Productschap Tuinbouw is co-sponsor
De opdracht
De opdracht was een tuin aan te leggen
van vier bij zes meter, met een verhoogd
en een lager deel, omringd door duurzame beplanting van hagen en plantvakken met een gemengde beplanting van
vaste planten, groenblijvers en grassen.
Het verhoogde deel bestond uit een
houten vlonder, het lagere deel uit een
halfverharding van Olivijn en een bestrating van gebakken klinkers. Deze delen
werden verbonden door een opvallend
waterelement. De leerlingen moesten
het ontwerp goed en netjes uitvoeren
binnen maximaal 36 uur. De tuin was
ontworpen volgens het principe van De
Levende Tuin. Hierin spelen de beplanting en de herbruikbaarheid van materialen een belangrijke rol.

Overige sponsoren zijn:
• Van Vliet Kastanjehout
• Van Helvoirt Groenprojecten
• Green²
• Nooijen terreininrichting
• Plant Publicity Holland (PPH)
• Mobilane
• Garden TS
• Probeg
• Wellantcollege Houten
• Geotop

mooie houtsoort voor vlonders en
bankjes. We hebben dat op maat
gezaagd in de gewenste diktes.
Deze manier van sponsoring is voor
ons een mooie gelegenheid om aan
een breed publiek te laten zien wat
er allemaal mogelijk is met
duurzaam Europees hout zoals eik,
lariks en Douglas. In onze stand
kon men er voorbeelden van zien,
er vlak naast waren de deelnemers
‘live’ bezig met het materiaal. Dat
werkt prima. Het was voor ons de
Van Vliet Kastanjehout leverde al
tweede keer dat we een bijdrage
het hout (circa 5 kuub – red.) dat
leverden en dat bevalt goed. De
de deelnemers in de opdracht
moesten verwerken. “Gekozen was hoveniers en groenvoorzieners zijn
voor inlands Douglashout”, vertelt belangrijke partners voor ons.”
Marcel Dorrestijn. “Dat is een

De uitslag

Team van AOC Oost Almelo winnaars Tuinaanleg

Goede voorbereiding biedt
voorsprong
Met twee studenten een tuin van 24 vierkante meter aanleggen in krap drie dagen. Met alles erop
en eraan: een houten vlonder, waterelement, bestrating en beplanting. En dat terwijl nieuwsgierige
consumenten en een kritische jury op je vingers staan te kijken. Een pittige klus. Vier teams van
hoveniersleerlingen gingen de uitdaging aan tijdens de beurs Tuinidee in Den Bosch. Sjors
Meuleman en Bastiaan Germeraad van het AOC Oost uit Almelo rolden als winnaars van deze
Nationale Beroepenwedstrijd Tuinaanleg 2011 uit de bus.
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Sjors Meuleman en Bastiaan Germeraad
van AOC Oost uit Almelo toonden zich
op TuinIdee meesters in vakmanschap
en professionaliteit. De overige plaatsen
werden verdeeld onder teams van
Helicon Opleidingen:
2e plaats: Charly Prijs en Stan Hendriks
(Helicon Opleidingen uit Nijmegen);
3e plaats: Stefan Kuijpers en Rob
Dortmans (Helicon Opleidingen uit
Den Bosch);
4e plaats: Toby Jansen en Guus Jansen
(Helicon Opleidingen uit Nijmegen).
De winnaars kijken terug op een enerverende ervaring. “Het was erg leuk”,
vertelt Sjors. “En het vervolg is ook leuk:
we gaan waarschijnlijk naar de WorldSkills in Londen. Daar gaan we nog veel
meer leren.” De voorbereiding van het
winnende team loog er niet om. Zo
werd de bouw van de vlonder alvast
geoefend op school. “Daar hebben we
veel profijt van gehad”, aldus Bastiaan,
“Het zag er superstrak uit.” Lastig was
het op de goede hoogte krijgen van de
bestrating. “En de juiste vorm daarin
krijgen”, vindt Sjors. “Daarvoor hebben
we een tuinslang gebruikt.” Het werken
te midden van beursbezoekers deed de
heren niet zoveel. “We hadden er tijdens
de voorrondes op een beurs in Utrecht
ook al mee te maken” vertelt Sjors. “Je
bent zo druk bezig dat je er nauwelijks
op let. We werden overigens wel beoordeeld op het netjes beantwoorden van
De winnaars: Bastiaan Germeraad (l)
en Sjors Meuleman (r)

vragen uit het publiek.” Sjors en
Bastiaan zijn zeer tevreden met deze
vermelding op hun cv. Wie weet komt
daar straks nog een internationale titel
bij. “Veel vrije tijd zal er de komende
periode niet zijn”, vreest Bastiaan.
“Maar we krijgen er veel voor terug.”

Het jury-oordeel
Sjors en Bastiaan wisten met een verschil van 8 punten op nummer twee de
concurrentie achter zich te laten. Van tvhovenier Jurgen Smit kregen ze te horen
dat zij zich Nationaal Kampioen tuinaanleg 2011 mogen noemen. Juryvoorzitter Reinier Ruijs vindt dit een uitstekende prestatie. “Het niveau van de
kandidaten lag erg hoog dit jaar. De
winnaars sprongen eruit omdat zij zich
duidelijk goed hadden voorbereid en
heel netjes werkten. Het zag er steeds
heel opgeruimd uit. Dat zie je terug in
het resultaat. Het was een pittige
opdracht, met veel verschillende technieken. Veel zaag- en timmerwerk dit
keer. Daar moet je goed over nadenken.
Wanneer het fout gaat is er geen tijd en
geen materiaal om te herstellen.
Daarnaast moesten ze aan de gang met
klinkerwerk en halfverharding. Meestal
kost dat zoveel tijd dat de beplanting
een sluitpost wordt. Dat was bij Sjors en
Bastiaan niet het geval. Alles was ruim
op tijd klaar. Als ze zich voor de WorldSkills in Londen net zo goed voorbereiden en er net zoveel energie in steken,
maken ze een goede kans.”

De coach
Op het AOC Almelo blikt een trotse
coach Martijn Asdonk voldaan terug.
“Het was voor ons allemaal nieuw. We
deden voor het eerst mee aan de beroepenwedstrijden. Met twee teams zijn
we de voorrondes ingegaan. Veel tijd
is gestoken in de voorbereiding: het
bestuderen van de tekeningen, het
maken van een plan van aanpak, een
matenplan, een zaagplan, risico-inventarisatie en -analyse. En oefenen natuurlijk. Dat hebben ze ook heel wat uren
gedaan hier in het praktijklokaal. Dat
heeft z’n meerwaarde gehad.” Martijn
ziet de deelname van beide jongens aan
WorldSkills met vertrouwen tegemoet:
“Het is een goed op elkaar ingespeeld
team. Ze hebben aan een half woord
genoeg. Mijn taak zit er op. De jongens
gaan deel uitmaken van het Nederlandse
team. Maar, als het even kan zal ik er
wel zijn als belangstellende!”

De sponsoren
Branchevereniging VHG organiseert de
wedstrijden samen met Aequor. “We
willen hiermee de aandacht vestigen
op het hoveniersvak”, vertelt Marijke
Dorresteijn, junior communicatieadviseur van Branchevereniging VHG.
“Daarnaast laten we zo aan jongeren
zien dat het vak van hovenier een veelzijdig en interessant beroep is. We kijken er tevreden op terug. De mediaaandacht was groot dit jaar.”
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