
MEER INFORMATIE OF INTERESSE IN DEELNAME? 
Neem dan contact op met Peter van der Arend van het HMC: p.vanderarend@hmcollege.nl

DOE MEE EN LAAT 
JOUW SKILLS ZIEN!

Hét jaarlijkse event voor de professionals op 
het gebied van woning- en projectstofferen. 

Met dank aan onze hoofdsponsoren:

15, 16 & 17 
september 2019 

Evenementenhal 
Gorinchem



Inschrijven mogelijk voor het Nationale Kampioenschap Woning- en Projectstofferen in 
Gorinchem. Na de zomer vindt het NK Woning- en Projectstofferen plaats in Evenementenhal 
Gorinchem. Het kampioenschap wordt gehouden tijdens Interieur Collectie Dagen (InCoDa) 

2019. Tot en met 1 augustus is het mogelijk om je in te schrijven voor deze wedstrijd.

Professionals op het gebied van woning- en projectstofferen worden uitgenodigd om deel te 
nemen aan het NK, waar ze in een losse en sociale sfeer de waardering en bevestiging krijgen 

van hun expertise. Tijdens het NK worden er verschillende opdrachten verstrekt, die ruim van te 
voren aan de deelnemers bekend worden gemaakt. Voor meer info: www.incoda.nl 

Prijzen
Er zijn 3 prijzen te winnen namelijk: 1e, 2e en 3e plaats. Ook zijn er diverse machines/gereedschappen te 

winnen en iedere deelnemer ontvangt een certificaat.

Jurering
De wedstrijd zal gehouden worden op zondag 15 september en maandag 16 september (6,5 uur per dag 

wedstrijd). Iedere deelnemer werkt dus maar 1 dag van 6,5 uur aan de opdrachten. De drie beste deelnemers 
van deze dagen winnen één van de bovenstaande prijzen. De deskundige en onafhankelijke jury zal op 

dinsdag 17 september de prijzen uitreiken. 

Materialen en gereedschap
Alle materialen zijn voorradig tijdens het kampioenschap. Tijdens het NK werk je met jouw eigen vertrouwde 

gereedschap en mag je alle soorten en merken gereedschap gebruiken. Je neemt dus je eigen gereedschap 
mee

Voorwaarde voor deelname
Iedere woning- en/of projectstoffeerder kan meedoen aan het NK. 

Ben je een junior en niet langer dan 3 jaar in het vak? Neem dan deel aan het junior NKWP. 

Algemene zaken
Gereedschap kun je lossen via de laad/loodsdeur 2 aan de achterzijde van 

het gebouw. Bij aankomst wordt er gezorgd voor koffie, 
waarna er een briefing plaatsvindt.
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INSCHRIJVING GEOPEND!
Word jij de opvolger van Anco Rijstenbil?

Organisatie
Het Hout en MeubileringsCollege, WoonTotaal-Academy, INretail en Branche Vereniging Projectinrichting zijn de organisatoren van het nationale 

kampioenschap en voeren dit uit in samenwerking met diverse sponsoren. Beursorganisatie van InCoDa (Easyfairs) is de gastheer van NKWP.

   Tijden: 
   Zondag* 15 september: 12.00 – 18.00
   Maandag 16 september: 10.00 – 21.00
   Dinsdag 17 september: 10.00 – 18.00
*gratis kinderopvang met animatie aanwezig

Locatie:
Evenementenhal Gorinchem
Franklinweg 2, 
4207 HZ Gorinchem


