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Studenten, excelleer in hout!
Eerste aanmeldingen WOODCHALLENGE 2011 veelbelovend
Almere, 14 juli 2011 – “De eerste inschrijvingen voor WoodChallenge 2011 zien er veelbelovend uit,
maar we roepen meer studenten op de uitdaging aan te gaan!”, aldus Eric de Munck, secretaris
van de studentenhoutprijs WoodChallenge. Er zijn nu vijftien inzendingen binnen. Deze studenten
dingen mee naar € 1.000,‐ en een trofee. Daarnaast biedt WoodChallenge studenten een podium
om zichzelf onder de aandacht te brengen van de media, toekomstige werkgevers en
opdrachtgevers. Tot 1 september is het mogelijk vernieuwende technieken, concepten of
ontwerpen, waarin hout de hoofdrol speelt, in te sturen voor WoodChallenge 2011. De ervaring uit
voorgaande jaren leert dat meedoen aan WoodChallenge dé opstap is voor een succesvolle
carrière!
We blikken terug met architect Shai van Vlijmen. Hij deed mee aan de eerste WoodChallenge in 2004
en won de tweede prijs: “Mijn begeleider moedigde me tijdens mijn afstuderen aan de TU Delft aan
om met WoodChallenge mee te doen. Ik was zelf niet helemaal overtuigd. Zou de moeite opwegen
tegen het resultaat? Maar het is vrij eenvoudig om mee te doen en wat ben ik blij dat ik die stap heb
gezet!” Op www.woodchallenge.nl staan de voorwaarden en het inschrijfformulier. Inschrijven kan
nog tot 1 september.
“Het winnen van WoodChallenge 2004 gaf me bevestiging en erkenning van mijn ideeën als architect
en mijn voorliefde voor het materiaal hout. Op basis daarvan heb ik de stap gezet om voor mezelf te
beginnen en me te specialiseren op ontwerpen waarin ecologische principes het uitgangspunt
vormen. Vanzelfsprekend speelt het milieuvriendelijke materiaal hout daarin de hoofdrol.”, zo vertelt
Shai van Vlijmen vol trots. Van Vlijmen roept studenten van nu op ook hun project in te sturen naar
WoodChallenge. “Zeker in de huidige markt is het belangrijk om als student in positieve zin op te
vallen. WoodChallenge biedt je dit podium. Maak daar gebruik van!”
De studentenhoutprijs staat open voor alle studies waarin hout een belangrijke rol speelt. Denk aan
Bouwkunde en Architectuur op Technische Hogescholen en Universiteiten, maar ook MBO Hout en
Meubel. De jury houdt rekening met het onderwijsniveau en het studiejaar, zodat alle inzendingen
gelijke kans maken. De jury van WoodChallenge bestaat uit Els Zijlstra (bouwkundige en directeur
Materia); Jan de Jong (TNO Bouw en ondergrond); Hans de Groot (redacteur Het Houtblad); René van
Zuuk (René van Zuuk Architekten) en Peter Fraanje (senior beleidsmedewerker Innovatie, Bouwend
Nederland). Voorzitter is Arnold Koomen (algemeen directeur Koninklijke Jongeneel BV) en secretaris
is Eric de Munck (Manager Centrum Hout). Tijdens de Nationale Houtdag op 1 december 2011 maakt
de jury de winnaars van WoodChallenge 2011 bekend.
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Voor meer informatie, promotie‐ en beeldmateriaal, zie www.woodchallange.nl of neem contact op
met Eric de Munck van Centrum Hout (secretaris WoodChallenge), tel. 036 5329821 of e‐mail
e.de.munck@centrum‐hout.nl of Mirjam Wagteveld van de Kon. VVNH, tel. 036 5321020 of e‐mail
m.wagteveld@vvnh.nl

