Lucq en Marcel bereiden zich voor op WorldSkills 2013

Goed hakwerk basis van succes
op WK tuinaanleg
Hakken van natuursteen is voor Nederlandse hoveniers
geen dagelijks werk. Tijdens WorldSkills 2013, het WK voor
jongevakmensen, gaan de hoveniers Lucq Post (20) en
Marcel Jansen (20) met dit lastige materiaal aan de slag.
Als voorbereiding hebben ze een dag geoefend bij
Slotboom Steenhouwers in Winterswijk.

kun je tien keer hakken en dan is er nog
maar een splinter af.” Lucq vult aan:
“We hebben met beitels gewerkt die we
nog niet kennen. Die gaan natuurlijk mee
naar Leipzig. En de klopper die ze hier
gebruiken, is ook handig. Die vangt veel
meer klappen op dan de moker waar we
normaal mee werken.”

Nieuwe kans op goud
Door Ed Zeelt

Aan WorldSkills 2013 doen ruim duizend
jonge vakmensen mee in zo’n vijftig
beroepen. Daaronder zestien teams van
ieder twee hoveniers. Bas van Swigchem
is expert tuinaanleg namens Nederland
en vertegenwoordigt Branchevereniging
VHG. Van Swigchem begeleidt Lucq en
Marcel, die samen het Nederlandse
team vormen.

Een Duitse tuin
Lucq, Marcel en Bas kennen de wed
strijdopdracht. “In de voorbereiding is
het een kwestie van heel goed naar de
tekeningen kijken en alles goed door
praten. Zoveel mogelijk betrek ik Martijn
Asbroek van het AOC Oost erbij. Hij was
feitelijk de coach van het team AOC
Oost”, vertelt Van Swigchem. “Bij het
AOC hebben Lucq en Marcel de contou
ren van de wedstrijdtuin al gemaakt. Ze
hebben de verschillende hoogten uitge
zet, de boom geplaatst en met keitjes
gewerkt.”
De wedstrijdtuin is in Duitsland ontwor
pen. De bak is zeven bij zeven meter.
Er komt een natuurstenen rand omheen.
De deelnemers moeten een bestrating
met keitjes maken, een bank en een gol
vende loungebank van hout, een water
element en een kruidentuintje. En een
muur. Die wordt gemaakt van gestapelde
blokken natuursteen van 25 x 15 x 15 cm.
In een vloeiende lijn moet de muur
onderaan 22 cm breed worden en boven

24

18 cm. Dat hoeft niet heel strak te zijn,
maar de vorm moet erin zitten. Dat
betekentveel natuursteen hakken.
“Het wordt een hele klus”, zegt Van
Swigchem. “Omdat iedereen het ont
werp al kent en vaak heeft kunnen oefe
nen, spreken we ter plaatse nog enkele
wijzigingen af. Denk aan het verplaatsen
van een boom of het draaien van een
bank. De deelnemers krijgen 22 uur voor
hun opdracht. Twijfel heb ik nog over de
soort steen. In de opdracht spreken ze
over ‘limestone’. Vertaald is dat kalk
steen, maar op de plaatjes lijkt het ook
op hardsteen. Daarom oefenen we met
allerlei soorten natuursteen.”

Lucq en Marcel hebben samen al heel
wat wedstrijdervaring. Vorig jaar namen
ze deel aan EuroSkills. Daar maakten ze
met een team van drie een tuin naar
eigen ontwerp en werden tweede. Dat
zat ze niet lekker. Daarom deden ze dit
jaar weer mee aan de regionale en
nationale selectiewedstrijden voor
WorldSkills. Van zestien teams waren ze
het beste. Als expert is Van Swigchem
er blij mee: “In Leipzig komen goede
deelnemers met veel ervaring. De con
currentie is er veel groter dan bij Euro
Skills. Gelukkig doen we mee met een
ervaren team. Anders zet je echt geen
prestatie neer. Want als je onervaren
tegen Sven Kramer gaat schaatsen,
win je de eerste wedstrijden ook niet.”
Inmiddels volgen Lucq en Marcel een

hbo-opleiding. Daarnaast werken ze
twee dagen in de week. “We doen
zoveel mogelijk samen. Dan raak je
op elkaar ingespeeld en ken je elkaar
beter”, zegt Lucq. En bijna eenstemmig:
“We hebben het hele verhaal al eens
meegemaakt. Het is machtig om te
doen en geeft extra motivatie.”

Goed leren hakken
Lucq en Marcel krijgen vandaag instruc
tie van Mike Slotboom, die acht jaar
geleden de zilveren medaille behaalde
bij een WorldSkills wedstrijd. Maar dan
in zijn eigen vak: natuursteen bewerken.
“Natuurlijk werken we regelmatig met
natuursteen”, zegt Lucq. “Maar normaal
is het strakker werk en dan zagen we.
Mike leert ons hoe we goed moeten
hakken. De kunst is de juiste beitel te
gebruiken en dan met zo min mogelijk
slagen de goede vorm realiseren. Daar
winnen we tijd mee.” Marcel vertelt: “We
hebben vooral de techniek geleerd. Je
moet je beitel op een bepaalde manier
vasthouden. Ook de hoek waaronder je
slaat is belangrijk. Sla je verkeerd, dan

WorldSkills 2013
WorldSkills 2013 vindt plaats van 2 t/m 7 juli in Leipzig. Het Neder
landse team bestaat uit 24 jongeren die deelnemen in 19 beroepen.
Meer info op www.worldskillsteam.nl. Van de wedstrijd tuinaanleg
wordt dagelijks verslag gedaan op www.vhg.org.
Branchevereniging VHG coördineert in samenwerking met Skills
Netherlands de uitzending van het Nederlandse hoveniersteam naar
Worldskills. Deze deelname wordt mede mogelijk gemaakt door
FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen, het Ministerie van Economische
Zaken en het Fonds Colland Arbeidsmarktbeleid.
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