
 

 

P E R S B E R I C H T  

 

Velp, 11 april 2016 

Bouw kijkt uit naar metsel 4-daagse 

Op dinsdagochtend 12 april a.s. klinkt in Emmen het startschot voor de landelijke 

finale van het 64e Nederlands Kampioenschap Metselen. Twaalf vmbo-leerlingen 

starten dan een metsel 4-daagse. De winnaar ontvangt op 15 april de Zilveren Troffel 

uit handen van Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar.  

Het NK Metselen 2016 is een initiatief van de Nederlandse baksteenindustrie. De finale 

is op een moment dat bouwend Nederland het razend druk heeft en uitkijkt naar nieuw 

metseltalent.  

 

Behoefte aan metseltalent  
Juist nu de woningbouw aantrekt is er weer volop behoefte aan nieuwe, goed opgeleide 
vakmensen. Dat blijkt uit recent onderzoek van het Economisch Instituut voor de 
Bouwnijverheid (EIB). De 64e finale van het NK Metselen (anno 1953) komt dan ook op het 
juiste moment.  
 
Jong helpt oud 
De jonge vmbo-metselleerlingen werken vier dagen lang aan 6 bakstenen zitbanken. Deze 
zijn na afloop beschikbaar voor de oudere bewoners van Woonwijkcentrum Holdert in 
Emmen. Zo dient het NK Metselen ook een maatschappelijk doel. Een vakjury beoordeelt de 
deelnemers op een groot aantal punten van het metselproces. De zitbanken werden 
ontworpen door studenten van de TU Delft. 
 
Bezoek finale 
Bezoek is van harte welkom om van 12 t/m 15 april a.s. naar het kampioenschap te komen 
kijken, sfeer te proeven en deelnemers aan te moedigen. Dat kan vanaf woensdag 13 april 
dagelijks tussen 9.00 en 16.30 uur op de wedstrijdlocatie bij Woonwijkcentrum Holdert, 
Hondsrugweg 101, 7811 AB Emmen. 
 
De feestelijke prijsuitreiking is op vrijdagmiddag 15 april in Woonwijkcentrum Holdert te 
Emmen. CdK Jacques Tichelaar zal de wisselprijs, de Zilveren Troffel, uitreiken aan de best 
presterende winnaar. Belangstellenden zijn uiteraard ook bij de prijsuitreiking van harte 
welkom. 
 
64e editie  

Het Nederland Metselkampioenschap is een jaarlijks initiatief van de georganiseerde 
Nederlandse baksteenindustrie, samenwerkend in KNB. Het beoogt daarmee het 
metselonderwijs te promoten en het vakmanschap te stimuleren. KNB werkt in het 
kampioenschap nauw samen met de regionale bouwopleidingsbedrijven, Aannemers 
Vereniging Metselwerken (AVM), de Vereniging Nederlandse Voegbedrijven (VNV), 
Fundeon, Bouwend Nederland en SKG-IKOB (bouwcertificeringsinstantie). Het NK Metselen 
2016 is de 64e editie op rij. 
 
KNB 
De vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) is de landelijke koepel van de 
Nederlandse bouwkeramische industrie, waartoe de baksteenindustrie behoort. Lid zijn 



 

nationale en internationale ondernemingen die in Nederland producent zijn van 
bouwproducten van gebakken klei: metsel-, straat- en binnenmuurbaksteen, keramische 
dakpannen, tegels en raamdorpels.  
KNB behartigt de belangen van de industrie op het gebied van energie, milieu, grondstoffen, 
arbo, vakopleiding en normeringen. Verder draagt het zorg voor kennisoverdracht naar de 
beroepspraktijk en het onderwijs. De bouwkeramische industrie biedt direct werk aan circa 
2.500 mensen en realiseerde in 2015 een omzet van ongeveer 0.5 miljard euro. KNB is 
gevestigd in het Gelderse Velp. 
_________________________________________________________________________________ 

 

Noot voor redactie /niet voor publicatie: 

 

Voor meer informatie over programma, geschiedenis en achtergronden van het NK Metselen 

en van KNB kunt u contact opnemen met KNB: 

- ing. Gerard Westenbroek, projectleider, of 

- mr. Ewald L.J. van Hal, directeur. 

 Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer: 026-384 56 30 of info@knb-keramiek.nl  

 

Zie ook: www.knb-bouwkeramiek.nl en www.metselwedstrijden.nl  

 

Deelnemers finale 64e NK Metselen 

1. Tim Busser    Arnhem  Over Betuwe College, Huissen 

2. Jay van Erp   Oss  Het Hooghuis, Oss 

3. Patrick van Hell  Putten  Morgen College, Harderwijk 

4. Geert Hoogenberg  Zwartemeer Esdal Vakcollege, Klazienaveen 

5. Jacco Hoogesteger  Aagtekerke Calvijn College, Krabbendijke 

6. Sander Janssen  Someren Varendonck College, Someren 

7. Stefan Mak   Westwoud Martinuscollege, Grootebroek 

8. Tjerk Riemersma  Midwolde Gomarus College, Groningen 

9. Nico van Selm  Oosterwolde Stellingwerf College, Oosterwolde 

10. Tygo Smit   Alkmaar  Petrus Canisius College, Alkmaar  

11. Wesley Sprokholt  Hattem Thorbecke Scholengemeenschap, Zwolle 

12. Edgar Tomassen   Putten   De Meerwaarde, Barneveld 
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