Nationale Beroepenwedstrijd Tuinaanleg 2013

Team AOC Oost wederom
landskampioen
Het is de heren uit Almelo weer gelukt: Marcel Jansen en Lucq Post van team AOC Oost bleken
wederom in staat de meeste punten te scoren met het aanleggen van een complete tuin in drie
dagen. Tijdens de Nationale Beroepenwedstrijd Tuinaanleg op de beurs Tuinidee in Den Bosch
kwamen zij net als vorig jaar als winnaars uit de bus. Zij ontvingen het goud uit handen van
Olympisch judoka Edith Bosch en zullen Nederland vertegenwoordigen tijdens de WorldSkills
2013 in Leipzig, Duitsland.
Door Annemieke Bos, foto’s Jan Dijstelbloem

Met 76,68 punten lieten Marcel en Lucq
de concurrentie achter zich. Coach Mar
tijn Asbroek moest toezien hoe de heren
op de bouwkundige aspecten wat punten
lieten liggen, maar dit werd ruimschoots
gecompenseerd door de uitstekende
werkvoorbereiding. “Voor de WorldSkills
zullen we heel veel gaan oefenen met
het voorgeschreven materiaal. Want hoe
vaker je een handeling doet, hoe sneller
en beter het gaat.”

Technische uitdagingen
Volgens de winnaars bevatte het ontwerp
van Wilco Boksebeld pittige technische

uitdagingen, zoals een pergola van
gebogen staal en stalen plantenbakken
die in de bestrating zijn verzonken.
“Alles loopt in elkaar over”, aldus Lucq,
“daardoor kun je niet echt een onder
deel afmaken.” “Op de bouwkundige
onderdelen zijn we hier en daar wat te
nonchalant geweest”, geeft teamgenoot
Marcel toe. “Maar gelukkig hebben we
goed weten te scoren met onze werk
voorbereiding. Dan moet je denken aan
het uitwerken van een plan van aanpak,
het opstellen van een werkvolgorde,
gereedschaplijst en een urenbegroting.”
Opgelucht lieten de heren zich feliciteren

door familieleden en vrienden die in
grote getale naar de Brabanthallen
waren gekomen. Zo’n 200 genodigden
woonden de prijsuitreiking bij.

Goud winnen
Team AOC Oost won vorig jaar ook de
Kampioenstitel en behaalde een tweede
plaats tijdens de EuroSkills in België.
Doel van de deelname dit keer is dan
ook een gouden medaille te behalen
tijdensWorldSkills. Olympisch judoka
Edith Bosch herkent zich hier volledig
in: “Meedoen aan zo’n kampioenschap
doe je voor de winst. Kampioen ben je

voor je hele leven, dat pakt niemand je
meer af. Het is een geweldige ervaring
die een positief effect heeft op je loop
baan.” Hoewel tuinaanleg niet direct iets
met judo te maken heeft, ziet Bosch wel
degelijk een parallel: “Deze wedstrijden
zijn goed te vergelijken met topsport.
Het vallen en opstaan, steeds leren en
altijd verbeteren, dat komt hier ook naar
voren. Ik heb de heren op het hart gedrukt
dat ze zichzelf niet moeten onderschatten
omdat ze doen wat ze leuk vinden en
daar goed in zijn. Ze komen heel nuchter
over en vinden het een geweldige ervaring.
Dat is het ook, maar het doel van zo’n
kampioenschap is natuurlijk winnen!”

Promotie
Juryvoorzitter Bas van Swigchem prees
de prestaties van alle deelnemende
teams. “Iedereen heeft uitstekend
gepresteerd, in een competitieve maar
vriendelijke sfeer. Al met al een goede
promotie van het groene vak. Want dat
is een van de belangrijkste doelstellingen
van deze wedstrijden: het hoveniersvak
in al zijn facetten te laten zien aan jonge
mensen. Tijdens de afgelopen beurs
dagen hebben we diverse groepen leer
lingen voorbij zien komen. Het lijkt erop
dat de belangstelling vanuit het onder
wijs dus toeneemt.”

Organisatie
De Nationale Beroepenwedstrijd Tuin
aanleg 2013 is georganiseerd door
Branchevereniging VHG in samenwerking
met de AOC’s. De wedstrijden worden
mede mogelijk gemaakt door bijdragen

Een vrolijke tuin
De teams hadden de opdracht om – tijdens de beurs Tuinidee –
binnen drie dagen een complete tuin aan te leggen. Daarin zijn
alle facetten van het hoveniersvak verwerkt. Van het uitzetten van
maten en peilen, het aanbrengen van verhardingen, hout en staal
tot en met het werken met een grote variatie aan beplanting. Het
werk wordt beoordeeld op vaktechnische aspecten zoals maat
voering en afwerking, maar ook op veilig werken, organiseren en
samenwerken. Het ontwerp van de tuin kwam dit keer van ontwerper
Wilco Boksebeld van tuinontwerpstudio Bladgoud. “Ik heb een vrolijke
tuin ontworpen, die de jongere generatie denk ik aanspreekt. Met de
ronde vormen is het ook een tegenhanger van de strakke vierkante
vormen die je hier op de beurs veel aantreft. Vaktechnisch is het
een tuin die niet iedereen zomaar kan maken. Alles zit aan elkaar
vast. Dat vraagt om veel vooruitdenken. Je moet eerst goed
nadenken over de aanpak. Er is ook vakmanschap nodig om de
verschillende materialen, zoals het gebogen staal, goed te verwerken.
Alle disciplines die een hovenier moet beheersen, zitten er in.”

van Colland, FNV Bondgenoten, CNV
Vakmensen en het Ministerie van
Economische Zaken. Daarnaast kon
de organisatie rekenen op steun van
een groot aantal materiaalsponsors,
namelijk:
• De Jacoba Hingst Stichting
• Tuinontwerpstudio Bladgoud
• De Beijer Bouwgrondstoffen BV
• De Waterfabriek
•	Helicon Opleidingen locatie
’s-Hertogenbosch
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MBI de Steenmeesters
Nooijen terreininrichting
Mijn Tuinidee
Van Bergenhenegouwen
Van Vliet kastanjehout
Pokon Naturado
Gravel-fast
Aloys Elders constructiebedrijf

Puntenoverzicht
deelnemende
teams
AOC Oost Almelo
Groene Campus
Helmond
Clusius Hoorn
Groenhorst Velp

Een van de teamleden van Groene Campus Helmond aan de slag met
het plantwerk.
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Ook het voorjaar zat in het ontwerp verwerkt.

76,68
70,45
65,80
59,36

Olympisch judoka Edith Bosch (midden) reikte de prijzen uit.
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