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Persbericht – 2 december 2021 
 

GEEN BEKENDMAKING tot vanavond 02/12/2021 om 19.00 uur 
De jongeren van het Team worden pas vanavond, via Facebook, op de hoogte gebracht van hun selectie. We willen u vragen om voor 19.00 uur nog NIETS bekend 

te maken. Alvast bedankt! 

DERTIEN ‘RED BEARS’ VORMEN HET BELGIAN TEAM 2022! 

NOG TIEN MAANDEN OM KLAAR TE ZIJN VOOR SHANGHAI 

De namen van de jongeren die België zullen vertegenwoordigen op WorldSkills Shanghai 2022, het 

wereldkampioenschap voor beroepen, worden vanavond bekendgemaakt. De ‘Red Bears’ – de naam 

van het Belgian Team van beroepen – hebben tien maanden de tijd om zich klaar te stomen en hun 

vaardigheden bij te schaven. Professionele coaches staan hen bij om hun techniek tot in de puntjes te 

verfijnen. Ze hebben slechts één doel voor ogen: de beste zijn in hun vak. 
 

De dertien jongeren van het Belgian Team hebben, elk in hun eigen beroep, met succes de voorselecties voor de wedstrijd doorstaan. Beging november namen ze 

allemaal deel aan het Belgisch kampioenschap voor Beroepen tijdens de Startech’s Days 2021. De jongeren verbeterden niet alleen hun technische vaardigheden maar 

konden ook vrijblijvend deelnemen aan een opleidingsprogramma rond zachte vaardigheden (soft skills) en vakoverschrijdende kennis. Zo kon elke kandidaat 

aantonen dat hij of zij over de noodzakelijke vaardigheden voor een selectie beschikte. 

 

De gemiddelde leeftijd van de finalisten van het Belgisch kampioenschap was dit jaar erg laag, met name negentien jaar. Dat wil zeggen dat enkele medaillewinnaars 

nog te jong zijn om aan het wereldkampioenschap deel te nemen. De minimumleeftijd bedraagt immers achttien jaar. Dt toekomst van het Belgian Team is dus wel al 

verzekerd! Het is uit die vijver van talent dat WorldSkills Belgium in totaal dertien jongeren heeft gekozen voor WorldSkills Shanghai, het wereldkampioenschap dat van 

12 tot 17 oktober 2022 wordt georganiseerd. 
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“Sommige mensen zullen vanwege corona misschien verrassend opkijken dat WorldSkills Belgium het team voor WorldSkills Shanghai aankondigt”, vertelt Éric Robert, 

voorzitter van WorldSkills Belgium. “Het is nu echter meer dan ooit het moment om over technische en technologische beroepen te praten. We zien het elke dag: deze 

beroepen zijn van cruciaal belang om uit de crisis te geraken. Om de bevoorrading aan belangrijke grondstoffen veilig te stellen, verplaatsen Europa en België bepaalde 

industrieën en steunen ze de ontwikkeling van strategische infrastructuren en sleuteltechnologieën. We hebben technische en technologische vaardigheden nodig en WorldSkills 

Belgium is een belangrijke pijler in die nieuwe aanpak.” 

LIJST VAN DE ‘RED BEARS’ 2022 
Van de dertien jongeren uit het Belgian Team hebben er vier al internationale ervaring. In september vertegenwoordigden ze ons land namelijk tijdens EuroSkills Graz. 

Het gaat om twee duo’s: Nicolas Piette en Valentin Servais in het beroep inrichting parken en tuinen, en Louis Heyeres en Youssef Rami, winnaar van de gouden medaille 

in EuroSkills Graz in robotica. Het Belgische team neemt deel aan elf beroepen. De hiervoor vermelde beroepen worden namelijk in teams van twee bekampt. 

Vanaf vandaag tot aan WorldSkills Shanghai volgen de leden van het Belgian Team een intensief en volledig vernieuwd opleidingsprogramma. Ze worden ondersteund 

door technische en ‘soft skills’-experten maar ook door voormalige kampioenen van WorldSkills Belgium. 

Beroep Achternaam Voornaam Leeftijd* Provincie Postcode Gemeente School/opleidingscentrum/bedrijf 

Inrichting parken en tuinen PIETTE Nicolas 22 LUIK 4980 TROIS-PONTS 
Werkt bij landschapsarchitect Jérome Orban in Basse-
Bodeux 

Inrichting parken en tuinen SERVAIS Valentin 22 LUIK 4845 JALHAY 
Zelfstandige ‘Valentin Servais Aménagements extérieurs’ 
in Jalhay 

Haarsnit WYPORSKI Juliette 20 NAMEN 5070 LE ROUX Studente aan het CESJB Quartier Sainte-Anne Fleurus 

Industriële controle LIESENBORGHS Charles 22 LUIK 4280 HANNUT Zelfstandige Charles Liesenboghs in Hannut 

Koken DE NOBLE Aurélien 22 NAMEN 5170 ARBRE (NAMEN) Werkt bij ‘Concept Gourmand’ in Ciney 

Fashion technology COLLADO Noémie 20 
WAALS-
BRABANT 

1490 
COURT-SAINT-
ETIENNE 

Studente aan HELMo Mode Liège 

Schrijnwerk DELHALLE Corentin 19 LUIK 4140 SPRIMONT Leerling aan het Collège Saint-François d'Assise te Ans 

Schilderwerk en decoratie FRANÇOIS Juliette 21 NAMEN 5620 FLORENNES 
Construform Chatelineau / stagiair Eco peinture Elaerts 
in Fleurus 

Robotica HEYERES Louis 22 LUIK 4630 SOUMAGNE Studente aan HELMo Gramme Liège 

Robotica RAMI Youssef 26 LUIK 4020 LUIK Studente aan HELMo Saint-Laurent Liège 

Serveerkunde VIEUBLED Maxime 21 HENEGOUWEN 6181 GOUY-LEZ-PIÉTON Werkt bij ‘Mont-à-Gourmet’ te Gouy-Lez-Piéton 

Lassen BOVÉE Kilian 22 ANTWERPEN 2180 
EKEREN 
(ANTWERPEN) 

Werkt bij ‘Stork’ in Antwerpen 

Automobieltechnologie WIESEMES John 21 LUIK 4780 RECHT 
Duaal traject (garage Sépulchre Malmédy) aan het 
ZAWM Eupen 
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*Leeftijd op het moment van de wedstrijd 

WORLDSKILLS SHANGHAI: 1600 JONGEREN IN 63 BEROEPEN 
Na EuroSkills Graz dat in september 2021 in Oostenrijk georganiseerd werd, staat 2022, volgens het afwisselingsprincipe, in het teken van een 

wereldkampioenschap voor beroepen, WorldSkills Shanghai. Het evenement wordt van 12 tot 17 oktober 2022 in China georganiseerd. 1638 jongeren 

onder 23 jaar* uit meer dan 60 landen nemen het vier dagen lang tegen elkaar op in een poging om zich tot wereldkampioen in hun respectievelijke 

beroepen te kronen.  

 

De organisatie verwacht duizenden bezoekers die het werk van de deelnemers uit de 63 beroepscompetities komen bekijken maar ook zelf komen 

deelnemen aan workshops en lezingen (https://worldskills2022.com). 

*26 voor robotica 

 

FOTO’S?  
 Te downloaden via https://worldskills-belgium.pressroom.kalamos.be  

 In onze Flickr-albums: http://flickr.worldskillsbelgium.be  
 

PERSCONTACTEN 
- Virginie GILON 0483 41 34 83,  virginie.gilon@worldskills.be  

- Madeleine DEMBOUR 0478 67 25 43, md@kalamos.be 
 

OVER WORLDSKILLS BELGIUM 
WorldSkills Belgium is de Belgische organisatie voor de promotie van technische en technologische beroepen, met name via wedstrijden van hoog niveau 

die elk jaar in België georganiseerd worden, de zogenaamde Startech’s. WorldSkills Belgium is de Belgische vertegenwoordiger van WorldSkills 

International (een wereldwijde organisatie met 85 lidstaten) en WorldSkills Europe (de Europese organisatie met 31 lidstaten) > www.worldskills.be  
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