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EDITO

Een hart voor de jeugd

Beste lezers, 

Het coronavirus heeft dit jaar onze levens helemaal op hun kop gezet. Net zoals vele 
andere evenementen, is ook de Vlaamse Houtproef niet kunnen doorgaan als gevolg 
van de coronamaatregelen. Voor die beslissing hebben we uiteraard alle begrip, de 
volksgezondheid komt op de eerste plaats. 

Hoewel de wedstrijd niet is kunnen doorgaan, wil ik als voorzitter toch onze sponso-
ren bedanken. Zij hadden net voor de lockdown al alles in gereedheid gebracht voor 
de wedstrijd. We staan er niet vaak bij stil, maar zonder de steun van deze sponso-
ren zou een initiatief als de Vlaamse Houtproef onmogelijk zijn. Wanneer je hout en 
plaatmaterialen, lijm en schuurpapier voor 822 deelnemers wil kopen, dan kost dat 
een flinke som. Maakt u zelf de rekening maar. 

Dankzij de genereuze steun van onze sponsoren kunnen wij echter de kosten druk-
ken, waardoor de scholen en de leerlingen volledig gratis kunnen deelnemen. Het 
feit dat er geen financiële drempel is om deel te nemen, is een belangrijk aspect dat 
te vaak onderbelicht blijft. 

Geen Houtproef dus, maar de leerlingen hebben vanaf maart ook geen praktijkvak-
ken meer gehad. Dat is een jammere zaak in een periode waarin we het vakmanschap 
en de manuele vaardigheden van de jongeren jaar na jaar zien achteruit gaan. We 
duimen dus dat de scholen in september opnieuw de deuren kunnen openen, zodat 
deze generatie jongeren geen leerachterstand oploopt. 

En wanneer het leven weer normaliseert, dan zullen wij, als vakvereniging, er alles 
aan doen om in 2021 een nieuwe editie van de Vlaamse Houtproef te organiseren. 

In tussentijd wens ik u een goede gezondheid toe!

Willy Simoens 
VOORZITTER CONFEDERATIE BOUW –  

VLAAMSE SCHRIJNWERKERS

Willy Simoens
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Normaal gezien zou de Vlaamse Houtproef plaatsvinden op donderdag 23 april 
2020, net na de paasvakantie. Door de coronacrisis en de verplichte sluiting  
van de scholen zagen de organisatoren helaas geen andere mogelijkheid dan  
de editie 2020 te annuleren. 

Geen Vlaamse Houtproef 
2020 door coronacrisis

Op 18 maart werden de eerste maat-
regelen aangekondigd die ons land 
in een soort van lockdown plaatsten. 
Alle niet-essentiële verplaatsingen 
werden verboden, en niet essentiële 
winkels en horecazaken moesten de 
deuren sluiten. De scholen hadden 
een week eerder al de lessen opge-
schort. 

Aanvankelijk leefde nog de hoop dat 
na de paasvakantie het openbare le-
ven weer zijn normale gang zou kun-
nen hervatten. Maar snel werd duide-
lijk dat dat niet realistisch was. Van 
zodra de ernst en de omvang van de 
coronacrisis duidelijk werden, heb-

ben de organisatoren besloten om de 
editie van 2020 te annuleren. 

Door de sluiting van de scholen was 
het bovendien ook niet meer mo-
gelijk om een andere datum te vin-
den. Voor het eerst in 10 jaar moeten 
onze houtopleidingen het dus zonder 
Vlaamse Houtproef doen. 

Met 59 deelnemende scholen en 822 
ingeschreven leerlingen was het an-
ders opnieuw een topeditie gewor-
den. 

Meer informatie over de editie van 2021  
op www.houtproef.be

INSCHRIJVINGEN 2020

STUDIE   AANTAL
BSO     509

TSO     248

BUSO       65

TOTAAL    822

REGIO'S  AANTAL
ANTWERPEN       15

LIMBURG       13

OOST-VLAANDEREN      13

VLAAMS-BRABANT       7
WEST-VLAANDEREN      11

TOTAAL      59
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VLAAMSE HOUTPROEF ZOEKT TOEZICHTHOUDERS 
In 2021 vindt een nieuwe editie van de Vlaamse Houtproef plaats. Deze wedstrijd is slechts 
mogelijk dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Jaar na jaar nemen meer scholen deel aan deze 
wedstrijd en dus moeten we ook op zoek naar extra toezichthouders.  

Bent u een aannemer en lid van de Confederatie 
Bouw? Misschien is een rol als toezichthouder of 
jurylid dan iets voor u. 

We zoeken mensen die bereid zijn om zich in 
het voorjaar van 2021 gedurende één dag vrij te 
maken voor de Vlaamse Houtproef. Op deze dag 
verzamelen de juryleden zich in iedere provincie 
en nemen ze alle werkstukken onder de loep. Van 
ieder werkstuk wordt nagegaan of het voldoet 
aan de voorschriften uit de opdracht en wordt de 
afwerking gequoteerd. 

Interesse of wenst u meer info? Neem dan contact 
op met uw lokaal secretariaat:  
ANTWERPEN: Vanessa Fioole, 0479/218338,  
 info@vaspa.be

LIMBURG: Karen Nijns, 011/301030, 
karen.nijns@confederatiebouw.be

VLAAMS-BRABANT: Hilke Holtof, 016/224084, 
hilke.holtof@confederatiebouw.be

OOST-VLAANDEREN:  
Leen Van Puyenbroeck, 03/7604780,  
leen.vanpuyenbroeck@confederatiebouw.be

WEST-VLAANDEREN: Gerd Decoene, 056/268141, 
gerd.decoene@confederatiebouw.be

NATIONAAL SECRETARIAAT: 
Ann Cassauwers, 02/5455757,  
ann.cassauwers@confederatiebouw.be

THE BEST OF HARDWOODS 

■ 
Th• mart of 
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Reconstructie van de gebeurtenissen 
net voor De Vlaamse Houtproef
MAANDAG 3 FEBRUARI 
In de media werden we 

al wekenlang overstelpt 

met berichten over het 

coronavirus, dat tot dan 

voornamelijk een Chinese 

aangelegenheid leek. Op 

3 februari werd de eerste 

besmette patiënt in ons land 

opgetekend. Een Belg die 

gerepatrieerd werd uit China. 

Hij zou twee weken later 

genezen verklaard worden. 

MAANDAG 24 FEBRUARI 
Het begin van de 

krokusvakantie, die liep 

tot zondag 1 maart. 

Nadien zou blijken dat 

veel wintersporters het 

coronavirus meebrachten  

van hun vakanties in 

Oostenrijk en Noord-Italië. 

ZATERDAG 29 FEBRUARI 
Een tweede besmette 

persoon werd op 

opgenomen in het 

Universitair Ziekenhuis 

Antwerpen. Deze persoon 

kwam terug van een bezoek 

aan Frankrijk

VRIJDAG 6 MAART 
De overheid verbood scholen 

om nog schoolreizen naar 

Italië te organiseren. Voorts 

ging het leven nog steeds 

zijn gewone gang. 

WOENSDAG 11 MAART
De overheid maakte 

bekend dat het virus een 

eerste dodelijk slachtoffer 

had geëist in ons land. Op 

dezelfde dag overleden nog 

twee patiënten.

DONDERDAG 12 MAART 
De regering besliste om vanaf 

13 maart middernacht zware 

beperkingen op te leggen 

aan horecazaken. De lessen 

in het onderwijs werden 

opgeschort en niet-essentiële 

handelszaken moesten de 

deuren sluiten tijdens het 

weekend. De organisatoren 

besluiten om een streep te 

trekken door De Vlaamse 

Houtproef 2020. 

DINSDAG 17 MAART 
Omdat het aantal 

besmettingen bleef 

toenemen, besloot de 

overheid om het land in  

een ‘lockdown light’ te 

plaatsen, ingaand op  

18 maart ‘s middags. Vanaf 

dan bleven enkel essentiële 

winkels open (voedingszaken, 

apotheken enz.) en zijn  

alle niet-essentiële 

verplaatsingen verboden.

VRIJDAG 20 MAART
De regering besloot om 

de grenzen grotendeels te 

sluiten. Al het niet-essentiële 

grensverkeer werd verboden. 

MAANDAG 6 APRIL 
Het begin van de paas-

vakantie, die tot zondag 

19 april duurde. 

DONDERDAG 23 APRIL
De dag waarop normaal 

gezien De Vlaamse Houtproef 

moest plaatsvinden.
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Sponsors

Gelamineerd fineerhout.

Geproduceerd uit zacht sparrenhout.
Hoge kwaliteit LVL met uitzonderlijke sterkte-eigen-
schappen voor multifunctionele toepassingen in de 
houtbouw, binnentimmerwerk en meubels
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De Vlaamse Houtproef bestaat pas in 
zijn huidige vorm pas sinds 2011. Voor-
dien was het een louter West-Vlaam-
se aangelegenheid. Maar voor het prille 
begin moeten we helemaal terug naar 
1970, lang voor de oprichting van de 
Confederatie Bouw – Vlaamse Schrijn-
werkers. 

In die tijd bestond er binnen de schoot 
van de Confederatie Bouw ook al een 
schrijnwerkersvereniging, die heette 
toen nog NAVAST. De Nationale Ver-
eniging voor Aannemers-Schrijnwerkers 
en Timmerlui. De Vlaamse afdeling van 
NAVAST besloot in 1970 een interscho-
lenproef in het leven te roepen, om zo 
een band te leggen tussen het onderwijs 
en de nijverheid. De NAVAST-proeven 
groeiden al snel uit tot een groot succes 
en waren gedurende dertig jaar een vaste 
waarde.

West-Vlaanderen zet door
Na het ontbinden van NAVAST en de 
oprichting van De Vlaamse Schrijnwer-
kers kwam er ook een einde aan de NA-
VAST-proeven. De Vlaamse Schrijn-
werkers organiseerden nog gedurende 
enkele jaren een opvolger van de NA-
VAST-proeven, maar dat initiatief stierf 
een stille dood. 

In West-Vlaanderen zag met het verdwij-
nen van de schrijnwerkerswedstrijd met 
lede ogen aan. Toenmalig West-Vlaams 
voorzitter Leo Pype besloot daarom om 
een gelijkaardig initiatief op poten te zet-
ten in de kustprovincie. De West-Vlaam-
se Houtproef was geboren. 

Al snel werd ook de West-Vlaamse Hout-
proef een begrip in de sector, en jaarlijks 

namen 200 leerlingen deel. Het succes 
bleef ook buiten de provinciegrenzen niet 
onopgemerkt. 

In verschillende andere regionale afdelin-
gen van De Vlaamse Schijnwerkers wilde 
men een gelijkaardig initiatief organise-
ren. Na overleg met de West-Vlaamse Af-
deling werd beslist om het West-Vlaamse 
concept over te nemen en van de Hout-
proef een wedstrijd te maken voor heel 
Vlaanderen, georganiseerd door de Con-
federatie Bouw – Vlaamse Schrijnwer-
kers. 

Uitbreiding naar 
volledig Vlaanderen
Op 19 april 2012 vond de eerste edi-
tie van de Vlaamse Houtproef plaats 
in de afdelingen Antwerpen, Lim-
burg, Vlaams-Brabant, Waasland en 
West-Vlaanderen. De West-Vlaamse 
Schrijnwerkers, die blij waren dat hun 
wedstrijd in de smaak viel, hielpen met 

de organisatie en gaven de praktische tips 
door aan alle andere afdelingen. 

Zo groeide de Vlaamse Houtproef uit 
tot een vaste jaarlijkse traditie over heel 
Vlaanderen. Van 2012 tot 2019 vond de 
wedstrijd ieder jaar plaats. Verschillende 
scholen zijn er al elk jaar trouw bij ge-
weest. 

Ook veel van de organisatoren blij-
ven trouw aan de wedstrijd. Enkele be-
stuurders, waaronder bezieler Leo Pype 
en Gilbert Vandenberghe, die de werk-
stukken ontwerpt, helpen al achter de 
schermen mee sinds de dagen van de 
West-Vlaamse Houtproef en zijn nu nog 
steeds van de partij. Ongetwijfeld zijn al 
deze vrijwilligers er in 2021 ook weer bij. 
Duimen maar dat de wedstrijd dan wel 
kan doorgaan. 

Normaal gezien moest 2020 een topjaar worden voor De Vlaamse Houtproef.  
Het coronavirus heeft daar helaas een stokje voor gestoken. Voor het eerst in  
vijf decennia is er geen wedstrijd voor jonge houtbewerkers in Vlaanderen. 

Geworteld in  
West-Vlaamse koppigheid

Bezieler Leo Pype tijdens  
de jurering in 2019



Social

VOLG DE VLAAMSE HOUTPROEF  
VIA SOCIALE MEDIA
Wil je graag op de hoogte blijven van de toekom-
stige edities van de Vlaamse Houtproef? Neem dan 
een kijkje op onze sociale netwerken. 

De Vlaamse Houtproef heeft niet alleen een eigen 
website, maar ook een Facebook-pagina waarop je 
alle nieuws vindt over de wedstrijd. We publiceren 
op Facebook trouwens niet alleen de foto’s van de 
wedstrijddag en de huldigingen, maar ook wanneer 
er in de pers iets verschijnt over de Houtpoef, delen 
we dat daar ook. Wie deze pagina volgt, blijft dus 
automatisch op de hoogte van alles wat er gebeurt 
rond de wedstrijd. 

De Confederatie Bouw heeft daarnaast ook een 
eigen Youtube-kanaal. Daarop verschijnen de vi-
deo’s van onze eigen professionele filmploeg. Je 
vindt er onder andere een uitgebreid videoverslag 
van de voorbije edities van de Houtproef. 

www.houtproef.be
facebook.com/Houtproef 
www.youtube.com/user/confedb 
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Scholen

 
DEELNEMENDE SCHOLEN 
Met 822 ingeschreven leerlingen uit 59 Vlaamse scholen zou deze editie van  
de Vlaamse Houtproef cijfermatig een succes geweest zijn. Helaas heeft het coronavirus  
er anders over beslist. 
Daarom willen we alle scholen die zich geëngageerd hadden om deel te nemen  
uitdrukkelijk bedanken. Hopelijk zijn jullie in 2021 weer van de partij!

ANTWERPEN
  Atheneum ∙ Schoten

  BuSO Kristus-Koning Instituut ∙ Brecht

  Erasmusatheneum KA ∙ Essen

  GITHO ∙ Nijlen

  GITOK ∙ Kalmthout

  Sint Lambertusinstituut ∙ Heist-op-den-Berg

  Sint-Janshof ∙ Mechelen

  Spectrumschool ∙ Deurne

  Technische Scholen ∙ Mechelen

  VITO ∙ Hoogstraten

  VTI ∙ Lier

  De Leerexpert 252 ∙ Deurne

  Talentenschool ∙ Turnhout

  Stedelijk Lyceum Eilandje (ex-Meir) ∙ Antwerpen

  Atheneum campus Louis Zimmer ∙ Lier

LIMBURG
  Mosa-RT ∙ Maaseik

  BuSO Sint-Jansberg ∙ Maaseik

  Campus De Helix ∙ Maasmechelen

  Campus Hast ∙ Hasselt

  PTS ∙ Maasmechelen

  Technisch Heilig-Hartinstituut ∙ Tessenderlo

  Technisch Instituut Sint-Michiel ∙ Bree

  VOX ∙ Pelt

  Don Bosco ∙ Helchteren

  Bu.S.O De dageraad ∙ Kortessem

  VIBO Sint-Barbara ∙ Beringen

  Atlas College Techniek & Innovatie ∙ Genk

  Hasp-o Centrum ∙ Sint-Truiden

OOST-VLAANDEREN
  Atheneum ∙ Herzele

  Erasmusatheneum ∙ Deinze

  GTI ∙ Beveren

  Scheppersinstituut ∙ Wetteren

  VTI ∙ Lokeren

  Campus Courtmanslaan ∙ Maldegem

  Richtpunt Campus Eeklo - PTI ∙ Eeklo

  Richtpunt Campus Hamme - PTI ∙ Hamme

  GO! KTA-Gito Groenkouter ∙ Sint-Amandsberg

  VTI ∙ Deinze

  Priester Daens College (VTI) ∙ Aalst

  Wetech ∙ Sint-Niklaas

  KA ∙ Beveren

VLAAMS-BRABANT
  TechnOV ∙ Vilvoorde

  BuSO Don Bosco ∙ Halle

  GO! Technisch Atheneum ∙ Keerbergen

  SBSO Zonnegroen ∙ Zoutleeuw

  VTI ∙ Leuven

  PISO ∙ Tienen

  Gito ∙ Overijse

WEST-VLAANDEREN
  BuSO De Ster ∙ Tielt

  SMSI Campus VTI ∙ Ieper

  Vrije school Haverlo ∙ Assebroek

  VTI ∙ Brugge

  VTI Sint-Lucas ∙ Menen

  VTI ∙ Veurne

  VSOP VTI ∙ Poperinge

  Atheneum Calmeyn ∙ De Panne

  GO! Atheneum ∙ Avelgem

  KTA Sint-Michiels ∙ Brugge

  VZW KSO W-A-A ENTITEIT VTI ∙ Waregem
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Toen Snickers Workwear 40 jaar geleden 
van start ging, hebben wij het concept

moderne werkkleding uitgevonden.

We weten dat betere werkkleding een
verschil maakt, niet alleen tijdens het

werk, maar ook in de jaren daarna.

#InventingWorkwear 

ONTDEK MEER OP 
SNICKERSWORKWEAR.BE

Uw vingers... 
onvervangbaar!

De tafelcirkelzaag TKS 80 met de nieuwste 
SawStop technologie.  
Red uw 5 vingers in 5 milliseconden!

ww.festool.be/sawstop
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