
 
 

PERSBERICHT 
     NATIONALE WEDSTRIJD AMBACHT IN DE KIJKER 

9e editie 

 

 
Prijsuitreiking :  

Twaalf laureaten en één Minister in de 
schijnwerpers 

 

 
 

Op 4 juni ging de officiële prijsuitreiking door van de 9e editie van de nationale 
wedstrijd Ambacht in de Kijker. Opnieuw dus een vorm van erkenning en promotie 

voor onze twaalf laureaten maar ook het ideale moment om Minister Sabine 
Laruelle te bedanken voor haar steun aan het project en de sector.  

 
Nu al voor het negende jaar op rij, zet Ambacht in de Kijker de ambachtssector in de kijker dankzij de 
selectie van een tiental laureaten die gekozen zijn uit honderden kandidaturen. Deze ambachtslieden 
getuigen van de kwaliteit van de ambachtssector, maar ze zijn eveneens geslaagd over de hele lijn en 
kunnen hun kennis en passie doorgeven aan de jeugd. 
 
Dit jaar hebben meer dan 260 ambachtslieden hun kans gewaagd en dat waren niet de minsten: de 
jury heeft er namelijk voor gekozen om er twaalf in plaats van de normale tien te selecteren. 
Van handenarbeid tot innovatie over design, zijn de twaalf laureaten gelauwerd voor hun parcours 
en voor de kwaliteit van hun activiteiten. 



 
De organisatie heeft eveneens van de gelegenheid gebruik gemaakt om mevrouw de Minister Sabine 
Laruelle te bedanken. Zij heeft besloten om dit jaar haar politieke carrière te beëindigen. We willen 
haar bedanken voor de steun die ze gedurende negen jaar heeft gegeven aan de wedstrijd en aan de 
ambachtssector in het algemeen. Daarom hebben we haar een ketting geschonken, gemaakt door 
Pierre Vanherck, de grote winnaar van de eerste editie van de wedstrijd in 2006. 
 
Tijdens de ceremonie in de Cercle de Wallonie zijn specifieke onderscheidingen uitegereikt door het 
comité dat samengesteld is uit verschillende publieke en private partners en dat dit jaar voorgezeten 
wordt door Serge Couvreur, CEO van de Hoge Raad voor Diamant. 

 

RESULTATEN PRIJSUITREIKING 
 

GROTE WINNAAR 2014  
 
Mevrouw de Minister van Middenstand, KMO’s en 
Zelfstandige Ondernemers, Sabine Laruelle, heeft een 
cheque ter waarde van 3000€ uitgereikt aan de grote 
winnaar, Frank Pedus, vioolbouwer uit Anwerpen, die de jury 
heeft overtuigd met de kwaliteit van zijn ambachtelijk werk, 
met zijn professionaliteit en  met zijn constante zoektocht 
naar verdere ontwikkeling. 
 
Pro Arte, onze ziel voor uw publiek 
 
Tijdens zijn studies als vioolbouwer liep Frank Pedus stage bij 
verschillende vooraanstaande luthiers. Na zijn opleiding in de 
"Newark School of Violin Making" kreeg hij de uitgelezen kans om 
bij Pro Arte te gaan werken als maître luthier. Na enkele jaren van 
samenwerken met Mr. Adriaensen, de vorige zaakvoerder, groeide 
er een wederzijdse waardering die in 2008 uiteindelijk leidde tot de 
overname van Pro Arte. 
 

Het atelier is gespecialiseerd in restauratie en in de herstelling en het onderhoud van instrumenten. Ze 
gebruiken hoogwaardige moderne technieken en traditionele werkmethodes, met respect voor de esthetische 
eigenschappen en specifieke geluidskarakteristieken. Het verharen van strijkstokken met kwaliteitshaar is een 
specialiteit.  
Pro Arte is uitgegroeid tot een internationale aanspreekbaarheid in diverse diensten voor violen, altviolen, 
cello's, contrabassen, gitaren en harpen. Studenten en professionelen kunnen bij ons terecht voor herstellingen, 
verhuur en aankoop van snaarinstrumenten.  
Ook luthiers vinden hier alle gereedschappen en klankhout om hun instrumenten te bouwen en te herstellen. 

 
 

PUBLIEKSPRIJS 2014 
 

Scheepsbouwer Hans Keters wint een cheque ter waarde  van 2000€ dankzij 25,09% van de 
voorkeursstemmen. 
15 400 stemmen zijn uitgebracht tussen 15 maart en 15 april op de website 
www.ambachtindekijker.com. Drie stemmers worden beloond met een culinaire smulmand elk ter 
waarde van 100€ vol producten van onze ambachtslieden.  
 

PAREL VAN DE ORGANISATOR 
 
Dit jaar gaat de parel van de organisator naar Emmanuel Stevens, meester-horlogemaker uit Marche 
voor het opmerkelijke werk dat hij uitvoert door zijn totaalconfectie van mechanische horloges.  

 
EXPORTPRIJS 

Frank Pedus vergezeld van Mevrouw de 
Minister Sabine Laruelle en van de voorzitter 
van het comité,  Serge Couvreur. 

 

http://www.ambachtindekijker.com/


Drie exportprijzen (één per gewest) zijn uitgereikt door onze respectieve partners. Elke prijs dient ter 
ondersteuning van een project in het buitenland (reeds uitgevoerd of nog uit te voeren).  
 

 Prijs van AWEX : Nicolas Destino, designer uit Doornik 
 

 Prijs van Brussel Invest & Export : Jean-Benoît Ghenne, van biscuits Generous uit 
Brussel. 

 

 Prijs van FIT : : Jan Van Achter, producent van koperen pannen uit Wespelaar 
 
 

263 kandidaten hebben hun dossier ingestuurd.  
We zijn vereerd om twaalf onder hen in de kijker te kunnen zetten. Zij vertegenwoordigen de 

diversiteit, de kwaliteit, de passie en motivatie van de sector.  
 

Afspraak in 2015 – Tiende editie! 
 

www.ambachtindekijker.com 
 

 
Volledige profielen van de laureaten in het persdossier of op www.ambachtindekijker.com.  
Inlichtingen : 02/500.50.70,  info@ambachtindekijker.com 
 

PERSDOSSIER EN FOTO’S ZIJN TE DOWNLOADEN OP ONZE WEBSITE. 
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