WorldSkills 2009: Never change a winning team!

Maandenlang hebben Job de Visser en Frank van Haastert er naar toegeleefd: de WorldSkills. Afgelopen september was het dan eindelijk zover, na alle voorbereidingen mochten
ze in Calgary, Canada, laten zien wat ze in huis hebben! Het werd een groot succes en de
jongens wonnen de zilveren medaille WorldSkills LandScaping en kwamen bovendien een
ervaring rijker terug in Nederland.
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Job en Frank net aangekomen in Calgary,
Canada
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e hadden het voor geen goud
willen missen. Job de Visser en
Frank van Haastert kunnen
tevreden terugblikken op hun deelname
aan de afgelopen wereldkampioenschappen voor vakmanschap. Ze hebben zich
goed staande gehouden tussen de 850
wedstrijdkandidaten uit 48 landen op

de WorldSkills Competitie van 2009. Job
de Visser: “We hebben WorldSkills ervaren
als één groot avontuur.” Ze waren van
tevoren zelfverzekerd, immers, ze hadden
al twee titels op zak (in 2008 en 2009
Nationaal kampioen tuinaanleg en vorig
jaar tevens Europees kampioen tuinaanleg).
Maar wat kun je anders doen dan je goed
voorbereiden en als team op elkaar
vertrouwen? Van Haastert: “Wij vullen
elkaar heel goed aan. Ik ben iemand van
de voorbereiding, ik werk alles in tot in
de puntjes uit en Job is meer de creatieve
man en weet tijdens de wedstrijd goed en
creatief om te gaan met onverwachtse
gebeurtenissen.”

Job, Reinier en Frank worden op Schiphol
feestelijk onthaald door VHG-voorzitter Bert
Gijsberts
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Reinier Ruijs
Een tweede belangrijke aspect is goede
begeleiding en die was er in de vorm van
Reinier Ruijs, chief expert. Reinier Ruijs:
“Chief expert betekent dat je niet alleen
jurylid bent, maar ook voorzitter van de
jury, ik had de algehele leiding over de
wedstrijd, en in die rol begeleidde ik ook
Job en Frank.” Hij heeft de jongens met
raad en daad bijgestaan, in de voorbereidingen en ook tijdens de WorldSkills in
Canada. Hij had meteen alle vertrouwen
in de jongens. Ruijs: “Ik ken de jongens
al een paar jaar, ik heb meer wedstrijden
met ze samengewerkt, zoals EuroSkills
en ze zijn al een paar keer kampioen
van Nederland geworden. Ik had hoge
verwachtingen van ze en dat hebben ze
ook waargemaakt.”

Gouden duo
Maar ondanks de hoge verwachtingen
begon de wedstrijd voor Job en Frank
enigszins stroef. De Visser: “Ook wij
schatten onze kansen goed in, maar omdat
de eerste dag niet zo lekker liep, ga je daar
toch anders over denken. Aan het begin
van de tweede dag kregen we te horen dat
we bijna alle punten gepakt hadden en dat

Job en Frank met een trotse Reinier Ruijs
in het midden

we tweede stonden, dan krijg je er weer
goede moed in.”
Dit mooie tussenklassement wisten Job
en Frank alle dagen vast te houden en
dat leverde dus uiteindelijk de zilveren
medaille op. Frank en Job hadden de
taken tijdens de wedstrijd dan ook goed
verdeeld. Ruijs legt uit wat hun geheim is:
“Ze zijn een heel hecht team, ze werken
natuurlijk al een aantal jaren samen, ook
in de dagelijkse praktijk werken ze veel
samen, zoals op hetzelfde stagebedrijf. Ze
zijn gewoon heel uitgekiend, ze kunnen
heel goed dingen van tevoren uitdenken
en daardoor een hele goede tijdsplanning
maken. Ze weten precies wat ze aan elkaar
hebben en ze denken hetzelfde over
dingen. Dat botst dan ook niet zo gauw.”

Belangstelling
De wedstrijd tuinaanleg in Calgary trok
veel bezoekers en ook belangstelling van
de pers. Logisch, het is een hal waar altijd
veel moois te zien is, ook bij ploegen die
misschien iets minder presteren. Tot de
kritische toeschouwers behoorden ook de
ouders en broers van Frank. Zijn vader zit
zelf in het vak, Van Haastert Hoveniersbedrijf in Hellevoetsluis. Een broer werkt

De maquette van de wedstrijdopdracht

ook al in de groensector en de andere broer
leert er nog voor. Een echte groenfamilie,
dus zij mochten niet ontbreken in Calgary.
De vader van Frank is uiteraard heel trots:
“Het is mooi bij de besten van de wereld
te horen. Dan ben je op WorldSkills. Maar
haal je daar zilver, dan ben je wel op één
na de beste van de hele wereld. En dat
kunnen er niet veel zeggen!”
Iemand die ook heel trots op de jongens
is, is Reinier Ruijs: “Ik heb in jaren niet
zo’n goed team gehad, vooral mentaal
waren ze heel sterk. En dat is meestal de
bottleneck met dit soort internationale
wedstrijden. Vaktechnisch zijn die jongens
meestal wel goed, maar zijn ze ook echt
stressbestendig? Want er komt heel wat op
die jongens af, hoor. Andere taal, allemaal
vreemde mensen om je heen en heel veel
publiek, veel meer dan wij gewend zijn.”

Nieuw avontuur
Voordat ze naar Canada vertrokken
hebben ze ook nog “even”, tussen alle
WorldSkills-hectiek door, hun opleiding
afgerond. Nu zijn ze samen begonnen aan
een nieuw avontuur: De Hogere Agrarische
School in Den Bosch, waar ze allebei de
opleiding Bedrijfskunde en Agribusiness
gaan studeren. Eenmaal terug uit Canada
moesten Job en Frank dan ook meteen
aan de studie, want het nieuwe schooljaar
was reeds begonnen. Ook dit nieuwe
avontuur beleven ze als een team; hoewel
ze niet bij elkaar in de klas zitten, ze wonen
wel bij elkaar in het studentenhuis, op
kamers.
De jongens zijn ambitieus en hebben
grootse toekomstplannen. In wedstrijdverband zul je ze samen niet meer kunnen
bewonderen, dit was de laatste Skills waar
ze aan participeerden als deelnemers.
De Visser: “Maar wie weet in de toekomst
misschien een keer als jurylid, haha” .
Wel zijn er plannen om later samen een
eigen bedrijf te starten. De Visser: “We
hebben samen al zo veel bereikt, waarom
zou je daarna dan ook niet verder gaan
met elkaar?” Tja, wat kun je daarop
zeggen? Never change a winning team!
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Job de Visser en Frank van Haastert winnen zilver

27

