
Ambassadeur 
Wim van de Merwe wordt vaak in een adem genoemd met de wedstrijd 
lassen. Jarenlang is hij betrokken als een van experts voor de internationale 
wedstrijd en tegenwoordig is hij verweven in alles rondom de organisatie 
van nationale laswedstrijden. Hij toont zich een ware ambassadeur van het 
vak. Samen met Richard Roolvink, oud-deelnemer aan de WorldSkills 2015 
in Brazilië, betrekt Wim vol enthousiasme steeds meer scholen bij het las-
sen. “Samen met Richard vorm ik een duo voor de wedstrijden. Waar ik niet 
kan springt Richard bij en samen zorgen wij ervoor dat de wedstrijden als 
een huis staan en dat alle betrokkenen geïnformeerd blijven”, aldus Wim. 
Vooral het contact met de deelnemers vindt Wim prachtig. “Je ziet nu al de 
parels en die talenten houd ik in de gaten.”  
 
Bescheiden 
Een van die lastalenten is de 17-jarige Bart Willems. Als mbo-scholier volgt 
hij een bbl-traject bij Wennekes Welding Support BV in Mill, en hij heeft 
zich geplaatst als finalist voor de wedstrijd TIG-lassen. Een maand voor de 
finale bellen we hem op zijn werk. Bart blijkt een bescheiden, nuchtere jon-
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gen die eerst nog lang getwijfeld heeft of hij 
wel mee zou doen aan de wedstrijden. “Ik sta 
niet zo graag in de belangstelling, maar ande-
ren hebben mij overtuigd. Een kans als deze 
krijg je niet vaak.” De komende maand staat 
voor Bart in het teken van oefenen, oefenen 
en nog eens oefenen. Zijn werkgever geeft 
hem daar alle ruimte toe. “Het lassen heb ik 
vooral geleerd van mijn leermeester Maarten 
Willems. Hij helpt mij nu ook met de voor-
bereiding op de finale.” Die voorbereiding 
houdt in dat hij niet alleen werkstukken last 
met het TIG-proces, maar ook met MAG en 
elektrode. “Tijdens de finale moet je laten zien 
dat je naast je hoofdonderdeel ook andere las-
processen beheerst.” Zenuwachtig is hij nog 
niet. “Misschien op de dag zelf, een beetje. Ik 
ga gewoon mijn best doen”, besluit hij nuch-
ter.  
 
Skills The Finals 
De finalewedstrijden voor lassers worden ge-
houden bij ROC Friese Poort in Drachten. 
Winnaars MAG/BMBE en TIG maken kans op 
internationale deelname aan EuroSkills, de Eu-
ropese kampioenschappen voor beroepen die 
dit jaar in september in Graz (Oostenrijk) 
plaatsvinden. Richard Roolvink en Wim van de 
Merwe selecteren uit de twee winnaars de 
deelnemer die het meest geschikt is als kan-
didaat voor EuroSkills. We gaan het zien! 

Vier jaar geleden was het nog de vraag of de laswedstrijd een gezonde 

plaats zou innemen in het jaarlijkse wedstrijdaanbod van WorldSkills; dit 

jaar steeg het aantal aanmeldingen met een flink percentage. Lassers van 

17 scholen deden mee aan de kwalificatiewedstrijden, verdeeld over drie 

dagen. De acht beste deelnemers hebben zich inmiddels geplaatst voor de 

finale die in Drachten plaatsvindt op 4 en 5 maart 2020. (Bron: WorldSkills 

Netherlands)


