
Hidde Klink vertegenwoordigt 
Nederland tijdens het EK voor 
junioren op 15 t/m 17 september.  
Hoe bereidt deze jonge bloemist 
zich voor op de wedstrijden in het 
Belgische St. Truiden? 

Hidde Klink naar het EK

Kleurrijke ‘stressjunk’
gaat voor EK-podium

‘De reglementen en de opdrachten 
zijn bekend’, vertelt Hidde. ‘Ik ben nu 
bezig met het opdoen van inspiratie. Je 
denkt na, spart met collega’s en andere 
bloemisten, zoekt op internet en dan gaat 
er vaak vanzelf wat borrelen.’

De jonge EK-deelnemers krijgen dit jaar 
pittige opdrachten voorgeschoteld. Ze 
moeten aan de slag met een combinatie 
van bloemen en fruit. Hidde’s eerste 
indruk? ‘Het vrije arrangement met 
als thema de zonde van Adam en Eva 

lijkt me heel leuk. Daar kun je echt wat 
mee, al moet ik me nog goed verdiepen 
in het verhaal. Bij het Indian Summer-
bruidsboeket denk ik nu aan herfstkleuren 
en iets met een dromenvanger. De 
steekschuimopdracht vind ik lastig. Daar 
heb ik nog geen beeld bij. Het maken van 
florale lichaamsversiering is mij juist op 
het lijf geschreven. Dat doe ik af en toe  
in mijn vrije tijd en ik haal sowieso altijd 
veel inspiratie uit de mode. En in  
de verrassingsopdracht sta je er alleen 
voor en kan je écht laten zien wat je in 
huis hebt.’

Meeleven
VBW ondersteunt Hidde bij zijn EK-missie, 
bijvoorbeeld door hem te helpen bij 
zijn voorbereidingsplan en te koppelen 
aan andere bloemisten die eerder aan 
internationale kampioenschappen 
hebben meegedaan. Ook VBW-partners 
als Smithers-Oasis, Plantion en Royal 
FloraHolland helpen de talentvolle 
Raaltenaar. Via Facebook kreeg hij al 
diverse berichtjes van bloemisten.  
‘Heel bloem-minnend Nederland staat 
achter mij.’

Hidde vindt het bijzonder om te zien 
dat zoveel mensen meeleven. Dat 
geldt zeker ook voor zijn collega’s bij 
Meesterlijk Geschikt in Apeldoorn. Zijn 
de voorbereidingen en EK-deelname 
een beetje te combineren met zijn werk 
daar? ‘Absoluut’, zegt Hidde. ‘Ze houden 

er rekening mee. Het is uiteraard wel 
hard werken. Toen ik meedeed aan het 
NK, heb ik in de nacht voor de finale tot 
kwart voor drie doorgewerkt. Een uur 
later stond ik weer naast mijn bed.’

Adrenaline
Of al die uren zich straks gaan 
uitbetalen in een topnotering vindt 
Hidde lastig om te voorspellen. Hij 
heeft namelijk geen idee wie zijn 
concurrenten zijn. ‘Maar ik ga natuurlijk 
voor de winst of in ieder geval een 
podiumplaats. Zenuwen heb ik nog niet, 
maar dat komt nog wel als ik daar ben. 
Ik ben een behoorlijke stressjunk. Die 
adrenaline geeft mij juist een kick. Ik 
kijk er dus naar uit en heb heel veel zin 
in het EK!’

In de verrassings-
opdracht sta je er 
alleen voor en kan je 
écht laten zien wat je 
in huis hebt

Wie is Hidde? 
Hidde Klink creëerde ooit als vmbo-scholier 
een korenschoof gebonden boeket van 
satéprikkers. Hij raakte al snel verliefd op 
het bloemistenvak. De rest is geschiedenis. 
Inmiddels is Hidde 23 lentes jong en werkt 
hij bij Meesterlijk Geschikt in Apeldoorn. 

Daar zijn ze maar wat trots op deze 
kleurrijke, getalenteerde en gepassioneerde 
vakidioot. Waar je hem van kent? Natuurlijk 
als winnaar van het afgelopen NK voor 
junioren en misschien ook van het SBS-
programma Hollands Beste Bloemstylist.

Bloemist 37|  Bloemist36

Vakmanschap

Wil je Hidde
volgen op zijn

weg naar het EK? 

Kijk dan op
www.helemaalhidde.nl

 voor updates 
en vlogs. 


