
 Bram en Koen nemen deel aan Skills Heroes

 "Eigenlijk bijzonder dat zo weinig mensen weten wat verspanen is" 

Voor mij staan 2 stoere, gedreven jongens. Studenten bij MAKE Center die meedoen aan Skills Heroes. 
Bram Boere en Koen van der Wind zijn beiden 19 jaar, BBL-student Allround Precisieverspaner en tech-
niekambassadeur van MAKE Center. Bram werkt bij Ceratec Technical Ceramics in Geldermalsen, Koen 
bij Den Hartog Fijnmechanische techniek in Harmelen.

Skills Heroes
Bram doet mee aan de beroepenwedstrijd Skills Heroes The Finals, op 23 en 24 maart 2023 in de RAI 
Amsterdam. Koen is eerste reserve. Skills Heroes is een Nederlands kampioenschap en hét podium voor 
mbo’ers die hun nek uitsteken en de beste in hun vak willen worden. Studenten komen uit het hele land. Alle 
praktische beroepen zijn vertegenwoordigd deze dagen; banketbakkers, visagisten, metselaars, kappers, 
installatietechnici, stukadoors, ambulant begeleiders etc. Zo ook verspaners. 

Bram heeft vorig jaar al meegedaan aan de voorrondes van dit evenement. Hij kwam toen tot een 12e plaats. 
Dit jaar wil hij hogere ogen gooien; het hoogst haalbare. In 2022 stond Ewout, klasgenoot van Bram en Koen, 
in de finale. Hij eindigde op een mooie 6e plaats. Van hem hebben beide jongens veel geleerd.

Verschillende achtergrond, hetzelfde enthousiasme
Bram en Koen vertellen bijzonder gepassioneerd over het vak verspanen. Bram: “Eigenlijk heel bijzonder 
dat zo weinig mensen weten wat verspanen precies is. Zoveel metalen voorwerpen zijn door te draaien en 
te frezen gemaakt met matrijzen en mallen. Veel leeftijdsgenoten zijn hier niet mee bekend.” Hij vervolgt: 
“Draaien en frezen is mij met de paplepel ingegoten door zowel mijn opa als mijn vader. Mijn opa maakte 
stoommachines. Hij had thuis een paar lascabines. Ook ging ik wel eens met hem naar een modelbeurs en 
hielp ik mee met het maken van praalwagens voor de fruitcorso. Inmiddels hebben wij thuis een draai- en 
freesbank staan in de schuur. Op school heb ik eigenlijk nauwelijks techniekles gehad.” Koen vult aan: “Dat 
was bij mij iets anders. Ik ben opgegroeid op de boerderij en had het geluk dat wij op de middelbare school 
een draaibank hadden staan. Ik wist dus vanuit school al iets van verspanen af.” 

Voorbereiding en support bij Skills Heroes
Bram en Koen trekken veel samen op in de voorbereiding naar de finale en steken hier veel eigen tijd in. 
Zij zijn thuis ook vaak hobbymatig met hun vak bezig en experimenteren er flink op los. Als klas hebben zij 
een eigen WhatsAppgroep waarin ze praktijksituaties met elkaar delen. Tijdens pauzes blijven de studenten 
nogal eens achter in de klas om over de les na te praten. 



Bram: “Het kost echt veel tijd om je optimaal voor te bereiden op deze vakwedstrijd. Als ik voor mijzelf 
spreek, wil dit zeggen: extra dagen naar school en begeleiding door je docent, 4 lange trainingsdagen, veel 
thuis inlezen, video’s bekijken (TITANS of CNC) en vooral veel uitproberen. Maar het is het mij allemaal meer 
dan waard. Als je ergens écht goed in wilt worden, moet je hierin investeren vind ik. Een bezoek aan de Tech-
nishow leert je ook veel over de ontwikkelingen op dit vakgebied. Hier zijn wij samen naartoe geweest.”

Koen: “Wij vinden het erg gaaf dat we de gelegenheid krijgen van zowel MAKE Center als onze leerbedrijven 
om hieraan mee te doen. Op allerlei manieren helpen zij ons. We nemen nogal eens wat materiaal van ons 
werk mee naar school. Ook onze docent Harry Post helpt ons echt verder in het vak. Hij laat ons eerst zelf 
nadenken en helpt waar nodig. Ook als het gaat om investeringen in middelen om ons verder te helpen. Dit 
vinden we natuurlijk heel fijn.”

Finale met machine van Haas
Skills Heroes vond vorig jaar plaats in de Jaarbeurs. Om de aandacht voor het vak te trekken, stond er bij de 
finale verspanen een echte Formule 1-auto van Kevin Magnussen uit 2017. De as van deze F1-auto is door 
middel van verspanen gemaakt. In de F1 draait het om duizenden van seconden. Alle kleine beetjes helpen 
om het verschil te maken. De finale verspanen werd toen gedaan op een machine van Haas. Ook dit jaar is 
dat het geval. De metaalsoort is elk jaar aluminium. Maar pas op de dag zelf weet je wat de exacte opdracht 
is. Bram: “Ik werk al 3 jaar met machines van Haas bij Ceratec. Dit is wel in mijn voordeel denk ik.”

Programmeren van een cobot
Zowel Bram als Koen vindt het erg leuk om nieuwe dingen uit te vinden. Het programmeren van de cobot die 
in het lokaal staat, is min of meer Brams ding geworden. Met de cobot kun je blokjes metaal in de CNC-ma-
chine plaatsen, die dit vervolgens maakt tot een voorwerp. Zowel de CNC-machine als de cobot moet hier-
voor geprogrammeerd worden. Bram heeft hier zelf een programma voor geschreven. Zo wordt het hele 
proces geautomatiseerd. De training met de cobot is geïntegreerd in de opleiding in het keuzedeel ‘werken 
met de industriële robot’ (robotica). Als de cobot beschikbaar is, wordt deze ook wel eens ingezet bij promo-
tieactiviteiten.

Techniekambassadeurs
Koen stond net als Bram in 2021 als techniekambassadeur op de Studiekeuzebeurs in Utrecht om vanuit 
eigen ervaring jongeren te enthousiasmeren voor techniek. Bram stond vorig jaar ook op de beurs. Met zijn 
zelf geprogrammeerde cobot natuurlijk. 

Deze jongens timmeren goed aan de weg met hun jeugdige enthousiasme. Met 60.000 vacatures in de 
maakindustrie en een groot tekort aan draaiers en frezers, ligt er zeker een mooie toekomst voor hen in het 
verschiet. Voor MAKE Center is dit verhaal natuurlijk een mooi visitekaartje. Een gevoel van trots is dan ook 
zeker op zijn plaats! 


