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Afgelopen dinsdag vond de voorronde (het Nederlands Kampioenschap) 
plaats van de International Young Butchers’ Competition (IYBC) bij SVO 
Houten. 8 deelnemers streden om een plek in het Nederlandse team naast 
Wiebe Mulder, reservekandidaat van vorig jaar. Na een spannende wedstrijd 
is Maarten Wolters Nederlands kampioen geworden en vormt samen met 
Wiebe het Nederlands team. Dennis de Geijter werd tweede en is daarmee 
reserve-kandidaat en zeker van deelname in 2017. Wiebe werkt bij Keurs-
lager te Welscher in Zwolle en slagerij de Pruis in Westerbork. Maarten 
is werkzaam bij Keurslagerij Boenders in Eibergen. Dennis bij Slagerij 
Vugts in Diessen. Wiebe en Maarten volgen de opleiding Slager-worst-
maker. Dennis volgt de opleiding Winkelslager.

De IYBC vindt dit jaar plaats op 6 en 7 mei in Frankfurt, Duitsland. De 
komende periode wordt er een intensief trainingsprogramma gevolgd op 
drie SVO locaties. Best, Houten en Zwolle.

Nederlands team International Young Butchers’ Competition 2016 bekend

Ron Kinkelaar

Indien ge vreugde wilt vermenigvuldigen,
moet ge haar delen
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Beste KiKa Runner,

In de afgelopen jaren is er mede dankzij jouw inzet meer dan 3.000.000 euro 
opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. Ook in 2016 zetten wij ons met 
jou in voor 95% genezingskans in 2025. Het zou super zijn als jij er ook weer bij 
bent! Schrijf je snel in op www.runforkika.nl.

Early bird-actie voor de snelle beslisser
Voor de snelle beslisser is er een speciale early-bird actie: tot 1 februari 2016 
krijg je 5 euro korting op je inschrijfgeld. Profiteer nu!
 
Samen helpen we kinderkanker de wereld uit! 

Met sportieve groet,

Ryanne Bron & Inge Tishauser
Team Run for KiKa

Postbus 11220
1001 GE Amsterdam
088 366 54 13
www.runforkika.nl

De afgelopen jaren hebben wij veel vreugde ontleend aan het meelopen van de KIKA run  
te Rotterdam, een fantastische manifestatie waarvan het doel geen verdere uitleg behoeft. 
Het evenement is prima georganiseerd en de sfeer is super! De tijd is gekomen waarop wij 
(team Rijswijk) deze vreugde willen delen.
 
Naast meelopen is er natuurlijk ook de mogelijkheid tot aanmoedigen en sponseren!!!
 
Het lijkt ons prachtig om veel collega’s bij deze sportieve bijeenkomst op zondag 26 juni in 
het Zuiderpark te mogen begroeten!
 

Sportieve groet,
  Ruud van Gils

Indien ge vreugde wilt vermenigvuldigen,

moet ge haar delen (Pythagoras)
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De open dagen voor Generation Food staan voor de deur: 
zaterdag staat een enthousiast team potentiële studenten 
te woord op locatie Best, Houten en Zwolle. We hopen 
natuurlijk op een goede opkomst en nog belangrijker: con-
crete inschrijvingen voor de opleiding. Blijf geïnteresseer-
den verwijzen naar de website www.generationfood.nl, 
hier kunnen ze hun gegevens achterlaten zodat we ze op 
de hoogte kunnen houden van alle ontwikkelingen. Deze 
week is ook de Facebook-pagina van Generation Food 
gelanceerd: www.facebook.com/mboGenerationFood.

Verder zijn we nu bezig met het oprichten van een beslo-
ten LinkedIn groep voor bedrijven om als klankbordgroep 
te dienen voor Generation Food.
 
In het hoge tempo waarin de ontwikkeling van en werving 
voor Generation Food gebeurt, is het goed om weer even 
op een rij te zetten waar je welke informatie terug kan  
vinden. Mis je iets, heb je vragen, schroom niet contact op 
te nemen!
 
H:\Algemene Informatie SVO\Productmanagement\
Generation Food
In deze map vind je veel interne informatie terug over  
Generation Food. Je vindt hier onder meer de Q&A’s, het 
verhaal van de opleiding (ook met uitleg over stages) en 
de opbouw van het opleidingsprogramma.
 

H:\Algemene Informatie SVO\Communicatie\
Scholenveld
In deze map zijn algemene middelen terug te vinden die 
gebruikt kunnen worden in de benadering van het scho-
len. Denk aan presentaties, bestellijsten Uitgeverij, food 
quiz en animatie Generation Food.
 
Folders van Generation Food zijn te bestellen bij de  
Uitgeverij.
 
Ondertussen zijn we ook druk bezig met het maken van 
verschillende filmpjes om te laten zien hoe inspirerend 
de foodbranche is. Dit doen we samen met onze razen-
de reporter Rosah van Schendelen (SVO uitblinker 2014). 
Maar daarover later meer...

Generation Food - Waar vind ik wat? 

Walter de Waal, Koen van Miltenburg
en Diana Mom-Budding
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Gouden Slagersring 2016
 
In samenwerking met de Broederschap van de Gouden Slagersring, de  
Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie en SVO vakopleiding food  
organiseert Vleesmagazine van Vakmedianet de wedstrijd om de Gouden 
Slagersring 2016. 

Er zijn voor deze wedstrijd twee categorieën: Vakvolwassen en Jong Talent.
 
Voor onze studenten jonger dan 25 is het een mooie uitdaging om aan 
de laatste categorie mee te doen. Hierbij dus de oproep om studenten te  
enthousiasmeren voor deze wedstrijd! Meer informatie over deze wedstrijd 
vind je op www.goudenslagersring.nl.

Rinus de Rijder

Wil je ook een stukje in de Flash plaatsen?
Laat het ons weten, of stuur je tekst(en) en foto(s)

uiterlijk vóór woensdagmiddag 12.00 uur naar:

Communicatie@svo.nl

Colofon

Samenstelling en redactie
Afdeling Communicatie

Vormgeving
Uitgeverij
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