
  

PERSBERICHT 
27 AUGUSTUS 2019 

GEEN BEKENDMAKING tot vanavond 27/08/2019 om 22.00 uur Russische tijd. 
Volgens het reglement van WorldSkills en uit respect voor de jongeren die vanavond de slotceremonie 

bijwonen, en nog niet op de hoogte zijn van het behaalde palmares, willen we u vragen om GEEN ENKEL 

resultaat mee te delen voor 22.00 uur Russische tijd – 21.00 uur Belgische tijd. Bedankt in hun naam! 

 

Het volledige team landt op 29/08 om 09.15 uur op Brussels Airport 

 

WORLDSKILLS KAZAN – 5 BELGISCHE MEDAILLES 

Werelwijd de besten in hun vak: ze leggen de lat steeds 

hoger! 
 

 
 

Zestien jongeren vormden, van 23 tot 26 augustus, het 

Belgian Team tijdens WorldSkills Kazan, het 45e 

wereldkampioenschap voor beroepen. Er namen in totaal 

1354 jongeren uit 64 landen deel. 
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Onze 16 Red Bears, het Belgian Team van technische beroepen, verdedigden in Rusland 

de Belgische kleuren in 14 van de 56 vertegenwoordigde beroepen. België mag in 

totaal vijf medals of excellence op zijn palmares bijschrijven.  

DE RESULTATEN VAN HET BELGIAN TEAM 
 5 medals of excellence = boven het mondiale gemiddelde, kortom een uitstekend 

resultaat. 

 1 deelnemer op minder dan 0,5% van een medal of 

excellence (automobieltechnologie) 
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 Het team mechatronica op minder dan 2% van de medal of excellence. 

 

BEST OF NATION: GEFELICITEERD AAN MAXIME CABO 
Maxime Cabo behaalde in de categorie hotelreceptie het beste puntenresultaat van alle 

Belgen. Een resultaat dat hem, samen met een zestigtal andere kampioenen, een plekje 

oplevert op het podium tijdens de slotceremonie die vanavond in Kazan gehouden 

wordt. 

 

Maxime behaalde tijdens EuroSkills Boedapest 2018 al een zilveren medaille maar dat 

was toen niet voldoende om tot Best of Nation te worden uitgeroepen. Die eer was 

weggelegd voor het duo Alice Baré en Florence Lassance in de categorie Fashion 

Technology. Hun puntentotaal lag net iets hoger. 

MEDALS OF EXCELLENCE 
(resultaat boven het mondiale gemiddelde) 

- Maxime Cabo in de categorie hotelreceptie – Havinnes, 22 (https://flic.kr/p/2h5Kv7x) 

- Alexandre Stamatiadis in de categorie kapper – Herstal, 19 (https://flic.kr/p/2h5JZg9) 

- Robbe Meyvis in de categorie meubelmaker - Minderhout, 21 

(https://flic.kr/p/2h5Jp2c) 

- Alice Baré in de categorie Fashion Technologie - Huy, 20 (https://flic.kr/p/2h55Gwi) 

- Benjamin Nicodème in de categorie Cloud Computing - Trooz, 23 

(https://flic.kr/p/2h4CVWx) 

 

PROFICIAT EN GEFELICITEERD AAN ALLE LAUREATEN 
Een deelname aan een dergelijk internationaal evenement is voor alle jongeren een 

onvergetelijke ervaring. We feliciteren dan ook alle laureaten die zich met hart en ziel 

in dit avontuur hebben gestort en tijdens de vier intense wedstrijddagen het beste van 

zichzelf gegeven en getoond hebben. 

 

Voor elk van hen is het niet alleen een avontuur dat hen als mens doet groeien maar 

het is vooral een professionele ervaring die ze met trots op hun cv kunnen bijschrijven. 

 

Deze jongeren willen nu andere jongeren inspireren en warm maken voor technische 

en technologische beroepen. 

 Autotechnologie: Antoine MARÉCHAL, 21 jaar, provincie Henegouwen (Sars-la-

Buissière), student aan de Haute École Louvain en Hainaut, gecoacht door expert 

Philippe Kever, efp Brussel. 

 Banketbakker (nieuw beroep 2019): Alexandra GENIN, 20 jaar, Brussel, studente 

aan het Institut Emile Gryzon in Anderlecht, gecoacht door expert Alain Bury, Alimento. 

 Cloud Computing (nieuw beroep 2019): Benjamin NICODEME, 23 jaar, provincie 

Luik (Trooz), master in cyberveiligheid, dubbel diploma VUB, UCL, Universiteit Namen, 

KMS, ESI, HELB, gecoacht door expert Robert Simus, Technobel Ciney. 

https://flic.kr/p/2h5Kv7x
https://flic.kr/p/2h5JZg9
https://flic.kr/p/2h5Jp2c
https://flic.kr/p/2h55Gwi
https://flic.kr/p/2h4CVWx
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 Drukkerij: Clément DERNONCOURT, 21 jaar, Noord-Frankrijk (Wattrelos, ten noorden 

van Rijsel), student aan het Institut Saint-Luc de Ramegnies-Chin, gecoacht door expert 

Julien Darmont, provincie Namen – provinciale drukkerij.  

 Fashion Technology: Alice BARÉ, 20 jaar, provincie Luik (Hoei), studente aan de 

HELMo Mode in Luik, gecoacht door expert Christelle Cormann, HELMo Mode Luik. 

 Hotelreceptie: Maxime CABO, 22 jaar, provincie Henegouwen (Havinnes), student aan 

het Institut Supérieur en Gestion Hôtelière van de provincie Namen, gecoacht door 

experte Barbara Renkens, Naxhelet Wanze. 

 Houtbewerking: Allan DENEUKER, 20 jaar, provincie Luik (Seraing), student aan Don 

Bosco Luik, gecoacht door expert Patrick Bergenhuizen, Don Bosco Verviers. 

 Inrichting parken en tuinen (als team): Jonas MENSCHAERT, 20 jaar, Oost-

Vlaanderen (Zottegem), werkt bij Arte Verde, en Dylan LEKEUX, 21 jaar, Oost-

Vlaanderen (Idegem), werkt bij Tuinen De Vos, gecoacht door expert Remy Hermesse, 

provincie Luik - IPEA La Reid. 

 Kapper: Alexandre STAMATIADIS, 19 jaar, provincie Luik (Herstal), beroepsopleiding 

in het Centre IFAPME van Luik, gecoacht door expert Jef Vermeulen, Coiffure.org.  

 Kok: Kenzo CHEN, 21 jaar, provincie Namen (Namen), beroepsopleiding in het Centre 

IFAPME van Dinant, werkt bij Rob’s Corner in Ciney, gecoacht door expert Frédéric 

Deroppe, Horeca Formation Wallonie. 

 Lassen: Yves VAN BOGAERT, 19 jaar, Oost-Vlaanderen (Melsele), student aan het 

Gemeentelijk Technisch Instituut van Beveren, gecoacht door expert Raphaël Colle, 

zelfstandige RC Welding. 

 Mechatronica (in team): Harisson REALE, 19 jaar, provincie Luik (Pepinster), student 

aan Henallux Seraing, en Pierre SCHYNS, 21 jaar, provincie Luik (Sippenaeken), student 

aan Henallux Pierrad-Virton, gecoacht door Patrick Elskens, Forem Environnement 

Bergen. 

 Metselwerk: Julien RAMLOT, 22 jaar, provincie Namen (Ciney), werkt bij de 

onderneming Macors uit Hamois, gecoacht door expert Benoit Noyer, IFAPME Doornik-

Bergen en bedrijf Benoit Noyer. 

 Meubelmaker: Robbe MEYVIS, 21 jaar, provincie Antwerpen (Minderhout), student 

aan de Hogeschool Gent, gecoacht door expert Yves Woedstad, Atelier 365 Brussel. 

AFSPRAAK OP EUROSKILLS GRAZ IN 2020! 

 

Agenda:  

 2019: Inschrijvingen voor het Belgisch kampioenschap 2020 (Startech’s) van 1/10 tot 

1/12 

http://www.worldskillsbelgium.be/
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 2020: EuroSkills Graz in Oostenrijk  

 2021: WorldSkills Shanghai in China  

 2022: EuroSkills Sint-Petersburg in Rusland 

 2023: WorldSkills Lyon in Frankrijk  

FOTO’S VAN DE 16 JONGE DEELNEMERS IN ACTIE 
 

Foto’s in hoge definitie van de Belgische deelnemers in Kazan kunnen gedownload 

worden via: 

https://www.flickr.com/search/?user_id=worldskills&tags=belgium&sort=date-posted-

desc  

(vrij van auteursrechten, credit © WorldSkills) 

 

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

- Sophie BRENU 0498 45 05 80 sophie.brenu@worldskillsbelgium.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 79 

lidstaten) en WorldSkills Europe (de Europese organisatie met 30 

lidstaten).  

 

 

WorldSkills heeft als doel de erkenning en kennis van technische beroepen te verhogen. 

De organisatie wil daarnaast aantonen welk belang deze vaardigheden hebben voor de 

economische ontwikkeling van een land en de ontwikkeling van de personen zelf. Haar 

drievoudige ambitie voor jonge professionals is: Inspireren, Ontwikkelen, Beïnvloeden. 

 

- Inspireren: WorldSkills inspireert jongeren die hun vaardigheden ontwikkelen 

door in wedstrijden te willen uitblinken en door deel te nemen aan acties om 

beroepen te promoten, meer bepaald kennismakingsworkshops. 

- Ontwikkelen: WorldSkills ontwikkelt de vaardigheden van jongeren via 

wereldwijde opleidingsstandaarden, een vergelijkingssysteem (benchmarking) en 

door innoverende bedrijven en organisaties te omarmen.  

- Beïnvloeden: WorldSkills beïnvloedt bedrijven, regeringen en trainers via 

internationale samenwerkingen en studies die de basis vormen van een globaal 

vaardighedenplatform dat voor iedereen toegankelijk is. 

 

https://www.flickr.com/search/?user_id=worldskills&tags=belgium&sort=date-posted-desc
https://www.flickr.com/search/?user_id=worldskills&tags=belgium&sort=date-posted-desc
mailto:md@kalamos.be
mailto:sophie.brenu@worldskillsbelgium.be
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De activiteiten van WorldSkills Belgium steunen op zes interactieve pijlers (zie 

hieronder) en vier waardes: professionele uitmuntendheid, trots en passie voor het 

beroep, voortgezette opleiding (of long life learning) en een blik op de wereld 

(meertaligheid en multiculturaliteit, creativiteit en innovatie, ondernemerschap, …). 

  

 
 


