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Persdossier 3 september 2021 

OFFICIËLE VOORSTELLING VAN HET ‘BELGIAN TEAM 2021’ 

DRIE WEKEN VOOR DE START VAN EUROSKILLS GRAZ  

De ‘Red Bears’, het Belgian Team van technische en technologische 

beroepen, werd deze ochtend officieel voorgesteld in La Hulpe. In totaal 

zullen 20 jongeren hun beste beentje voorzetten tijdens EuroSkills Graz. De 

wedstrijd vindt plaats van 23 tot 25 september 2021. In Oostenrijk nemen 

320 jongeren onder 25 jaar en afkomstig uit achttien landen het drie dagen 

lang tegen elkaar op. 
 

 
 

Net als bij de Olympische Spelen stuurt België elk jaar een nationaal team (Belgian Team) naar 

EuroSkills en WorldSkills. Tijdens die twee wedstrijden nemen duizenden jonge talenten uit Europa 

en de wereld het tegen elkaar op om de knowhow van hun land aan de wereld te tonen.  

 

Dit jaar zullen onze jonge talenten deelnemen aan het Europees kampioenschap (EuroSkills) in 

Oostenrijk. Net als echte topatleten hebben de twintig jongeren van het Belgische team zich 

voorbereid om hun vaardigheden aan te scherpen. Professionele coaches helpen hen om hun 

techniek tot in de puntjes bij te schaven en hun mentale kracht te verbeteren. Ze worden voorbereid 

om elke situatie het hoofd te bieden, met maar één doel voor ogen: uitmuntendheid. 
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EuroSkills Graz 2021 gaat door in het Schwarzl Freizeitzentrum, op 15 km van het centrum van Graz, 

van 23 tot 25 september (website: www.euroskills2021.com).  

Het evenement zou oorspronkelijk plaatsvinden in september 2020, maar werd twee keer uitgesteld 

vanwege de COVID-19-pandemie. Volgend jaar staat in het teken van het wereldkampioenschap 

voor beroepen (WorldSkills) in Shanghai in China, voor EuroSkills Sint-Petersburg in 2023, 

WorldSkills Lyon in 2024 en EuroSkills Herning in Denemarken in 2025. 

 

HET EVENEMENT IN OOSTENRIJK IN CIJFERS 
 70.000 m² wedstrijdruimte 

 20 000 verwachte bezoekers per dag, waarvoor strikte coronaregels gelden. 

 2 ton materiaal door het Belgian Team naar Graz verzonden (toolkits van de deelnemers en 

experten).  

 45 beroepen in competitie in zes activiteitensectoren: creatieve kunsten en mode, Informatie- 

en communicatietechnologieën, industrie, bouw, transport en logistiek, diensten. De meeste 

beroepen zijn overigens knelpuntberoepen.  

 20 Belgische deelnemers, 17 experts en 2 teamleaders 

 3 dagen met wedstrijden (23 tot 25 september) en beroepsdemonstraties. 

 Openingsceremonie op 22 september en slotceremonie (huldiging winnaars) op 26 

september. 

 ‘Future of Skills’: de officiële conferentie heeft als thema ‘De toekomst van onze vaardigheden’. 

WorldSkills is het wereldwijde platform voor de uitmuntendheid en ontwikkeling van technische 

vaardigheden. Een uitgebreid programma gaat dieper in op de toekomst van opleidingen in een 

wereld die op economisch, sociaal en technologisch vlak in verandering is.  

 

 

 

 

 

  

http://www.euroskills2021.com/
https://euroskills2021.com/en/program/conference/
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HET PARCOURS VAN DE 20 ‘RED BEARS’: MAANDENLANG EEN 

EMOTIONELE ROLLERCOASTER! 
 

De twintig jongeren hebben een hele weg afgelegd om hun ticket voor Graz te behalen. Begin 2020 

hebben ze met succes de Belgische voorrondes overleefd. Nadien wachtte hen een traject vol 

verrassingen en ontgoochelingen. De coronacrisis stak een aardig stokje in de wielen. 

Evenementen gingen door, dan toch weer niet, enzovoort. 

 

“Een internationale wedstrijd is vijf jaar ervaring in enkele maanden!” 

 

Voorbereiden op de technische uitmuntendheid in België en het buitenland: Maandenlang kon 

elke deelnemer trainen onder begeleiding van zijn WorldSkills Belgium-expert en andere 

professionals uit de sector. Dat kon in een atelier, een opleidingscentrum of op school. De jongeren 

schaafden kun kennis bij in België of het buitenland tijdens trainingssessies of virtuele competities 

georganiseerd door andere WorldSkills-landen. 

 

Voorbereiden op de mentale uitmuntendheid –Softs Skills in de kijker: WorldSkills Belgium 

organiseerde vier teambuildings om van het Belgische team een hechte groep te maken. Fysieke en 

mentale trainers werkten aan de ontwikkeling van de teamgeest, het zelfvertrouwen, de 

communicatie, het time management en de creativiteit. Die ondersteuning helpt de deelnemers 

om zich tijdens internationale wedstrijden van hun beste kant te laten zien. De wedstrijden laten 

namelijk een onuitwisbare indruk na op de professionele en persoonlijke ontwikkeling van elk 

individu. 
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DE BEGELEIDING VAN DE RED BEARS 
 

Het Belgian Team wordt begeleid door 17 experts. Drie beroepen worden in team uitgevoerd: 

inrichting parken en tuinenrobotica en mechatronica. De rol van de experts? Elke kandidaat 

technisch voorbereiden zodat hij of zij een uitmuntend niveau heeft om aan de eisen van een 

internationale wedstrijd te voldoen. 

 

 
 

De twee teamleaders zijn aangesteld om het groepsgevoel te smeden. Daarnaast geven ze elke 

deelnemer afzonderlijk de nodige tools om met stresserende situaties om te gaan, om 

moeilijkheden als een uitdaging te zien, om op een efficiënte manier met de expert te 

communiceren, om de juiste respectvolle houding ten opzichte van de jury en de andere deelnemers 

aan te nemen, enz.  

 

DE ‘RED BEARS’ 2021 
Van de twintig jongeren die het Belgische team vormen, hebben er al vijf internationale ervaring. 

In 2019 vertegenwoordigden ze België namelijk op het wereldkampioenschap voor beroepen in 

Kazan. Het gaat om Alexandre Stamatiadis in de categorie haarsnit, Harisson Reale en Pierre Schyns 

in mechatronica, Antoine Maréchal in automobieltechnologie en Julien Ramlot in metselwerk.  

 

 Automobieltechnologie: MARÉCHAL Antoine, 23 jaar, 6542 LOBBES, opgeleid aan het 

HELHa (Bergen), onderwijzer wiskunde en fysica aan het Collège Notre-Dame te Dinant, 
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begeleid door Philippe Kever, lesgever in motorsport en nieuwe automobieltechnologieën 

aan het EFP Brussel. 

 Bakkerij: BURTON Simon, 25 jaar, 4990 LIERNEUX, opgeleid aan het IFAPME Villers-le-

Bouillet, werkt in zijn bakkerij in Arbrefontaine en geeft les aan het IFAPME van Luik, 

begeleid door Thomas Mertens, bakker-banketbakker en lesgever aan het IFAPME van 

Verviers. 

 Bloemenkunst: CHAOUCHE Aymeric, 23 jaar, 2880 BORNEM, zelfstandige - Atelier Soren 

Van Laer te Bornem, begeleid door Sören Van Laer, atelier Sören Van Laer 

 Computerondersteund ontwerpen: PIROTTE Jérôme, 22 jaar, L-6930 MENDORF 

(Luxemburg), student aan het Hénallux Seraing (Hogeschool van Namen-Luik-Luxemburg), 

begeleid door Jean-Michel Neven, onderwijzer elektromechanica aan de hogeschool van de 

provincie Luik. 

 Haarsnit: STAMATIADIS Alexandre, 21 jaar, 4040 HERSTAL, opgeleid aan het IFAPME van 

Luik en werkzaam bij Geoganic in Hasselt, begeleid door Loredana Danese, Febelhair. 

 Houtbewerking: DE MEESTER Wouter, 23 jaar, 8000 BRUGGE, student aan het Institut 

Saint-Luc in Doornik, begeleid door Yves Woedstad. 

 Inrichting parken en tuinen: PIETTE Nicolas, 21 jaar, 4980 TROIS-PONTS, opgeleid aan 

IPEA La Reid en ISIA (Gembloux), werkt voor Jérôme Orban - Jardinier Paysagiste, en 

SERVAIS Valentin, 21 jaar, 4845 JALHAY, opgeleid aan IPEA La Reid, zelfstandige in zijn 

eigen bedrijf Servais Valentin in Jalhay, begeleid door Sabine Piedboeuf, algemeen 

secretaris van de cluster van aanverwante beroepen van de Confederatie Bouw. 

 Koken: MULPAS Curtis, 25 jaar, 4520 VINALMONT, Leerkracht koken – Koksschool Pierre 

Romeyer (IPES Wavre), begeleid door Frédéric Deroppe, onderwijzer Horeca Forma 

Wallonië. 

 Lastechniek: DELTOUR Kevin, 25 jaar, 1400 NIJVEL, opgeleid aan het IFAPME Namen, 

Technocampus en IPFC (Nijvel), werkzaam bij Newtube in Nijvel, begeleid door Raphaël 

Colle, werkzaam bij Technicity en zelfstandig lasinstructeur bij RC Welding. 

 Mechatronica: REALE Harisson, 22 jaar, 4860 PEPINSTER, student aan HELMo Gramme, en 

SCHYNS Pierre, 25 jaar, 4850 PLOMBIÈRES, opgeleid aan het Henallux Pierrard-Virton en 

werkzaam bij Lactalis in Walhorn, begeleid door Patrick Elskens, 

onderwijsverantwoordelijke elektrotechniek bij Le Forem (Waalse tegenhanger van de 

VDAB) in Dinant. 

 Metselwerk: RAMLOT Julien, 24 jaar, 5590 CINEY, opgeleid aan het IFAPME van Dinant, 

werkt in zijn eigen bedrijf Ramlot Maçonnerie te Ciney, begeleid door Benoit Noyer, 

lesgever aan het IFAPME Doornik-Bergen en zelfstandige bij zijn bedrijf Entreprise Benoit 

Noyer.  

 Robotsysteemintegratie: HEYERES Louis, 20 jaar, 4630 SOUMAGNE en RAMI Youssef, 25 

jaar, 4020 LUIK, allebei student aan HELMo Saint-Laurent (Hogeschool Libre Mosane), 

begeleid door François Pirlet, onderwijzer aan het Centre de Technologie Avancée van 

Saint-Laurent in Luik. 
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 Schilderwerk en decoratie: HAUSPIE Valerie, 20 jaar, 8890 MOORSLEDE, opgeleid aan het 

VTI Roeselare, studente aan de Universiteit van Gent, begeleid door Eric Cambier, lesgever 

bij Le Forem (Waalse tegenhanger van de VDAB). 

 Schoonheid: DOS SANTOS FERREIRA Kelly, 23 jaar, 1440 KASTEELBRAKEL, opgeleid aan 

het EFP Bruxelles, werkzaam bij Spa Cinq Mondes Dolce La Hulpe, begeleid door Stéphanie 

Dumont, lesgeefster aan het IFAPME. 

 Schrijnwerk: GRANDMONT Dorian, 20 jaar, 6953 MASBOURG, opgeleid aan de ’Ecole Libre 

Saint-Hubert, werkzaam bij Pierret System in Transinne, begeleid door Patrick 

Bergenhuizen, onderwijzer aan het Don Bosco Technical Institute in Verviers. 

 Steenbewerking: RONZULLO Mathéo, 20 jaar, 4570 MARCHIN, opgeleid aan het IFAPME 

Mons-Borinage-Centre, begeleid door Fabien Deghorain, opleider aan het IFAPME ’s 

Gravenbrakel. 

 Web Technology: DURIEUX Laura, 23 jaar, 1190 VORST, opgeleid aan de Haute Ecole 

Albert Jacquard (Namen), werkzaam bij Business Inside Software te Mont-Saint-Guibert, 

begeleid door Pierre Charlier, lesgever web technology bij Cepegra. 

AGENDA VAN HET BELGIAN TEAM 
 21 september: aankomst van het Belgian Team in Graz 

 22 september: kennismaking met de locatie en het materiaal dat gebruikt zal worden 

 22 september: openingsceremonie 

 23 tot 25 september: wedstrijden (3 dagen) 

 26 september: slotceremonie – de winnaars worden ’s avonds gehuldigd 

 27 september: aankomst in België van het Belgian Team om 22u40 in Brussels Airport 

Zaventem 

 30 september: Celebration of Champions - ceremonie in het Château de Namur, overhandiging 

van de uitmuntendheidsmedailles en de diploma’s 

OFFICIËLE BROCHURE VAN HET BELGIAN TEAM 2021 

 
De officiële brochure van het Belgian Team vertelt u alles wat u moet 

weten over de twintig Belgische kandidaten: het afgelegde parcours, 

verwachtingen, persoonlijkheid, anekdotes, … U krijgt ook meer uitleg 

over de acties van WorldSkills Belgium.  

 

De brochure kan gratis op aanvraag verkregen worden of gedownload 

worden via de website www.worldskills.be > rubriek Médias > 

Publication  

 

 

http://www.worldskills.be/
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HOE KUNT U DE WEDSTRIJD VOLGEN? 
Via de nieuwsbrieven Flash Special Graz; inschrijven via www.worldskills.be  

Regelmatige updates op de sociale media: Facebook, Linkedin,Twitter, Youtube, Flickr, Instagram, 

TikTok 

Hashtags #WorldskillsBE, #RedBears 

FOTO’S 
 De professionele foto’s in hoge definitie van de 20 jongeren kunnen gedownload worden hier 

 Bekijk ook onze Flickr-albums : flickr.worldskills.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  

http://www.worldskills.be/
https://www.flickr.com/photos/skillsbelgium/albums/72157719766857851
mailto:virginie.gilon@worldskills.be
mailto:md@kalamos.be
http://www.worldskills.be/

