Nederland wordt in december van dit jaar op EuroSkills
– de Europese kampioenschappen tuinaanleg – vertegenwoordigd door Jeffrey
Simonse en Roy van Delft.
Beide jonge hoveniers wonnen eind februari de Natio-

Tuinaanleg in Den Bosch.

Tom Raats

“Het is een bevestiging dat je

De Nederlandse afvaardiging naar
EuroSkills wordt uitgebreid met
ontwerper Tom Raats (21). Voor de
Europese landenwedstrijd moet door
de deelnemende teams namelijk zelf
een tuinontwerp worden gemaakt.
“Vanuit school werd een paar mensen
gevraagd of ze interesse hadden mee
te werken”, legt Raats uit. “Na een
gesprek met Roy en Jeffrey ben ik
uitgekozen. Het is geweldig om hierbij
betrokken te zijn, al levert het veel
extra werk op. Ik ben al druk bezig
met schetsen. We hebben ook een
bijeenkomst gehad met de EuroSkillswinnaars van vorig jaar en die hadden
handige tips over waar we op moeten
letten.”
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het kan gaan maken.”
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Van links naar rechts: Jeffery, Roy en Tom

Tijdens de Nationale beroepenwedstrijden

Edudelta College vertegenwoordigt Nederland voor tweede

Jeffery en Roy worden uitgeroepen tot winnaar

keer op EK-tuinaanleg

Winnaars Tuinaanleg kijken uit naar EuroSkills
D

e Nationale Beroepenwedstrijd
Tuinaanleg. Een wedstrijd van
VHG en kennis- en communicatiecentrum voor de groene sectoren Aequor.
Voor jonge vakmensen dé kans te laten zien
hoe zij creatief invulling geven aan het vak
van hovenier. Twaalf teams streden in vier
voorronden voor een plekje in de finale tijdens TuinIdee in Den Bosch, vier teams
mochten hun kunsten daadwerkelijk in de
hoofdstad van Brabant vertonen. Eén team
ging er uiteindelijk met de hoofdprijs vandoor: een ticket naar EuroSkills in Portugal,
de Europese variant van de wedstrijd, waar
uiteindelijk een uitnodiging is te verdienen
voor de wedstrijden op wereldniveau:
WorldSkills.

Vakjury
Om te bepalen wie de creatiefste hoveniers
zijn, legden de teams van twee deelnemers
van maximaal 22 jaar oud, tijdens de verschillende wedstrijden een tuin aan. Hun
werk moest voldoen aan vooraf vastgestelde
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criteria, waarna een vakkundige jury de tuinen beoordeelde op vaktechnisch gebied. Jeffrey Simonse (19) en Roy van Delft (20) van
het Edudelta Collega in Goes behaalden uiteindelijk de hoogste scores. Zij bleven vertegenwoordigers van het Groenhorst College
uit Velp, het Wellant College uit Rotterdam
en het Wellant College uit Houten voor.

Voorbereid
Simonse en Van Delft waren goed voorbereid
op de lastige klus.”Vorig jaar hebben we ook
al meegedaan”, legt Van Delft uit. “Ook toen
hebben we de finale gehaald. We merkten
toen dat de jury erg op details let. Daarom
hebben wij bijvoorbeeld een pergola niet
vastgemaakt met hoekbeugeltjes maar met
pennen.” Ondanks de voorkennis was de finale geen gelopen koers voor de beide Zeeuwen. Simonse: “Het was erg zwaar. De tegenstanders waren behoorlijk goed. Op de eerste
dag hadden we wat tegenslag, maar dat haalden we de dagen daarna langzaam in. Je zag
de verschillen met de andere teams ontstaan.

Zo bleek het team van het Wellant College
uit Rotterdam wat minder wat betreft bestrating. Maar het team van het Groenhorst College was heel erg goed, die kregen uiteindelijk
maar één punt minder dan wij.” Wij waren
iets beter met de maatvastheid”, vult Van
Delft aan: “Bij het ontwerp waren de maten
opgegeven en die werden tot op de millimeter gecontroleerd.”

Eetbare tuin
Het thema van de beroepenwedstrijd was:
‘De eetbare tuin’. De deelnemers gingen de
uitdaging aan om diverse groenten- en fruitsoorten in de tuin te verwerken. “Wij besloten een muurkastje te maken met daarin plek
voor druiven”, aldus Roy van Delft. “De inrichting van de tuin deden we met een creatieve insteek. Zo hebben we lavendel in potten geplaatst, in plaats van in de grond, zodat
daar alle plek was voor een moestuin.” De
winst van Van Delft en Simonse betekende
de tweede op rij voor het Edudelta College
uit Goes. Job de Visser en Frank van Haas-

ters van die school wonnen twee jaar geleden
de vorige editie van EuroSkills en behaalden
daarna een zilveren plek op WorldSkills.
“Door de vorige winst had niet iedereen verwacht dat wij zouden winnen”, zegt Jeffrey
Simonse. “Maar we hebben alleen maar leuke
reacties verwacht. Ook collega’s op het werk
(Van Delft en Simonse werken vier dagen
per week en gaan een dag naar school – red.)
reageerden heel leuk. Van Delft: “Omdat we
in de krant hebben gestaan, herkenden zelfs
klanten me. Hartstikke leuk.”

mee te maken. Dat gebeurt maar een keer in
je leven. De voorbereidingen vergen veel
werk: tekeningen maken, planning maken,
afspreken wie wat gaat doen ... en veel overleggen natuurlijk.” Beide jonge hoveniers hopen in Portugal een nieuw hoofdstuk aan
hun CV toe te voegen. “Het winnen van de
nationale wedstrijd staat daar al erg mooi
op”, bekent Roy van Delft. “Maar het geeft
ook vertrouwen dat je het kan en dat het in
je zit. Het is een bevestiging dat je het kan
gaan maken.”

Tuinontwerper
Nog nagenietend van de nationale winst,
wordt langzaam de blik op Europa gericht.
Beide hoveniers krijgen dan gezelschap van
tuinontwerper en oud-schoolgenoot Tom
Raats (zie kader – red.). “Tom gaat de tuin
voor EuroSkills ontwerpen en uitwerken”,
legt Simonse uit. “Uiteraard in overleg met
ons. Samen maken we uiteindelijk een tekening, die Tom zal presenteren in Portugal. Ik
kijk erg uit naar EuroSkills, het is mooi om

EuroSkills vindt plaats van 9 t/m 12 december in
Lissabon. Zie voor meer informatie:
www.euroskills-team.nl.
Voor meer informatie kunt u ook terecht op
www.vhg.org/beroepenwedstrijd.

Overleg
“Nu moeten we het ontwerp verder
uitwerken en daar zijn we al heel druk
mee. Alles gebeurt in goed overleg, we
komen wekelijks bij elkaar. Want ik kan
dan wel een schitterend ontwerp
maken, zij moeten het straks wel aan
kunnen leggen. Het thema van het
ontwerp slaat op het land van herkomst
van de teams, dus in ons geval komt
er veel water en polder in terug, maar
met de precieze invulling kunnen we
nog alle kanten op. We hebben ook
nog even om ons te oriënteren. Of het
klikt met mij en Roy en Jeffrey? Ik ken
ze al vanaf de start van de opleiding,
dus dat zit wel goed. Ik merk dat we
langzaam maar zeker een echt team
aan het worden zijn. Ik weet mijn plek
steeds beter te vinden.”
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nale Beroepenwedstrijd
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