Pieter van Vollenhoven.
Prinses Margriet is geboren in Canada en
draagt Canada zodoende een warm hart
toe. Met al die belangrijke gasten gelden
er natuurlijk de nodige protocollen, waar
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De Visser en Van Haastert normaal
gesproken niet mee te maken krijgen.
Van Haastert: “Je kon bijvoorbeeld niet
zomaar zelf op iemand afstappen om een
praatje mee te beginnen, je moest wachten
tot je benaderd werd of werd voorgesteld
door de ambassadeur.” Wat Frank verder
opviel, is dat er standaard Engels werd
gesproken: “Ook al sprak je met een
Nederlandse gast, er werd in het Engels
verder gepraat, er werd niet op Nederlands
overgegaan, anders zou de ambassadeur
worden buitengesloten van de conversatie.”

Jos Schoorl
De man die de ontvangst op de Canadese
ambassade mogelijk heeft gemaakt, is
hovenier Jos Schoorl van Hoveniersbedrijf
Schoorl uit Wassenaar. Als hovenier van de
tuinen van de Canadese ambassade regelde
hij het bezoek. Schoorl attendeerde het
ambassadeursechtpaar op de WorldSkills
en maakte de link naar de deelnemers van
het onderdeel Tuinaanleg. Schoorl:
“Ik heb het met name via de vrouw van de
ambassadeur gespeeld, zij is de tuinfreak.
Ik stelde voor om de deelnemers Tuinaanleg uit te nodigen op de ambassade en
zij vond het meteen een uitstekend idee.”
En zo geschiedde.

Canadese vlag van bloemen

Door Jos en Frank aangelegde bloemperk
in de vorm van de Canadese vlag

Frank van Haastert en Job de Visser met
ambassadeur Jim Wall
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Samen met Schoorl hebben de jongens de
tuin van de ambassade een dag eerder extra
feestelijk aangekleed, speciaal voor het
tuinfeest. De Visser: “We waren een dag
van tevoren aanwezig en kregen allereerst
een rondleiding van Jos Schoorl door de
ambassadetuin. Dat was erg indrukwekkend, het is wel dertien hectare groot.
Daarna gingen we zelf aan de slag met een
bloemperk.” Schoorl had van tevoren al
overleg gehad met de vrouw van de ambassadeur en alleen de kleuren stonden vast:
het moest donkerrood met wit, de kleuren
van de Canadese vlag, worden. De Visser:
“We hebben ideeën gespuid met Jos Schoorl
en hij stemde dan, volgens protocol, steeds
af met de vrouw van de ambassadeur. Zo
ging dat over en weer, het ging er officieel
aan toe.” Het ontwerp werd uiteindelijk de
afbeelding van de Canadese vlag. Vervolgens gingen de jongens op zoek naar een
mooie locatie in de tuin, het werd een stuk

WorldSkills
Van 1 tot 6 september 2009 zal de stad
Calgary in Canada gastheer zijn voor
meer dan 850 wedstrijdkandidaten uit
48 landen die uitkomen in 45 vakwedstijden op de WorldSkills Competitie
van 2009. De WorldSkills symboliseert
het hoogst haalbare op het gebied van
vakmanschap en beroepsonderwijs.
Elke twee jaar komen honderden jonge
vakmensen bij elkaar om te strijden om
de titel ”Beste vakman/vakvrouw”. Dit
jaar zijn Job de Visser (uit Aagtekerke)
en Frank van Haastert (uit Hellevoetsluis) van het Edudelta College in Goes
geselecteerd om mee te strijden voor
het onderdeel Tuinaanleg. Tijdens de
wedstrijd leggen leerlingen tuinaanleg
jonger dan 22 jaar een tuin aan, die
moet voldoen aan vooraf gestelde
criteria. De tuinen zijn elk 6 bij 6 meter
en worden binnen een voorafgestelde
tijd van 22 uur per persoon aangelegd.
De jury beoordeelt de tuinen op
vaktechnisch gebied aan de hand
van vooraf opgestelde objectieve
en subjectieve beoordelingscriteria.
Voor meer informatie over WorldSkills, kijk op:
www.wijgaannaarcanada.nl
www.worldskills2009.com
www.worldskills.org
www.vhg.org
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Ambassadeurs van het hoveniersvak
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border dat goed te zien was vanaf het
bordes. De samenwerking op deze dag
verliep prima tussen de WorldSkills
deelnemers en Jos Schoorl. Schoorl:
“Er lag een idee, maar de jongens namen
daarvandaan hun eigen beslissingen. Ik
heb ze helemaal vrijgelaten, ik wilde ze
vooral hun ‘ding’ laten doen.” Op de
feestelijke dag zelf werd er uiterst positief
gereageerd op hun ontworpen en aangelegde bloemenperk. Van Haastert:
“De vrouw van de ambassadeur leidde
er steeds groepjes gasten naartoe en legde
dan uit hoe het tot stand was gekomen en
door wie.” De Visser: “De reacties waren
erg goed, missie geslaagd!”

Paspoort naar succes
Tijdens het tuinfeest was er voor de
jongens een speciaal welkom door de
ambassadeur Jim Wall. Wall wenste Job
de Visser en Frank van Haastert veel succes
en benadrukte dat hij het heel speciaal
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Frank van Haastert
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vond wat ze tot nu toe al hadden bereikt.
De Visser: “Dat was wel heel bijzonder:
Een man met zo’n hoge functie die dan
nog onder de indruk is van onze prestaties!
Alle mensen die wij spraken op de
ambassade trouwens reageerden heel
enthousiast en waren onder de indruk van
ons kunnen.” Ze kregen een paspoort
uitgereikt, maar daarin gelukwensen van
onder andere Bert Gijsberts, de voorzitter
van de VHG en Karla Peijs, de Commissaris der Koningin Zeeland. De Visser:
“Dat is wel leuk om te lezen, want zij
komt uit onze provincie.”

Goede promotie hoveniersvak
WorldSkills Tuinaanleg heeft als doel meer
aandacht te vragen voor het hoveniersvak
en jongeren te laten zien dat het vak van
hovenier een veelzijdig en interessant
beroep is. Zo’n officieel ontvangst op de
ambassade is een positieve gebeurtenis
voor het vak. De Visser is er van overtuigd
dat deze dag een prima promotie voor het
hoveniersvak betekende: “Ik denk dat de
aanwezigen een goede indruk hebben
gekregen van het vak en ze toonden ook
oprechte interesse.” Van Haastert: “Het is
natuurlijk goed voor het imago van het
vak. Het is heel speciaal dat dit gebeurde,
er wordt binnen het diplomatieke wereldje
wel over gesproken, denk ik. Ik besef wel
dat het uniek is dat ze dat toelaten.”
Ook Schoorl is ervan overtuigd dat de
ontvangst op de Canadese ambassade
goed is geweest voor het imago van het
hoveniersvak. ”Ja, dat weet ik wel zeker.
De aangelegde bloemenperk lag duidelijk
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Job de Visser

in het zicht. Normaal blijven de gasten
met dit soort feestjes op het bordes staan,
maar nu ging men echt de tuin in, er werd
ook veel over gesproken. Prinses Margriet
en mr. Pieter van Vollenhoven maakten
nog een wandeling met het ambassadeursechtpaar en daar mocht ik uitleg bij geven.
Het bezoek van WorldSkills deelnemers
Tuinaanleg kreeg van tevoren al de nodige
aandacht en tijdens de nationale feestdag
op de ambassade werd er ook veel over
gesproken. Ook stond er naderhand in de
plaatselijke Wassenaarse Krant een heel
artikel gewijd aan het bezoek van de
WorldSkills deelnemers aan het tuinfeest
op de Canadese ambassade. Het is goed
geweest voor het vak.”

Jan Pouwelse
Nu alle officiële plechtigheden voorbij
zijn, is er werk aan de winkel. Job en
Frank moeten er nog even hard aan
trekken, want eerst moest de studie nog
even afgerond worden en daarnaast
werken zij als team bij Pouwelse Tuinen.
Jan Pouwelse steunt hen erg in hun weg
naar de kampioenschappen. De Visser:
“We gaan nu keihard oefenen. Gelukkig
krijgen we bij Jan Pouwelse alle tijd en
ruimte om te oefenen. Jan is heel enthousiast en helpt ons ook enorm met alle
voorbereidingen. Jan heeft de kennis en
kennissen en zodoende kunnen we veel
via Jan regelen!” Van Haastert: “We gaan
het ontwerp in ieder geval een keer
helemaal oefenen en dan nog de puntjes
op de i zetten. Maar het wordt nog pittig.
We gaan een drukke zomer tegemoet!”

Team Nederland wordt begeleid door
Skills Netherlands. De organisatie van
de Nationale Beroepenwedstrijd Tuinaanleg is in handen van branchevereniging VHG en Aequor. De AOC-raad is
co-sponsor. De wedstrijden hebben als
doel meer aandacht te vragen voor het
hoveniersvak en jongeren te laten zien
dat het vak van hovenier een veelzijdig
en interessant beroep is. Verder zorgen
deze partijen voor extra PR omtrent de
WorldSkills deelnemers Tuinaanleg.

Winning team
Maar ze gaan de kampioenschappen met
vertrouwen tegemoet. Het is dan ook een
echt winning team: In 2008 en 2009 zijn
Job en Frank Nationaal kampioen
tuinaanleg geworden. En vorig jaar zijn zij
tijdens de EuroSkills Europees kampioen
geworden. De jongens zijn, niet geheel
onterecht, zelfverzekerd. De Visser: “We
maken een goede kans, we zijn Nederlands
en Europees kampioen geworden, dus dat
maakt een goede indruk, ook op de
concurrenten. Ze hebben toch iets te
vrezen van ons.” Van Haastert: “Ik schat
onze kansen wel hoog in. Tot nu toe zijn
wij altijd goed voorbereid te werk gegaan
en dat zal nu niet anders zijn.” Ook Schoorl
is overtuigd van een overwinning: “Ik kan
het niveau van de concurrenten natuurlijk
niet beoordelen, maar Job en Frank vormen
een gouden duo. Ze hebben een goede
toekomst in het verschiet en het staat toch
weer goed op hun cv, zo’n WorldSkills.”
De VHG ziet hun deelname aan WorldSkills met vertrouwen tegemoet en wenst
Job en Frank heel veel succes en plezier in
Canada!

