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De Nederlandse Vakkanjers Edwin Mabelis (lassen) en Chris van Helmond (CNC- frezen) streden

begin oktober op internationaal niveau tijdens de World Skills in Londen. Het evenementen-

complex ExCel was van 5 t/m 8 oktober één groot podium, van metselen tot massage, van

verpleegkunde tot vliegtuigonderhoud en van etaleren tot elektrotechniek: er waren

wedstrijden op elk vakgebied. 

DOOR: MARION DE GRAAFF

In de lascabine van Edwin Mabelis hangt een

vlag van zijn werkgever. De beste jonge lasser

van Nederland en nuchtere Zeeuw doet ook op

de World Skills “gewoon wat hij goed kan”. Ma-

belis: “Een van de opdrachten is om een drukvat

te maken. Dat ligt me wel. Er staat 22 uur voor

alle opdrachten en dat is verdeeld over vier

dagen. Het gaat lekker, ik denk wel dat ik alles

op tijd af krijg”. 

Moeilijke dingen 
Edwin Mabelis (20) volgde de vmbo-kaderoplei-

ding voor automonteur. Daarna kwam hij als

leerling-monteur bij Machinefabriek Sas van

Gent terecht op een leerwerkplek en volgde te-

gelijkertijd de tweejarige opleiding montage-

onderhoud op de bedrijfsschool SMEO-ZV in

Terneuzen. Mabelis: “Bij de machinefabriek was

een tekort aan lassers en zodoende ben ik erin

gerold. Ik leerde het lassen in de praktijk bij Ma-

chinefabriek Sas van Gent en haalde er mijn las-

certificaten. Mijn baas wees me op de Vakkan-

jer-wedstrijden. Toen ik die won, mocht ik naar

de World Skills. Ik heb me goed kunnen voorbe-

reiden, ondermeer door in Australië aan een in-

ternationale oefenwedstrijd mee te doen. Ik

won daar zilver. Verder heb ik van mijn werkge-

ver alle tijd en medewerking gekregen”.

Toen Mabelis Nederlands kampioen werd,

kreeg hij al enkele banen aangeboden. “Leuk,

maar ik ga er niet op in. Voorlopig zit ik nog

goed bij Machinefabriek Sas van Gent. Ik zou

later misschien een eigen bedrijf willen en klus-

sen in het buitenland doen. Ik wil dan vooral

moeilijke dingen doen die anderen niet kunnen

of niet zien zitten, volgens mij is daar wel een

aardige boterham mee te verdienen. Voor mijn

huidige werkgever ben ik eens twee weken in

Istanbul geweest om aan een speciaal soort lei-

ding van een boot te lassen. In de aanloop naar

de World Skills heb ik zo goed leren lassen en

heb ik zoveel materiaalkennis opgedaan dat

Edwin Mabelis: “Moeilijke dingen doen die anderen niet kunnen of niet zien zitten” (foto: Skills Netherlands)

“Vakmanschap heel belangrijk”

Vakkanjers goede 

publiciteit voor metaal
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geen opdracht mij te gek is. Ik word steeds meer

een specialist en dat kan later goed van pas

komen.”

Publiciteit metaalbranche
Johan Daniels, de expert van Edwin Mabelis,

moet hard praten om over het geluid van de las-

sers uit te komen. Hij vertelt over de opdracht:

“Ze moeten proefwerkstukken maken die

zowel visueel als met een breektest beoordeeld

worden. Ze gaan een pijp onder 45 graden las-

sen, tweemaal een V-naad en twee breekproe-

ven. Dan moeten ze een drukvat lassen met drie

lasprocessen: lassen met beklede elektrode,

MIG/MAG, met massieve draad en met gevulde

draad en met TIG-lassen. Dat werkstuk wordt op

70 bar afgeperst. Daarna moeten ze nog op-

drachten doen waarin ze aluminium en roest-

vast staal lassen. Edwin kan dat allemaal. Het

grote pluspunt van hem is dat hij onder alle om-

standigheden kalm blijft. Hij zal niet in paniek

raken of een black-out krijgen, hij doet wat hij

moet doen. De enige valkuil kan zijn dat hij te

veel op routine doet. We kregen drie maanden

geleden de opdrachten en daar heeft hij enorm

op geoefend. Maar in het kader van de 30%-re-

geling is een derde deel van de opdracht hier ter

plekke veranderd. Als er opeens een ander laspro-

ces wordt gevraagd betekent dat omschakelen”. 

Daniels heeft als expert twee taken, hij bege-

leidt en coacht Mabelis maar is ook jurylid. “Ie-

dere expert jureert een aantal onderdelen. Ik

heb de doorlassen van de pijp beoordeeld, en

verderop in de wedstrijd zijn de lektesten en de

binnenhoeklassen in het drukvat.” Daniels is

voor de vijfde keer mee als expert. Hij ziet deze

wedstrijd als goede publiciteit voor de metaal-

branche. “Het is een mooie sector waarin vak-

manschap heel belangrijk is. We hopen dat veel

jongeren door de World Skills maar ook door

alle regionale en nationale beroepenwedstrij-

den warm lopen voor de metaal.”

Technische kant
Chris van Helmond (22) is moe aan het einde

van de vierde dag. “Het is zwaar, je moet steeds

heel geconcentreerd zijn, anders gaat het mis.

Elk punt telt hier, dus ik probeer me af te sluiten

voor alle mensen die voorbij komen.” Hij werkt

bij MEVI Helmond, en staat daar vooral aan de

Fehlmann P95-vijfasser. Van Helmond deed

twee jaar geleden voor het eerst mee aan een

regionale beroepenwedstrijd. Sinds zijn kwalifi-

catie voor de World Skills in Londen, stond alles

in het teken van deze ‘olympische spelen voor

beroepen’. 

Van Helmond: “Het is fantastisch om hier te zijn.

Ik vind vooral de technische kant van mijn be-

roep heel fascinerend. Je bent steeds met ver-

schillende producten bezig en je moet soms

heel creatief zijn om dingen toch te kunnen

maken. Het is mooi als dat lukt. Verder moet je

heel precies kunnen werken, want een haar-

dikte verschil is al te veel. Hier op de World Skills

beginnen we achter de computer. We formeren

de contourbanen, die tekenen we op en dan

werken we het uit op de machine, in dit geval

een drieassig CNC-bewerkingscentrum van het

merk Mori Seike met Mitsubishi besturing. Het

is best lastig, want bij MEVI gebruiken we Hei-

denhain-programmatuur en machines van het

merk Fehlmann en Bridgeport”.

Ziet hij al een duidelijke toekomst voor zich? “Ik

wil voorlopig nog doorleren, maar in welke rich-

ting weet ik nog niet. Eén ding is zeker: ik blijf

in de metaal, want dat is echt mijn ding.”  

Gemotiveerde vakman
Pieter Jongenelen deed ooit als deelnemer mee

aan de World Skills en is nu expert. “Ik heb een

aantal jaren les gegeven”, vertelt hij, “maar ik

vind dat de motivatie van jongeren nog wel

eens te wensen over laat. Dat is hier wel even

anders. Het is fantastisch om met enthousiaste

mensen te werken. Chris is een gemotiveerde

vakman, hij gaat er helemaal voor. Chris moet

drie opdrachten in 22 uur maken. Alle aspecten

van het vak zitten er in, de techniek van het ont-

werp, het uitwerken met de machines, tijds-

druk, doorzettingsvermogen, en precisie. Wat

er bij de wedstrijd verder toe doet, is hoe goed

je met de druk om kan gaan. In Nederland telt

bij dit soort dingen vooral de eer. Dat is in Japan

en andere Aziatische landen anders. Daar krijg

je een huis op de plek die je wilt en de baan die

je wilt. Het gaat daar puur en alleen om de gou-

den medaille. Heb je zilver, dan heb je gefaald.

Bij ons is het meedoen een prestatie op zich, 

en vergeet niet: Chris is al Nederlands kampi-

oen!” <<< 

Chris van Helmond: “De technische kant van mijn beroep is heel fascinerend” (foto: World Skills)

I N T E R V I E W

De uitslagen
Edwin Mabelis werd zevende in een deelnemersveld van

31. Ergens was het wel wat wrang: aan de nummers 1 t/m

6 werden medailles uitgereikt. Dat betekende goud voor

Korea, zilver voor de Verenigde Staten, China en Austra-

lië, en brons voor Brazilië en het Verenigd Koninkrijk. Net

geen eremetaal dus voor Mabelis, maar zijn 527 punten

waren ruim voldoende om een medaille voor Excellent

Vakmanschap in de wacht te slepen.  

Chris van Helmond had negentien concurrenten en werd

uiteindelijk tiende. Omdat hij – op slechts vier punten na

– geen 500 punten scoorde, kreeg hij nèt de titel Excellent

Vakmanschap niet. 
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