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Februari 2017 

In 2017 organiseert Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek, 

namens de Nederlandse baksteenindustrie, voor de 65e keer op rij 

het NK Metselen; een uitdaging voor vmbo-leerlingen 
 

   

Eerste voorronden NK Metselen 

Iets eerder dan in voorgaande jaren, namelijk al 

op 19 en 20 januari jl., vonden gelijktijdig de 

eerste twee voorronden plaats van het NK 

Metselen 2017. In Heerhugowaard en 

Oosterbeek streden VMBO leerlingen tijdens een 

tweedaagse metselwedstrijd om een felbegeerde 

plek in de finale eind maart. De winnaars van de 

voorronden op 19 en 20 januari zijn inmiddels 

bekend, namelijk Bart Huiberts en Ronan 

Burgers. Bart komt uit Egmond Binnen en is de 

winnaar van de eerste voorronde bij Espeq in 

Heerhugowaard. Hij is leerling van het Petrus 

Canisius College. Ronan is de winnaar van de 

tweede voorronde bij ReVaBo in Oosterbeek en 

komt uit Barneveld. Hij komt uit voor De 

Meerwaarde in Barneveld. Beide jonge heren 

nemen het tijdens de finale eind maart op tegen 

tien andere metseltalenten. De aantrekkende 

bouw laat zich nog niet zien in het aantal 

deelnemers van de 65e editie van het NK 

Metselen. Dit wordt waarschijnlijk mede 

veroorzaakt doordat de deelnemers 4e jaars 

leerlingen zijn die in 2012 instroomden op een 

moment dat de bouw nog midden in crisis 

zat. Lees meer… 

 

 

 

Derde voorronde op BouwBeurs Utrecht 
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De derde voorronde van het NK Metselen vindt dit jaar plaats tijdens de BouwBeurs in Utrecht. 

Op 8 en 9 februari nemen jonge metseltalenten het tegen elkaar op om kans te maken op een 

plek in de finale. De voorronde grijpt aan op het centrale beursthema van dit jaar, 

‘vakmanschap’: “Voor mensen die het gaan maken!”.  

Op een gezamenlijk vakplein, samen met metselkoepel AVM, voegersvereniging VNV en Het 

Hellend Dak HHD promoot KNB het bouwvakmanschap. Op 9 februari ontvangen de beste 

metseltalenten een prijs uit handen van politicus John Kerstens. Hij is zittend en kandidaat 

Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid en voormalig voorzitter van FNV Bouw. 

U bent van harte welkom op de BouwBeurs in hal 12. Ontvang uw gratis toegangskaarten op de 

website van de BouwBeurs 2017 

Voorronden vier tot en met negen 

Naast de voorronden in Heerhugowaard, Oosterbeek en Utrecht, vinden er voor de finale van 

het NK Metselen nog zes voorronden plaats. Deze vinden plaats door het hele land: 

 16 en 17 februari in Sappemeer bij SSPB Praktijkcentrum Bouw; 

 2 en 3 maart in Leeuwaarden bij Bouwmensen FNZ; 

 6 en 7 maart in Nieuwleusen bij Opleidingscentrum De Grift; 

 8 en 9 maart in Veldhoven bij Bouwmensen Eindhoven; 

 9 en 10 maart in Nunspeet bij Bouwmensen FNZ; 

 16 en 17 maart in Breda bij BouwSchool Breda. 

Kijk voor meer informatie over de voorronden op de website van het NK Metselen. 

KNB Studiedag Metselen 

Het metseljaar is weer officieel begonnen! Want 

op 25 januari jl. vond de traditionele dag voor 

metseldocenten en –instructeurs plaats. Onder 

het motto ‘Verbinding’ kwamen bijna 80 docenten 

en instructeurs van de verschillende VMBO’s, 

ROC’s en bouwopleidingsbedrijven bijeen om 

door KNB geïnformeerd te worden over alles dat 

industrie en onderwijs, theorie en praktijk, steen 

en mortel verbindt. De gastheer van de dag was 

Gebr. Bodegraven, producent van stalen 

verbindingen, en maakte een rondleiding door de 

fabriek mogelijk. Daarnaast waren er 

interessante gastsprekers, zoals Frans Kokke 

namens AFNL (met haar lidverenigingen, AVM 

en VNV). Arie Mooiman van KNB, Maarten 

Wauters van Vandersanden, Pascal van de Waal van Studiegroep Metselen, Egbert Hidding 

van Bouwmensen Drenthe Noord-West Overijssel en Rolf Kramer van Bekaert Benelux. 

Traditioneel werd de dag geopend door Ewald van Hal, directeur van KNB. Lees meer… 
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Finale 65e editie NK Metselen 

Na de vele voorronden in januari, februari en maart van dit jaar vormen het Techniekhuis en het 

pand van Bouwmensen Zuid-West in Goes het strijdtoneel voor de finale eind maart. Tijdens 

een driedaags evenement op 29 tot en met 31 maart nemen de twaalf beste metseltalenten het 

tegen elkaar op in de strijd om de felbegeerde Zilveren Troffel. De voorbereidingen voor de 

finale zijn in volle gang en de eerste finalisten zijn al bekend. Hoewel dit kampioenschap al voor 

de 65e keer plaatsvindt, is het nog springlevend en zeker nog niet toe aan pensioen. Voor meer 

informatie over het NK Metselen, de voorronden en de finalisten, kijk op de website van NK 

Metselen. 

TU Delft ontwerpt het finalewerkstuk 

Verschillende teams studenten van TU Delft 

ontwerpen op dit moment de metselopdracht 

voor het finalewerkstuk in Goes. Enthousiaste 

motor bij het maken van dit ontwerp is Koen 

Mulder, docent aan de TU Delft en auteur van het 

meesterwerk ‘Het Zinderend Oppervlak’. Het 

beste ontwerp wordt de aankomende weken tot 

in detail uitgewerkt, zodat deze tijdens de finale 

in Goes kan worden gemetseld.  

 

Afgelopen jaar werd het ontwerp voor het 

metselwerkstuk ook al aangeleverd door de TU 

Delft. Studenten van de opleiding Architectuur 

kregen de eer om speciaal voor het NK Metselen 

een mooi ontwerp te maken. Op de 

onderstaande foto wordt het fraaie metselwerkstuk van 2016 getoond. 

 

 

 

Sponsors 

Voor het NK Metselen zijn sponsors en ondersteuners onmisbaar. Dit jaar bedankt KNB 

Bouwmensen Zuid-West, Bouwen Wonen Interieur VMBO, Matador, MegaMix, Remix Droge 

Mortel BV, Weber Beamix, Verhoeven Tools&Safety, Super Prof, Aannemers Vereniging 

Metselwerken AVM, VNV Voeg, Bouwend Nederland en SKG-IKOB. Kijk voor meer informatie 

over onze sponsors en ondersteuners op de website van NK Metselen. 

Metseltraining VMBO Docenten 

In het afgelopen jaar hebben voor het eerst georganiseerde metseltrainingen voor VMBO 

docenten bouwtechniek (BWI) plaatsgevonden. In maart 2017 volgt de volgende training. Deze 

trainingen lijken in de behoefte van de docenten te voorzien. Naast de grote interesse voor 
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deelname aan de metseltrainingen zelf, heeft Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs 

zijn bereidheid uitgesproken om dit soort bijscholing van docenten uit het VMBO 

praktijkonderwijs ook in 2017 te ondersteunen. Lees meer… 

 

Meer informatie kunt u vinden op metselwedstrijden.nl 
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