Bram en Simon blikken terug op WK Tuinaanleg
Ambassadeurs

“We zijn vier dagen
tot het gaatje gegaan”
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Branchevereniging VHG is de
initiatiefnemer van de wedstrijden tuinaanleg. Egbert
Roozen, directeur van VHG:
“Onze branche heeft behoefte
aan jonge vakmensen. De
wedstrijden zijn een geweldige
manier om het vak te promoten.
Dat doen we samen met de
scholen, vakbonden, Colland,
Skills Netherlands en de
AOC-raad. Jonge vakmensen
gaan de strijd om de hoogste
eer in het vak aan en inspireren
daarmee jongeren om ook
voor het vak te kiezen. Bram
en Simon hebben een super
mooie prestatie geleverd. Ik
ben ongelofelijk trots op hen.
Zij zijn onze ambassadeurs
van het hoveniersvak.”

met vakmanschap te maken, meer met
topsport”, zegt begeleider Bas van Swigchem. “We willen bij WorldSkills 2017 de
tijdsdruk minder maken. Wat méér uren,
zodat je alles echt goed en vaktechnisch af
kunt werken. En we gaan de opdracht pas
enkele dagen voor het WK bekendmaken.
Dan komt het nog meer op echte vakkennis en vaardigheid aan. Daar gaat het
in deze competitie uiteindelijk om.”

Tekst: Ed Zeelt

Betere vakman geworden
Aan het WK voor vakmanschap, dat van
11 tot 16 augustus in São Paulo werd
gehouden, deden ruim 1200 jeugdige kandidaten mee. Bij het onderdeel Tuinaanleg
streden zestien teams uit de hele wereld
om de WK-titel.

Lastige muur
Traditioneel was de eerste dag het lastigste.
Er moest een muur worden gebouwd van
flagstones. “De muur moest van kwartsiet
worden gemaakt, keihard en lastig te hakken”, vertelt Bram. Aan de bovenzijde
moest de muur vlak worden afgewerkt met
stenen dekplaten. Het was dus een kwestie
van heel goed sorteren en passen en dat
kostte tijd. “Achteraf hadden we aan de
achterkant een tweede rij voor de ondersteuning moeten maken”, weet Simon nu.
“Probleem is dat je werkt met een materiaal dat we hier in Nederland niet kennen.
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Achter zo’n muur zit er bij ons normaal een
bak grond.” Een troost: maar twee teams
hadden na de eerste dag de muur af.

Tijdsdruk
Iedere dag stonden er een paar belangrijke
onderdelen op het WK-programma. Zoals
de stenen bak, het straatwerk van Portugese
keitjes, een grote houten vlonder en een vijver. “Het straatwerk is heel mooi geworden”,
vindt Bram. “En dat geldt ook voor de houten
vlonder. Die lag er strak in.” De laatste dag
kwamen alle deelnemers in tijdnood. Bram
en Simon hadden een mooi beplantingsplan bedacht. Er stonden palmen klaar en
andere plantensoorten die we hier als
kamerplanten kennen. Steeds meer supporters kwamen kijken. Bram en Simon
werkten ingespannen om alles af te krijgen.
Op de muur van de eerste dag na lukte dat
goed. “Die laatste uren hadden niets meer

Bram en Simon kijken met veel plezier op
hun WK terug. “We hebben keihard
gewerkt en uiteindelijk lag er een mooie
tuin. Het complete plaatje was goed”, zegt
Bram. Beide jongens hebben er veel van
geleerd. “We hebben veel nieuwe ervaringen
opgedaan. Met producten gewerkt die je in
Nederland niet kent. In de afgelopen drie
jaar zijn we enorm gegroeid. Je wordt er
een betere vakman én zelfverzekerder van”,
vindt Bram. Voor de toekomst telt de vierde
plek die ze hebben behaald. “We zijn hoog
geëindigd. Je bent toch vierde van de
wereld geworden. Dat telt voor later”, zegt
Simon. Hij ziet een toekomst als voorman
wel zitten. Bram wil projectleider worden,
maar wel dicht bij het werkveld blijven. Bij
WorldSkills 2015 won het team van Italië
(Zuid Tirol). Tweede werd de United Kingdom en derde Zwitserland.

Lat ligt hoog
Bas van Swigchem kijkt met veel plezier
terug op WorldSkills 2015. “Het was een
geweldige wedstrijd en de jongens hebben
gebracht wat we hoopten. De bedrijfstak
mag trots op hen zijn. Natuurlijk was niet
alles perfect, ze staan immers nog aan het
begin van hun carrière. Ze hebben iets
moois gemaakt. Internationaal ligt de lat
hoog, eigenlijk té hoog. In werkelijkheid

kijken we niet op een enkele millimeter.
Maar leg je de lat niet zo hoog, is het geen
wedstrijd. Het belangrijkste: als je dit kunt,
kun je je in de dagelijkse praktijk méér dan
uitstekend redden.”

Groenhorst Velp is trots

NK en EuroSkills 2016

Jacolien Spijkerboer, locatiedirecteur van Groenhorst Velp, is verschrikkelijk trots. “Voor een school is het belangrijk dat er studenten
meedoen aan WorldSkills. Bram en Simon hebben op wereldniveau
de top van vakmanschap getoond. Dat is een prachtig voorbeeld voor
anderen.” “Het gaat nu méér leven op onze school,” vertelde docent
Elbert Roordink die de jongens drie jaar trainde. “Er zijn bij ons al
diverse studenten die mee willen doen aan het NK 2016.”

Eind 2016 zijn de Europese wedstrijden EuroSkills 2016 in Gothenburg.
“Daar komt méér creativiteit in de wedstrijdopdracht”, zegt Bas van
Swigchem. “In ieder geval in de beplanting en misschien ook in het
materiaal. Maar ook op nationaal niveau gaan we creativiteit meer
ruimte geven zodat het geen kunstje wordt. De ploeg die de Nationale
Wedstrijd Tuinaanleg 2016 in Den Bosch wint, gaat namens VHG naar
EuroSkills 2016.”
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