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Succesvolle VMBO beroepenwedstrijden timmeren en metselen bij de BouwSchool Breda. 
 
De regionale VMBO beroepenwedstrijden timmeren en metselen waren ook dit jaar weer een succes bij de 
BouwSchool Breda in samenwerking met Bouwmensen Zuid-West. Maar liefst 16 leerlingen timmeren en 12 
leerlingen metselen hebben met hun vakmanschap een goede indruk achter gelaten bij de jury. Uit handen 
van wethouder mevrouw Miriam Haagh heeft Marc van der Linden van het Willem van Oranje College de 
eerste prijs in ontvangst mogen nemen bij het timmeren en Cas van Eekelen van het Munnikenheide College 
bij het metselen. Bij de wedstrijd metselen heeft de winnaar tevens ook een ticket bemachtigd bij het 65
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Metselen, waarbij de finalewedstrijd in Goes zal plaatsvinden.  
 
Prijsuitreiking 
De prijzen werden uitgereikt door mevrouw Miriam Haagh, wethouder van Breda. Ze was enthousiast over het 
aanwezige timmer- en metseltalent en noemde de deelnemers echte uitblinkers in hun vakmanschap. Ze ziet 
een goede toekomst voor hen weggelegd. “De bouwsector trekt weer aan. Dit merken niet alleen de 
bouwbedrijven, maar ook de scholen waar de toekomstige bouwvakkers het vak leren. Timmerlieden en 
metselaars blijven een belangrijk beroep bij het bouwen en verbouwen van bouwprojecten”.  
 
Bestuurslid van de BouwSchool Breda, de heer Jan-Willem de Poorter, bedankte in zijn toespraak de 
BouwSchool Breda samen met Bouwmensen Zuid-West. “De Bouwschool Breda heeft samen met Bouwmensen 
Zuid-West de regionale VMBO beroepenwedstrijden timmeren en metselen ook dit jaar weer een geweldig 
podium gegeven om techniek (bouw) onder de aandacht te brengen in de regio.” Ook de deelnemen de 
scholen werden door het bestuurslid bedankt voor hun bijdrage aan deze wedstrijden.  
 
Winnaars 
De winnaar bij het timmeren is Marc van der Linden, leerling van het Willem van Oranje College. De tweede 
prijs in de categorie timmeren ging naar Ruben Bauman. Tevens ook leerling van het Willem van Oranje 
College. De derde prijs in de categorie timmeren was voor Rob Meeuse. Hij is leerling van het Calvijn College 
afdeling Bouwkunde.  
 
De winnaar bij het metselen is Cas van Eekelen, leerling van het Munnikenheide College. De tweede prijs in de 
categorie metselen ging naar Simon Olieman. Hij is leerling van het Gomarus Scholengemeenschap. De derde 
prijs in de categorie metselen was voor Tom van Zoggel. Hij is leerling van Het Hooghuis.   
 
Verder kregen alle deelnemers bij het timmeren uit handen van de BouwSchool Breda een medaille en de 
deelnemers bij het metselen kregen vanuit het KNB (Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek) een speldje 
uitgereikt. Uiteraard ontvingen alle deelnemers een certificaat vanuit de Bouwschool Breda in samenwerking 
met Bouwmensen Zuid-West.  
 
Wedstrijdopdracht 
De regionale VMBO beroepenwedstrijden timmeren en metselen vonden plaats op 16 en 17 maart 2017. 
Pascal Brok, instructeur bij de BouwSchool Breda, heeft de wedstrijdopdracht timmeren ontworpen. Zestien 
leerling timmeren maakten in de werkplaats van de BouwSchool Breda een trapje. Twaalf leerling metselen 
maakten als wedstrijdopdracht een schoorsteen, die vanuit het KNB was ontworpen.  
_________________________________________________________________________________ 
Noot voor de pers: 
Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met dhr. H.B. Colijn, directeur BouwSchool Breda, 
076- 530 60 60 of 06 22 38 64 06. E-mail: colijn@bouwschoolbreda.nl 
             

    


