BLUE DIAMOND AWARD

Annette van Elst ‘Cursist van het Jaar 2006’
won de felbegeerde titel
‘Cursist van het Jaar 2006. Zij
ontving de bijbehorende
Blue Diamond Awardwisseltrofee, een
waardecheque van e 350 en
een dagje beautyfarm.
Annette van Elst volgt haar
Welke twaalf kandidaten gaan
opleiding bij Amice
naar de finale?
Opleidingscentrum in
Barneveld. Monique Bosch
vertelde dat Annette er echt uitsprong. Ook een
mededeelnemer had Annette zien werken en
vond dat zij de titel absoluut verdiend had.
Monique: “Dat is leuk om te horen. Je merkt dat
ze veel van elkaar leren. De Blue Diamond
wedstrijd is niet alleen leuk, maar ook heel
leerzaam.
Op de tweede en derde plaats eindigden resp.
Della Rovere uit Utrecht (Berber Hoogkamer) en
Tahany Mourad uit Almere
(ook van Amice). Namens
Cidesco van harte gefeliciteerd.

O

p 21 maart j.l. was de verkiezing van de
cursist van het jaar, de Blue Diamond
Award. Dit jaar was het wederom op de
voorjaarsbeurs. Aan de ene kant is dat erg
leuk, omdat je dan ook werkelijk met
leerlingen te maken hebt die nog examen
moeten doen. Aan de andere kant zijn de
deelnemers nog niet ‘volleerd’. Daarom kun
je sommige technieken niet jureren.
Ze werden in verschillende groepen verdeeld
nadat ze eerst een theorietoets hadden gedaan.
Het praktijkgedeelte bestond uit een massage van
decolleté, nek en arm. De meeste deelnemers
waren heel zenuwachtig. Velen waren bang de
volgorde van de massagegrepen niet goed te
doen. Die nervositeit werd wellicht verhoogd
omdat er de hele dag veel publiek
stond rond het wedstrijdveld in
hal 9. De twaalf deelnemers met
het hoogste aantal punten voor
theorie en praktijk streden in de
finale om de eerste plaats door
het aanbrengen van een
avondmake-up.

Organisatie
De competitie om de Blue
Diamond Award staat open
voor aankomende talenten
uit het eindexamenjaar
Een gelukkige finalist, klaar
2005-2006 van de opleiding
voor de make-up.
Schoonheidsspecialist en
wordt georganiseerd door KOC Nederland in
samenwerking met leveranciersvereniging
BT&EA, het vakblad Esthéticienne, Hoofdbedrijfschap Ambachten, Anbos en VNU Exhibitions
Europe. Traditiegetrouw scoren deelnemers die
(ook) de Cidesco-opleiding volgen hoge ogen. De
Blue Diamond Award werd wederom gepresenteerd door Mariëlle Bastiaansen, bekend van het
tv-programma ‘Looking Good’ op RTL 4. Zij sprak
de deelnemers moed in en onderhield het publiek op een prettige wijze. Haar dynamische
presentatie is leuk voor de cursisten. Na het
theoriedeel kregen alle deelnemers een rijkgevulde tas met cadeaus van verschillende leveranciers, o.a. een harspatroon, producten en een
vakblad, waar ze heel
blij mee waren.

Hoog niveau
In totaal 46 kandidaten streden
om de felbegeerde titel ‘Cursist
van het Jaar’. Dat is een
Jurylid en bestuurslid
behoorlijke opkomst, al was het
van Cidesco Karin
Lupgens beoordeelt een beduidend minder dan vorig jaar,
toen het record van 65
armmassage.
deelnemers gevestigd werden. De
juryleden - Nelly Krijntjes
(Esthéticienne), Karin Lupgens (Cidesco), Maria
Geerdink (KOC) en Marianne van den Broek
(Anbos) – stonden onder de ervaren leiding van
Monique Bosch. De jury had het niet gemakkelijk,
maar het bleek dat bij de praktijktoets alle
juryleden de prestaties op het zelfde niveau
hadden beoordeeld. Bij de make-up toets liepen
de beoordelingen wat meer uiteen, want daar
werden meer facetten bejureerd.
Volgens Karin Lupgens, die
jureerde namens Cidesco Sektie
Nederland, lag het niveau van de
deelnemers zeer hoog.
Winnares van Blue Diamond
Award-wisseltrofee
Annette van Elst uit Veenendaal

Van harte
gefeliciteerd
Annette van Elst!

Juryvoorzitter Monique Bosch en
présentatrice Mariëlle Bastiaansen.
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