
Bas ter Laak volgt momenteel de opleiding Vakbekwaam Hovenier op het Groenhorstcollege in 

Almere en is werkzaam bij SIGHT Landscaping in Almere. Op zijn 14e levensjaar is hij begonnen in de 

groensector/hovenier en heeft verschillende opleidingen afgerond door het behalen van een 

diploma. Samen met zijn klasgenoot Wesley Lamme, werkzaam als stratenmaker bij Garden Trade 

Center Almere, doen zij mee met de Nationale kampioenschappen tuin aanleg. Deze wedstrijd is 

georganiseerd door de Branchevereniging VHG.  

Op 27 november 2014 was het dan zo ver! De kwalificatie ronde voor de nationale tuin aanleg 

wedstrijd! 

In de ochtend kregen alle deelnemende 
teams de tekening te zien. Vanaf 8:00 tot 
16:00 kregen Bas en Wesley de tijd om 
binnen 16 vierkante meter een tuin op te 
bouwen bestaande uit: 

 Bestrating van terras 

 Staptegels 

 Overkapping 

 Cirkel bestrating bestaande uit 
koppelstones 

Na 30 minuten hadden zij een goed plan van 
aanpak opgezet en begonnen zij aan de tuin. 
Zij werkten precies volgens het plan en de 
tuin werd op de millimeter nauwkeurig 
afgewerkt. Bas en Wesley hadden een goed 
gevoel over het eindresultaat, omdat zij 
jaren ervaring hebben als hoveniers, in 
zowel het openbaar groen als in particuliere 
tuinen. Zij hadden als enige de tuin klaar 
binnen de gestelde tijd. Al snel had de jury 
de puntentelling klaar en kwamen zij tot de conclusie dat Bas en Wesley als hoogste geëindigd waren 
en zich daarmee gekwalificeerd hebben voor de nationale tuinaanleg wedstrijd.  
 
Dit betekent dat Bas en Wesley de beste Leerling Hoveniers zijn uit 2014/2015, van Flevoland! 
 
Op 6 en 7 februari nemen Bas en Wesley deel aan de finale tegen 3 andere teams, op het Wellant 
College Houten, en hopen ook hier een top resultaat neer te zetten. De concurrentie is erg hoog, 
maar zij hebben de afgelopen weken flink geoefend. De winnaars van de wedstrijd doen mee aan de 
kampioenschappen in Brazilië.  
 
Zij gaan hun uiterste best doen voor de 1e finale plaats! 
 
 


