Eindelijk was het dan zover op zaterdag 2 oktober moesten de finalisten van de 3 regio
voorrondes zich om half 9 melden bij Theater de Flint in Amersfoort voor de dag van
de grote finale.
Na een tijd van veel voorbereiding ging het dan eindelijk gebeuren naast de twee vooraf
bekende onderwerpen kregen we ook nog 3 verrassings onderwerpen uitgedeeld die in
de loop van de dag achter de schermen gemaakt zouden moeten worden en het laatste
onderwerp op het podium.
Dit onder toeziend oog van ongeveer 500 bezoekers en 3 X factorachtige jury leden.
Bij veel van de 12 deelnemers waaronder ikzelf was de spanning bijna voelbaar maar
een beetje gezonde spanning is bij zo’n wedstrijd zeker op zijn plaats.
Gelukkig had ik de beschikking over een goede assistente ( mijn vrouw Christien) die de
hele dag aanwezig mocht zijn en mocht helpen met het opruimen van de rommel en
mocht zorgen voor de aan en afvoer van producten.
De assistenten mochten overigens geen decoratieve handelingen verrichten dus tijdens
de wedstrijdonderdelen moesten zij zich verwijderen van de deelnemers.
Om 10 uur werd d.m.v. een grote gong het startsein gegeven voor het eerste onderdeel
Maak een feestelijke parasol/paraplu die door 1 persoon te dragen is.
De Parasol moet een spetterende dans in het theater kunnen doorstaan.
Diameter minimaal 1 meter en maximaal 1,5 meter.
Presentatie op een standaard die praktisch is tijdens de show.(verrijdbaar)
Tijd 90 minuten

Voor dit onderdeel kreeg ik kreeg ik van de jury 82,3 punten dit was tevens de hoogste
score voor dit onderdeel.
Voor dit onderdeel heb ik de paraplu gemaakt in de vorm van een Alocasia blad met
daaronder een vaas gemaakt van pur schuim op een basis van kippengaas.
Het florale arrangement wat tijdens de wedstrijd gemaakt is bestond o.a. uit Vanda
Orchideeën, Tillandsia , Calla Alocasia blad, Steelgrass, Asperagus Orchidee wortels en
diverse bijmaterialen dit alles gemaakt met de lijmtechniek.

Werkstuk 2:
Maak een creatief plantenarrangement dat kan dienen als productpresentatie voor een
kweker op een 3 daagse plantenbeurs.
Hierbij moeten diverse groeistadia (3)van het product getoond worden.
Maximale doorsnede 1,5 meter en maximale hoogte 2 meter.
Moet verplaatsbaar zijn door 2 personen. Tijd 60 minuten

Voor dit onderwerp ben ik diverse keren naar
de firma ANCO in Wateringen geweest om mij
eens te verdiepen in de prachtige Vanda
orchideeën die op dit mooie bedrijf worden
gekweekt.

Na een rondleiding met eigenaar Steef van Adrichem door de kwekerij groeide het ene
idee na het andere wat zich heeft vertaald in bovenstaand arrangement.
Hierin was verwerkt de Vanda Bleu Magic, de Vanda Pink Magic en de Vanda Back
Magic.
De ondergrond had ik gemaakt van tempexbollen, betondraad, cement,
aluminiumdraad enz. voor de stevigheid heb ik snelcement in het onderste deel van het
object gebruikt om zo tot een degelijke constructie te komen.
Onder de standaard heb ik een losse bak gebruikt waar glas steentjes het geheel
decoratief afmaakte.
De Jury beoordeelde dit arrangement met 76,7 punten.
Werkstuk 3:
De eerste verrassingsopdracht van deze dag (tijd 60 minuten steektechniek)
Maak een arrangement op de aangeboden glasvaas
Het arrangement moet zo’n uitstraling hebben dat hij een blikvanger kan zijn op de
huisshow van JODECO.(glasleverancier)
Voor dit onderdeel werden de
bloemen door de
wedstrijdorganisatie
beschikbaar gesteld.
Uit 3 veilingkratten met
bloemen moest je voor de 3
verrassingsopdrachten zelf je
keuze maken wat dus betekend
dat deze opdracht bijv. ook in
wit groene of in roze kleuren
gemaakt zou kunnen worden ik
had in dit geval gekozen voor
oranje herfsttinten i.v.m. het
seizoen.
De jury beoordeelde deze
opdracht met 71,7 punten.

Werkstuk 4: (Draadtechniek & lijmtechniek 45 minuten)
Zorg ervoor dat je deze puuuuuure chocolade voorziet van een corsage in stijl.
Afmeting in relatie tot voorwerp.

Voor deze opdracht heb ik als eerste de lelijke verpakking van de chocolade gehaald om
Juist te geaan werken met de zilverkleurige folie wat naar mijn idee een wat chiquere
uitstraling aan het geheel gaf.
De keuze voor materialen bestond uit Calla’s, gallaxblad en een groen Chrysantje
In combinatie met aluminiumdraad parels en besmateriaal.
De jury gaf voor deze opdracht 69,3 punten als beoordeling.

Na deze opdracht was het tijd voor het avondprogramma van het evenement Floral
Movement waarbij theater de Flint veranderde in een grote florale show.
Onder toeziend oog van zo’n 500 gasten waren wij als deelnemers de openingsact van
deze avond.
Opdracht 5 moest namelijk op het podium worden gemaakt……onder toeziend oog van
een speciaal voor deze avond in het leven geroepen x factorachtige jury die niet alleen
uit mensen uit het vak bestond maar ook uit een “consument”dit oordeel telde voor een
5de deel mee op het totale juryoordeel.

Werkstuk 5:
Show bruidsboeket thema Just Chrys.
Voorbereiding 45 minuten werktijd op het podium 45 minuten.
Maak een show bruidsboeket waarbij je de Chrysanten op een moderne manier in het
daglicht plaatst
De Chrysanten moeten minimaal 75% van de levende maTERIALEN ZIJN
Dit bruidsboeket moet een grootse modeshow kunnen doorstaan in dit Theater.

Voor deze opdracht heb ik gekozen voor een draadgebonden bruidsboeket waar buiten
het verplichte gebruik van de Chrysanten ook een 3 tal Calla’s in verwerkt zitten.
Ook heb ik gebruik gemaakt van de lijmtechniek om diverse producten vast te maken
en vorm te geven.

De 3 X factor Juryleden
beoordeelde het bruidsboeket met een 8 een 9 en een 9
Het totaalaantal punten wat werd toegekend was 84,3 punten.
Het totaal aantalpunten voor deze dag over alle onderwerpen bedroeg 384,3 punten
Wat resulteerde in een tweede plaats op dit NK.

Plaats 1 Karin Pasman
Plaats 2 Marcel van der Haar
Plaats 3 Dini Holtrop

387,3 punten
384,3 punten
377,7 punten

Het publiek kon op een groot scherm de verrichte werkzaamheden van de kandidaten
nauwlettend volgen.
Hierna volgde nog een spectaculaire show met o.a. een dansact met onze paraplu’s en
een spectaculaire koorddanseres enz. (voor meer info kijk op bloem en blad bij filmpje x
factor jury en op de site van het VBW www.vbw.nu )

