
Dennis Raaijmakers:

“Deze installatie-

opdracht was moei-

lijker dan die van 

vorig jaar, maar

zeker goed te doen.”

Dennis Raaijmakers 
‘beste fitter van Nederland’
Dennis Raaijmakers (34), installateur bij Raaijmakers Tegels en Sanitair in Gemert, mag zich

een jaar lang de ‘beste fitter van Nederland’ noemen. De Brabander won de installatie-

wedstrijd waarin het snel en vakkundig aanleggen van leidinginstallaties centraal staan.

In de finale in DeFabrique in Utrecht
versloeg Raaijmakers medefinalis-

ten Jan Anne Perdon van Perdon
Installatietechniek uit Drachten en
Bart-Jan Maas van Van Bree Installatie- 
techniek & Saniboutique uit Deurne,
die 2e en 3e werden uit het finaleveld
van 20 installatiemonteurs. Het twin-
tigtal is geselecteerd bij vijf regionale
voorrondes. De strijdmakkers moes-
ten in ruim vier uur tijd een complete
installatieklus klaren met een aantal
uitdagingen die door de organiseren-
de partners waren aangedragen. “Het
was moeilijker dan vorig jaar, maar
zeker goed te doen”, zei Dennis
Raaijmakers na afloop. Raaijmakers
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eindigde vorig jaar als derde in de
landelijke finale. “Ik wilde weten of de
derde plek vorig jaar toeval was of
niet. Niet dus en dat voelt als  waar -
dering. Raaijmakers wint een reis
voor twee personen naar Dubai.

Hoog niveau
Het was voor de jury weer een
behoorlijke opgave om het werk van
de deelnemers te beoordelen, aange-
zien het niveau van alle deelnemers
hoog was. Juryvoorzitter Henny
Hoppenbrouwers toonde zich daar
aangenaam verrast over. “Of de werk-
gevers hebben dit jaar betere instal -
lateurs gestuurd, of ze hebben zich

beter voorbereid of een combinatie
van beide, maar dit zijn echt de beste
installateurs in de branche.” Zowel 
de deelnemers als de organisatie van
‘De beste fitter van Nederland’ kijken
terug op een aantrekkelijke finale in
een sfeervolle ambiance. 
‘De beste fitter van Nederland’ is een
initiatief van fabrikant Geberit met
partners Grundfos, Vaillant, Honey -
well en Dewalt. De wedstrijd inclusief
voorronden bestaat uit een theore-
tisch en een praktisch gedeelte. Zo
moeten de deelnemende installateurs
een installatie maken door verschil-
lende soorten leidingwerk te buigen
en te meten, en een CV-ketel aanslui-
ten. Ook dient een tapwaterpomp
gemonteerd en gedemonteerd te wor-
den, en dienden vragen over installa-
tietechniek te worden beantwoord. <<

Techniek

Van links naar rechts Bart-Jan Maas (3e), Dennis Raaijmakers (1e) en Jan Anne Perdon (2e)
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