
Dit is een nieuwsbrief van KNB. Wanneer u deze niet goed kunt bekijken, klik dan hier voor een online versie. 

 

Maart 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 
 

   

Finale 65
e
 NK Metselen in Goes 

Het gaat gebeuren! Op woensdag 29 maart 2017 starten de twaalf beste metselleerlingen uit 

het hele land met de eindstrijd. In Goes strijden zij drie dagen lang om de hoofdprijs van het 

Nederlands Kampioenschap Metselen: de Zilveren Troffel. Het is dit jaar al weer voor de 

65
e
 keer dat dit kampioenschap plaats vindt. Het is een initiatief van de georganiseerde 

baksteenindustrie en wordt wat de finale betreft dit keer georganiseerd in nauwe samenwerking 

met Bouwmensen Zuid-West.  

 

Opdracht voor de finale is het metselen van zes speciaal ontworpen baksteen zitbanken. Aan 

iedere zitbank werken dus twee finaledeelnemers. Spannend want kunnen zij naast metselen 

ook samenwerken?  Het ontwerp voor de zitbanken is afkomstig van studenten Bouwkunde aan 

de TU-Delft. Een vakjury beoordeelt de metseldeelnemers op een groot aantal punten van het 

metselproces. Daarmee staat minder het eindresultaat en meer het proces van realisatie tijdens 

de beoordeling centraal. 

 

Na voltooiing worden de zes zitbanken op vrijdag 31 maart symbolische overgedragen door 

KNB voorzitter Dick Tommel aan Bouwmensen Zuid-West. Een (w)aardig moment want op die 

manier krijgen de zitbanken na afloop een permanente functie; een win-win situatie dus! 

Bezoek de finale 

Geen kampioenschap zonder aanmoediging. Bezoekers zijn daarom van harte welkom om 

tussen woensdag 29 en vrijdag 31 maart a.s. op de finalelocatie een kijkje te komen nemen. 

Kom sfeer proeven, deelnemers aanmoedigen en praten over heden en toekomst van het 

metselvak . Dat kan allemaal dagelijks tussen 09.00 en 16.30 uur op de wedstrijdlocatie: het 

terrein van Bouwmensen Zuid-West aan de Industriestraat 7 in Goes. Kijk voor het gehele 

programma in het programmaboek ‘65e finale NK Metselen’ op onze website. 

 

 

http://vicinity.picsrv.net/459/a84d1e7cfa23eb5f82762072fcc001a7/9042
http://vicinity.picsrv.net/459/a84d1e7cfa23eb5f82762072fcc001a7/9043


Prijsuitreiking door de Zeeuwse Gedeputeerde Harry van der Maas 

De officiële prijsuitreiking start op vrijdagmiddag 

31 maart a.s. vanaf 14.30 uur en begint met de 

symbolische overdracht van de finale 

werkstukken. Aansluitend is er een gevarieerd 

programma met enkele sprekers, zoals gastheer 

Jan den Engelsman (directeur Bouwmensen 

Zuid-West), wethouder Derk Alssema van Goes, 

KNB-directeur Ewald van Hal en er is een 

passend verrassingsoptreden. Langzaamaan 

nadert dan het hoogtepunt: wie is de landelijke 

winnaar van het NK Metselen 2017? Die eer is 

aan de Gedeputeerde van de Provincie Zeeland, 

Harry van der Maas. Hij zal de winnaar de 

felbegeerde Zilveren Troffel overhandigen. Het 

hele programma van het NK Metselen 2017 vindt 

u in het programmaboek: 65e finale NK 

Metselen. 

 

 

 

Twaalf finalisten 

 

Dit zijn de twaalf metseltalenten van het NK Metselen 2017. Van linksboven naar rechtsonder: 

 Bart Huiberts, Egmond Binnen , Petrus Canisius College te Alkmaar; 

 Ronan Burgers, Barneveld, De Meerwaarde te Barneveld; 

 Bart Steggink, Denekamp, Twents Carmel College; 

 Jasper Burger, Winschoten, Campus Winschoten; 

 Pieter Postma, Metslawier, Dockinga College te Dokkum; 

 Menno Bosch, Gramsbergen, Vechtdal College te Hardenberg; 

 Dean Peels, Bergeijk, Pius X College te Bladel; 

 Bram Ramakers, Nederweert, Vakcollege te Eindhoven; 

 Youssef Koraichi, Ermelo , Morgen College te Harderwijk; 

 Cas van Eekelen, Zundert, Munnikenheide College, Rucphen; 

 Simon Olieman, Bruchem, Gomarus Scholengemeenschap te Gorinchem; 

http://vicinity.picsrv.net/459/a84d1e7cfa23eb5f82762072fcc001a7/9044
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 Olivier Boeder, Kruiningen, Calvijn College te Krabbendijke. 

Metselen is van groot belang voor de bouw 

Het NK Metselen is bedoeld om jongeren te stimuleren om te kiezen voor echt vakmanschap in 

de bouw , namelijk het metselen. Want zeg zelf: metselen is toch symbool voor bouwen? Dat 

bouwen is hard nodig, want er is een grote behoefte aan nieuwe woningen en bestaande 

woningen moeten verduurzaamd worden.  Er is dus volop metsel- en bouwtalent nodig om aan 

de grote bouwopgave van de toekomst te kunnen voldoen. De metseltalenten van het NK 

Metselen 2017 wacht een glansrijke carrière. 

Mooie finalewerkstukken 

Steef Meijer, Carsten Smink en Max van den 

Berg, drie enthousiaste studenten bouwkunde 

aan de TU-Delft, ontwierpen het finale werkstuk 

van het NK Metselen 2017. De studenten stelden 

de klassieke baksteenmuur centraal. “Een 

bakstenen muur is niet zomaar een stapeling van 

stenen. Uit het gebruikte metselverband ontleent 

de muur zijn stabiliteit en uit de keuze in verband, 

steen en voeg volgt schoonheid. Ieder object 

bestaat een hoge en een lage muur, die in elkaar 

grijpen. Een van de twee is hierbij op zithoogte 

ontworpen zodat de objecten als zitmeubel 

kunnen dienen”, aldus de 

Bouwkundestudenten. Bekijk werkstukken > 

 

 

 

Bouwmensen Zuid-West: vakmensen voor de toekomst 

Bouwmensen is een coöperatieve vereniging van 

bouw- en infra-opleidingsbedrijven. Deze 

vereniging is in 2012 ontstaan uit een initiatief 

van de vakgroep Opleidingsbedrijven Bouwend 

Nederland. De vereniging zorgt via regionale 

opleidingsbedrijven voor vakbekwaam 

bouwpersoneel voor de toekomst. 

 

Bouwmensen Zuid-West is al jaren één van de 

grootste metselopleiders in Nederland. Als enige 

hebben zij eigen metselploegen waar  samen met metselbedrijven de leerlingen goed worden 

opgeleid. Nadat de leerlingen hun diploma hebben behaald treden zij in dienst bij de 

metselbedrijven. Bekijk website > 

 

 

 

http://vicinity.picsrv.net/459/a84d1e7cfa23eb5f82762072fcc001a7/9045
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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. 

 

Meer informatie kunt u vinden op metselwedstrijden.nl 

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, stuur ons dan een e-mail 
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