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VLAAMSE HOUTPROEF 2017 
IN WEST-VLAANDEREN 

 

 

 

 

Ter gelegenheid van de bekendmaking van de West-Vlaamse laureaten van de Vlaamse Houtproef op 2 

juni 2017 in het Cultuurcentrum Het Perron te Ieper, bezorgen wij u hierbij graag de persmap.  

 

Hierin kan u volgende documenten terugvinden :  

 

1. Persartikel over deze editie van de Houtproef 

 

2. Toespraak van Dhr. Leo Pype, voorzitter werkgroep houtproef Confederatie Bouw West-

Vlaanderen 

 

3. Tekeningen van het werkstuk 

 

4. Overzicht van de laureaten bij de diverse afdelingen (BUSO, BSO en TSO) 

 

 

Nà de prijsuitreiking kan u op onze website www.houtproef.be deze documenten downloaden.  

Alle foto’s kan u vinden op www.facebook.com/houtproef.  

 

 

Voor verdere inlichtingen mag u gerust contact opnemen met  

 

Gerd Decoene 

Confederatie Bouw West-Vlaanderen 

Kortrijksestraat 389 A, 8500 Kortrijk 

T 056 26 81 41 – M 0476 92 68 78 – F 056 26 81 45 

gerd.decoene@confederatiebouw.be  

 

een organisatie van 

Confederatie Bouw  

Vlaamse Schrijnwerkers 

 

info@houtproef.be – www.houtproef.be 

http://www.houtproef.be/
http://www.facebook.com/houtproef
mailto:gerd.decoene@confederatiebouw.be
mailto:info@houtproef.be
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West-Vlaamse laureaten van de Houtproef gehuldigd 
 

 

 
Dit jaar hebben bijna 850 leerlingen deelgenomen aan de Vlaamse Houtproef, waarvan 170 leerlingen in 
West-Vlaanderen. De houtproef wordt georganiseerd door de Confederatie Bouw Vlaamse 
Schrijnwerkers, samen met de diverse lokale afdelingen, waaronder ook de West-Vlaamse vereniging van 
schrijn- en glaswerkers. Het initiatief groeide uit tot een succesvolle proef voor leerlingen uit het 
secundair onderwijs die de richting hout of schrijnwerkerij volgen en waarbij techniek en 
vakkennis centraal staan. 
 

Elke leerling moest een werkstuk maken in massief hout. Een vakjury heeft nauwkeurig het werk van de 

leerlingen beoordeeld, waarbij gelet werd op de fijnste details.  
 
Op 2 juni werden in Ieper de provinciale laureaten gehuldigd. De vijf beste leerlingen van elke afdeling 
dingen nog mee naar de prijs van de ‘Vlaamse laureaat’ die op 9 juni in Sint-Niklaas worden 
bekendgemaakt. 

 

 

Steun vanuit de sector voor het technisch onderwijs 

 

Het is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de bouwsector en het onderwijs, met als doel het 

beroep van timmer- en schrijnwerker te promoten. 

 

Deze proef wordt georganiseerd door de beroepsfederatie “Confederatie Bouw Vlaamse Schrijnwerkers”, 

samen met de verschillende regionale afdelingen. Onder de impuls van de werkgroep werd opnieuw een 

mooi werkstuk bedacht voor de leerlingen.  

 

Dergelijke organisatie is uiteraard enkel mogelijk mits de steun van diverse partners.  

 

De scholen kregen al het nodige hout gratis geleverd, die ter beschikking werd gesteld door Cras (den), 

Decospan (plaatmateriaal), Martal (eik) en Pollmeier (beuk). Het inrichtend comité zorgde voor de 

verdeling van de houtpakketten in de deelnemende scholen.  

 

De firma’s Basin Chemie, Decadt Houthandel, Fakro, Lamello Begium, Lecot-Raedschelders, Leitz-

Service, Lerou ijzerwaren, Merckx, Metabo, Ox Tools, Pro@Work, Renotec, Rigolle, Robaco, Silky, en 

Wood-You hebben gezorgd voor de nodige financiële steun en voor heel wat mooie prijzen (machines en 

gereedschapsets). 

 

Alle deelnemende leerlingen kregen trouwens een leuke attentie, als dank voor hun fantastische inzet 

voor de houtproef. Zij kregen allen houtlijm van Rectavit, een lijmfles van Merckx en een leuke giftbag met 

t-shirt van Snickers. 

 

 



Verloop van de wedstrijd 

 

In maart kreeg elke school alle nodige hout aangeleverd, zodat zij het hout volgens een opgelegd 

maatborderel konden klaarmaken.  

 

De dag voor de eigenlijke proef werd een filmpje vrijgegeven op de website, waarop te zien was welk 

werkstuk er zou moeten gemaakt worden. De eigenlijke opdrachttekeningen werden pas op de ochtend 

van de houtproef – 20 april 2017 – doorgestuurd naar de scholen. De leerlingen konden beginnen aan 

hun werkstuk, en kregen hiervoor één dag de tijd. De vervaardiging van het werkstuk was een ideale 

combinatie van machinewerk en verplicht manueel werk. Zo maakten de schrijnwerkers-in-spé een 

werkstuk dat gezien mag worden… 

 

Het was zeker geen gemakkelijke opdracht, dit was o.a. te merken aan de tijd die de leerlingen 

gespendeerd hebben aan hun proef. In heel wat scholen hebben leerlingen doorgewerkt tot 18 uur, het 

tijdstip waarop de houtproef onherroepelijk werd afgesloten…  

 

 Op de facebookpagina van de houtproef (www.facebook.com/houtproef) kan u de foto’s bekijken 

van de leerlingen tijdens de vervaardiging van hun werkstuk. 

 
Een lokale vakjury heeft vervolgens alle afgewerkte werkstukken grondig gecontroleerd en beoordeeld. 
Deze jurering gebeurde eerst regionaal, waarbij dus de regionale laureaten per afdeling bepaald werden. 
De beste uit elke regio en afdeling gingen door voor een tweede, Vlaamse beoordeling waaruit de 
Vlaamse laureaten gekozen werden. 

 

 

West-Vlaamse prijsuitreiking 

 

Op vrijdag 2 juni 2017 vond de officiële hulde plaats in het cultuurcentrum “Het Perron” te Ieper, waarbij 

de regionale (provinciale) laureaten werden gehuldigd.  

 

In totaal werden 49 leerlingen gehuldigd. Zij kregen naast een officieel getuigschrift ook een mooie prijs 

zoals gereedschapsets, boormachines, schuurmachines, materiaalkoffers, etc. Er werd die avond een 

prijzenpot met een totale waarde van meer dan 6.000 EUR uitgereikt! De laureaten zullen de theorie dus 

zeker en vast kunnen verderzetten in de praktijk met hun eigen gereedschap.  

 

Bovendien maken de vijf beste van elke afdeling nog kans op een extra mooie prijs tijdens de Vlaamse 

prijsuitreiking op 9 juni in Sint-Niklaas. 

 

De drie West-Vlaamse laureaten van deze editie werden:  

 bij de afdeling BUSO: VAN DEN BOSSCHE MARCO uit Ruiselede 

 bij de afdeling BSO: DE KEYNE YENTL uit Leisele 

 bij de afdeling TSO: CLICTEUR MAARTEN uit Nieuwmunster 

 

Via de website www.houtproef.be kunnen de tekeningen van de werkstukken gedownload worden en alle 

foto’s van de proef in de scholen alsook van de prijsuitreiking kan u vinden op de Facebookpagina van de 

houtproef: www.facebook.com/houtproef. 

 

 

verdere info op www.houtproef.be   
foto’s kan u vinden op www.facebook.com/houtproef  

http://www.facebook.com/houtproef
http://www.houtproef.be/
http://www.facebook.com/houtproef
http://www.houtproef.be/
http://www.facebook.com/houtproef
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Houtproef 2017 – West-Vlaamse hulde op 2 juni 2017 

Toespraak van Dhr. Leo PYPE 

(voorzitter werkgroep houtproef Confederatie Bouw West-Vlaanderen) 

 

                     

De houtproef is voor alle Vlaamse provincies reeds toe aan zijn zesde editie. Dit jaar namen er 62 
scholen aan deel, met een totaal van 834 leerlingen. Wat West-Vlaanderen betreft zitten we reeds aan 17 
edities, hier namen er 15 scholen aan deel, met een totaal van 167 leerlingen. 
 
Alle werkstukken die afgewerkt waren en die in aanmerking kwamen voor een beoordeling werden door 
de toezichthouders meegenomen. Deze werkstukken werden per provincie beoordeeld door een 
regionale vakjury. Alle elementen van het werkstuk zoals afmetingen, massieve verbindingen, 
aansluitende verbinding plaatmateriaal en afwerking, werden nauwkeurig nagezien. 
 
De vijf werkstukken met de hoogste scores per afdeling werden voor de Vlaamse prijsuitreiking nogmaals 
gekeurd door een jury samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende provincies. Op vrijdag 9 
juni worden dan de Vlaamse laureaten in de prijzen gezet tijdens een huldiging in Sint-Niklaas.  West-
Vlaanderen heeft 11 laureaten in Sint-Niklaas. Dit is een zeer goede score. 
 
Ook dit jaar was het werkstuk niet eenvoudig te noemen. De halfhoutverbindingen moesten langs alle 
kanten dicht zijn en er moest ook gezorgd worden dat de stijl en de regel haaks op elkaar stonden. 
In het voorbereidende werk stelde men vast dat het bovenblad geen enkele haakse zijde kende waardoor 
het oppassen geblazen was bij het boren van de deugelgaten. 
 
We hebben kunnen vaststellen dat 75% van de leerlingen een werkstuk afgewerkt hebben voor jurering. 
De variatie aan punten was wel groot.  We hebben toppers van meer dan 90% en de laagste scores 
waren minder dan 50%. 
 
Met een grote inzet van de leerlingen, de gedrevenheid van de vakleerkrachten, die deze proef helpen 
sturen door met creatieve inzichten hulpstukken te helpen maken, is het mogelijk voor de deelnemers om 
verbluffende resultaten neer te zetten. 
 
Zo dadelijk maken we de uitslag bekend voor het BUSO, BSO en het TSO. 
 
Ik dank namens de werkgroep van de houtproef Confederatie Bouw West-Vlaanderen afdeling 
schrijnwerk en alle scholen, directies en leerkrachten over de netten heen.  Bedankt dat jullie ruimte en 
tijd geven voor deze opdracht ondanks de zware planning. De inzet van de leerkrachten om de leerlingen 
te coachen tijdens een opdracht die ’s morgens op tafel ligt en om 18u moet afgewerkt zijn… om dit alles 
in goede banen te leiden… dit is zeker niet te onderschatten! 
 
Een goede samenwerking tussen het technisch onderwijs en de bedrijfswereld is een noodzaak voor alle 
partijen. 
 
Graag richt ik ook een woord van dank aan de talrijke sponsors voor hun materiële en financiële 
bijdragen.  De prijzenpot, die we vandaag aan de leerlingen met de beste resultaten zullen schenken, is 
er dankzij uw inspanning ! 
 



Ook dank ik graag alle medewerkers van de houtproef die belangloos een deel van hun vrije tijd daarvoor 
opofferen omdat men gelooft dat er nog een mooie toekomst is weggelegd voor vakmensen. 
 
Ook een grote dank u wel aan de leden van het inrichtend comité, de toezichthouder, de juryleden en de 
administratie.  We hopen volgend jaar terug beroep op u te mogen doen. 
 
Tenslotte nog een bijzondere dank aan het stadsbestuur van Ieper voor het ter beschikking stellen van de 
locatie en voor de gewaardeerde ondersteuning. 
 

 

Leo Pype, 

Voorzitter werkgroep houtproef Confederatie Bouw West-Vlaanderen 
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REGIONALE LAUREATEN (WEST-VLAANDEREN) 
VLAAMSE HOUTPROEF 2017 

 

 

 

Afdeling TSO :  
 

Afdeling Plaats Leerling Woonplaats School 

TSO 1 CLICTEUR MAARTEN NIEUWMUNSTER VTI Brugge 

TSO 2 MALFAIT ROBBE WEVELGEM VTI Sint-Lucas Menen 

TSO 3 VANDENBUSSCHE JARNO KROMBEKE VTI Poperinge 

TSO 4 BENOOT MARCO BEERNEM VTI Brugge 

TSO 5 GILBERT JASON MENEN VTI Sint-Lucas Menen 

TSO 6 DENEUT GWIJ WERVIK VTI Sint-Lucas Menen 

TSO 7 GEEROLF RUBEN SINT-ANDRIES VTI Brugge 

TSO 7 VANASSCHE ARNO GELUWE VTI Sint-Lucas Menen 

TSO 9 VANSTEENKISTE QUINTEN WEVELGEM VTI Sint-Lucas Menen 

TSO 10 HOMMEZ VICTOR POPERINGE VTI Poperinge 

TSO 11 PIENS SAMUEL LAUWE VTI Sint-Lucas Menen 

TSO 11 VAN WASSENHOVE SIEMEN LAUWE VTI Sint-Lucas Menen 

TSO 13 DEVRIENDT KENNETH JABBEKE VTI Brugge 

 

 

 

 

 

Afdeling BUSO :  
 

Afdeling Plaats Leerling Woonplaats School 

BUSO 1 VAN DEN BOSSCHE MARCO RUISELEDE BuSO De Ster Tielt 

BUSO 2 VOLCKE ROBIN RUISELEDE BuSO De Ster Tielt 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Afdeling BSO :  
 

Afdeling Plaats Leerling Woonplaats School 

BSO 1 DE KEYNE YENTL LEISELE VTI Veurne 

BSO 2 MOMBAERTS AXEL KOKSIJDE VTI Veurne 

BSO 3 GUNST RUBEN NIEUWPOORT VTI Veurne 

BSO 4 DEBRUYNE JARNE VEURNE VTI Veurne 

BSO 5 DUBOIS ANTHONY LOMBARDSIJDE VTI Veurne 

BSO 6 DECAESTECKER ARNO KOKSIJDE VTI Veurne 

BSO 7 VERMEERSCH ARNE NIEUWPOORT VTI Veurne 

BSO 8 DEBREYNE PIETER MIDDELKERKE VTI Veurne 

BSO 9 GACOMS YENTL LOMBARDSIJDE VTI Veurne 

BSO 10 VANDENBERGHE MORITZ GISTEL VTI Brugge 

BSO 11a DE JAEGER LUIGI OOSTKAMP KTA Brugge 

BSO 11b DELAEY MAXIM IEPER SMSI Campus VTI Ieper 

BSO 11c VANHEE WARRE BRUGGE VTI Brugge 

BSO 14a DELMOTTE CYBEN WERVIK VTI Sint-Lucas Menen 

BSO 14b VANDENBULCKE RUBEN MENEN VTI Sint-Lucas Menen 

BSO 16a OTTEVAERE SIMON ROESBRUGGE-HARINGE VTI Poperinge 

BSO 16b RUELENS ZORAN LAUWE VTI Sint-Lucas Menen 

BSO 16c VERHAMME MICHIEL LAUWE VTI Sint-Lucas Menen 

BSO 19a DE BRUYNE JASON LANGEMARK KTA Ieper 

BSO 19b DEMAREST DELFIEN JABBEKE VTI Brugge 

BSO 19c YSERBYT SENNE GELUWE VTI Sint-Lucas Menen 

BSO 22a CARNEY THOMAS BRUGGE VTI Brugge 

BSO 22b POUBLON SAM MOORSELE VTI Sint-Lucas Menen 

BSO 22c WARNITZ JORIK MENEN VTI Sint-Lucas Menen 

BSO 25a VANHAVERBEKE JASPER MENEN VTI Sint-Lucas Menen 

BSO 25b VANHOUTTE ZIGGY ZEEBRUGGE (BRUGGE) VTI Brugge 

BSO 27a BRISMAIL NICK MESEN SMSI Campus VTI Ieper 

BSO 27b FEYS CYRILLE IEPER SMSI Campus VTI Ieper 

BSO 29 DUPONT TIM ASSEBROEK KTA Brugge 

BSO 30a CAVEYE KOEN LANGEMARK KTA Ieper 

BSO 30b KANDI ALLAN WEVELGEM VTI Sint-Lucas Menen 

BSO 30c MALFAIT XANDER GELUWE VTI Sint-Lucas Menen 

BSO 33 VEECKMAN ALAN LAUWE VTI Sint-Lucas Menen 

BSO 34 VANDEPARRE MIGUËL PLOEGSTEERT KTA Ieper 
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