Marcel van der Haar
2e plaats tijdens de regionale voorrondes voor het NK 2010
Op zaterdag 29 mei was het dan eindelijk zover na een lange tijd van voorbereiding en veel
onrust mocht ik dan samen met mijn vrouw en assistente Christien eindelijk naar Zwolle om
deel te nemen aan de voorrondes voor het NK bloemsierkunst 2010 wat plaats vond in de tot
horeca gelegenheid omgebouwde kerk de Proosdij in Zwolle.
Hier moesten we zaterdagmorgen 10 uur al onze meegebrachte spullen voor de wedstrijd op
de daarvoor bestemde werkplek afleveren.
Al met al een hele klus vooral als je de halve groentewinkel hebt leeg gekocht en eigenlijk
veel te veel materiaal bij je blijkt te hebben.
Maar goed om 12.00 uur mochten we dan eindelijk aan de voorbereiding van ons eerste
werkstuk beginnen een draadgebonden bruidsboeket binnen het thema puur.
Van 12.00 uur tot 12.30 uur mochten de Assistenten helpen met het op draad zetten van de
bloemen daarna moesten zij zich van de wedstrijdlocatie verwijderen.
We hadden tot half 2 de tijd het eerste werkstuk te maken.
Het gekke is dat tijdens zo’n wedstrijd de tijd 2 x zo snel lijkt te gaan als normaal maar dat zal
allicht een stuk spanning zijn.

Om half 2 zat het eerste onderdeel er op waarna we verder gingen met wat ik vond het leukste
wedstrijd onderdeel de tafelversiering.
De deelnemers mochten voorafgaand aan de wedstrijd thuis een tafel maken of een bestaande
tafel gebruiken om de tafelschikking op de wedstrijd locatie te maken ook hier bevond de
opdracht zich binnen het thema puur en moest 60 procent van de schikking eetbaar zijn!!!
Ik moest natuurlijk weer moeilijk doen door volledige tafel inclusief stoelen bestek glazen e.d.
zelf te ontwerpen wat achteraf zeer veel werk bleek te zijn maar gelukkig bleef dit door de
jury niet onopgemerkt en dit werkstuk werd dan ook met het hoogste aantal punten van deze
dag beoordeeld.(86)

Rond half 6 moesten we het podium op een aan onze derde opdracht te beginnen dit was een
verrassingsopdracht die bestond uit een berg afval een groot dienblad en diverse bloemen.
Achteraf had ik hem anders gemaakt maar op het moment kon ik er even niet helemaal mee
uit de voeten en als een keuze om iets te maken is gemaakt kun je gezien de tijd die je voor
zo’n opdracht krijgt niet terug want dan zou je teveel tijd verliezen om nog punten te scoren.
Dus met de keuze van dat moment er maar het beste van gemaakt.
(ik was zelf niet erg tevreden met het eindresultaat)

.

Na deze opdracht even het podium opgeruimd “de zondagse jurk” aangetrokken even wat
gegeten en opgefrist en toen weer snel melden voor de laatste opdracht die zich onder het
kritische oog van een hoop collega bloemisten wederom op het podium afspeelde.
De opdracht betrof een korenschoof gebonden boeket die uit minimaal 60 stelen moest
bestaan passend op een bijgeleverde schaal.
Ook moesten er in dit boeket pareltjes en ander glitters die door de firma Oasis beschikbaar
waren gesteld “verplicht” verwerkt worden.
Na een slechte nacht slapen stak tijdens dit onderdeel de vermoeidheid ineens de kop op
wat helder denken enigszins in de weg stond maar goed ik vond het eind resultaat
er goed uit zien maar ook op dit onderdeel had het beter gekund.
Altijd kritisch blijven op je eigen werk !!!

Rond 23.00 uur de einduitslag en gelukkig de finale gehaald met een 2de plek.
Dat betekend dus als de opdrachten weer binnen zijn ik weer volop aan de bak kan met het
verzinnen en het maken van ondergronden om zo op 2 oktober 2010 tijdens de landelijke
Floral Movement die wordt gehouden in theater de Flint in Amersfoort weer goed voor de dag
te komen.

