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Stenen en mortel voor het NK 2018 zijn geleverd door:

Het door KNB georganiseerde NK 

Metselen wordt in 2018 mede mogelijk 

gemaakt door Bouwmensen FNZ, 

ondersteuners, sponsoren en alle 

adverteerders en organisaties die in dit 

programmaboek zijn opgenomen.

Ondersteuners

Nederland heeft een rijke traditie in 
bouwen met baksteen. Daar mogen we 
best trots op zijn. Het is daarom geen 
toeval, dat de landelijke finale van het NK 
Metselen 2018 dit keer in Leeuwarden is: 
Culturele Hoofdstad van Europa.  
Dé perfecte locatie om heel Europa ons 
Nederlandse vakmanschap met baksteen, 
mortel en troffel te tonen. Maar ook hét 
moment om heel Nederland te inspireren 
met het enthousiasme van jong, aan
stormend metseltalent.

Na gemeenschappelijk voorwerk door 
opleidingsbedrijven, scholen, sponsoren 
en industrie is het nu aan de finalisten om 
van het NK Metselen een driedaags 
metselfestijn te maken! Voor mij zijn het 
allemaal kanjers, maar tja: er kan er maar 
een de Zilveren Troffel winnen!

Ik wens alle deelnemers heel veel succes 
en vooral heel veel metselplezier.

Mr Ewald L.J. van Hal
Directeur KNB
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Kroon op het 
Wilhelminapark
In de gemeente Leeuwarden schieten 
nieuwbouwprojecten als paddenstoelen  
uit de grond. Eengezinswoningen, apparte
menten, kantoorgebouwen, winkels en 
scholen. Wat op de tekentafel wordt be
dacht, wordt op de bouwplaats gerealiseerd. 
Met grote bewondering kijk ik altijd naar de 
metselaars die steen voor steen het gebouw 
oprichten, tot leven laten komen. Meestal 
zijn dit mannen. Vandaar dat de gemeente  
Leeuwarden tijdens de jaarlijkse Girlsday in 
de bouwsector uitgebreid aandacht vraagt 
voor dames in opleiding.

Ik vind het dan ook fantastisch dat het Nederlands Kampioenschap  
Metselen 2018 in Grou, het watersportmekka van Fryslân, plaatsvindt.  
En waar anders dan in het prachtige Wilhelminapark. Het park dat na 
een grondige aanpak door vele vrijwilligers uit de Mienskip en de 
gemeente Leeuwarden afgelopen jaar weer spick en span is opgeleverd. 
Een kroon op dit werk mogen jullie, de metseltalenten op 11, 12 en 13 
april tot stand brengen in de vorm van drie toegangspoorten tot het 
park. Ik ben oprecht heel benieuwd wat dit zal opleveren en kom ook 
zeker het proces en het eindresultaat bewonderen.

Voor de deelnemers aan dit kampioenschap heb ik goed nieuws: de 
arbeidsmarkt staat om jullie te springen! Na het afronden van de 
opleiding zijn jullie ‘vakspecialisten’ in een markt met moeilijk vervul
bare vacatures. Ik hoop dan ook van harte dat de publiciteit die de 
vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek met dit kampioen
schap genereert, nieuwe leerlingen in dit prachtige vak oplevert. 

LEEUWARDEN – FRYSLÂN 2018
LeeuwardenFryslân is in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa.  
Culturele Hoofdstad van Europa is een internationaal cultureel project 
dat als doel heeft de diverse culturen van Europa voor het voetlicht te 
brengen. Culturele Hoofdstad is op het gebied van kunst en cultuur 
Europa’s meest ambitieuze evenement. De provincie staat dit jaar bol 
van de evenementen, tentoonstellingen, enzovoort. Te veel om op te 
noemen. Als u tijdens deze driedaagse finale even tijd heeft, dan kunt u 
bijvoorbeeld de Mata Hari tentoonstelling in het Fries Museum in 
Leeuwarden bezoeken. Een compleet overzicht vindt u op de website 
www.2018.nl. Maar even flaneren in watersportdorp Grou is natuurlijk 
ook een aanrader.

Wie wint dit jaar de Zilveren Troffel? Ik wens alle deelnemers heel veel 
succes!

Friso Douwstra
Wethouder beroeps en hoger onderwijs
Gemeente Leeuwarden
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Heerenveen

Promotie voor het metselvak

EmmenLeiden Goes

Het NK Metselen is een initiatief van de 
georganiseerde baksteenindustrie. Deze 
besloot in 1953 meer aandacht te beste
den aan het uniformeren van de metsel
techniek, het promoten van het metselvak 
en het bevorderen van de instroom van 
leerlingen. 

Het eerste jaar doen 38 leerlingen mee. 
Wijlen Theo Heijne mag zich de beste 
jonge metselaar noemen. Een jaar later 
krijgt de winnaar voor het eerst de Zilveren 
Troffel. In 1967 komt een nieuwe opzet: 
vier regionale wedstrijden en een finale 
tijdens de Nationale Beroepenmanifesta
tie in Utrecht. Na de 25e metselwedstrijd in 
1977 leidt het afbreken van twaalf prach
tige open haarden tot de gedachte om 

voortaan blijvende werkstukken te maken. 
Vanaf 1978 is bijna ieder jaar ergens in 
Nederland een blijvend finalewerkstuk 
gemaakt. Het NK Metselen werd in 1989 
(Bolsward) en 2001 (Heerenveen) eerder in 
Friesland georganiseerd. In 2012 bezocht 
koningin Beatrix het 60e NK Metselen in 
Barneveld. 

Het NK Metselen mag zich verheugen op 
een grote belangstelling van industrie, 
onderwijs en politiek. Het unieke concept 
van blijvende werkstukken is steeds een 
stimulans voor iedereen om iets bijzon
ders te realiseren. Vmboleerlingen maken 
met hun vakmanschap kunstwerken 
waaraan de maatschappij nog lang plezier 
beleeft. De 66e editie in Leeuwarden vormt 
hierop geen uitzondering. Uw bezoek is 
een extra waardering voor iedereen die 
zich inzet om jongeren te blijven enthou
siasmeren voor het metselvak. 

Overzicht van de werkstukken:
1978 Zit en wachtgelegenheid, Gronin

gen (inmiddels afgebroken)
1979 Waterput, ’sHertogenbosch 

(inmiddels afgebroken)
1980 Zitgelegenheid, Maastricht
1981 Zitgelegenheid, Middelburg
1982 Zitgelegenheid, Eindhoven (inmid

dels afgebroken)
1983  Geen blijvend werkstuk gemaakt
1984 Tribune op voetbalveld, Mierlo 

(inmiddels afgebroken)
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LentUithoornEmmen

Raalte

1985 Beeldengroep ‘Trekschuit met drie 
paarden’, Uithoorn

1986 Drie gebogen surfzeilen, Harderwijk
1987 Drie afscheidingsmuren met 

lichtzuil, Waalwijk
1988 Zes zitbanken met pergola, Rijssen
1989 Zitgelegenheid, Bolsward
1990 Pergola, Veldhoven
1991 Afscheidingsmuur, Roosendaal
1992 Afscheidingsmuur, Veghel
1993 Zitgroep met drie gebogen zitele

menten, Oldenzaal (inmiddels 
afgebroken)

1994 Zes reuzenstoelen, Gemert
1995 Zitbanken, Ulft (inmiddels afge

broken)

1996 Zestien toegangszuilen, Nijmegen
1997 Muur met dertien voorstellingen, 

Tubbergen
1998 Vijf ornamenten, Deurne (inmiddels 

afgebroken)
1999 Acht ruïneachtige speelobjecten, 

Apeldoorn
2000 Kunstwerk bestaande uit drie 

gemetselde golven, Gennep
2001 Zonnewijzer met waterloop en 

zitgelegenheid, Heerenveen
2002 Scheidingsmuur met zitelementen, 

Raalte
2003 Monument voor oorlogsveteranen, 

Oss
2004 Afscheiding met zitelementen en 

plein, Voorhout (inmiddels afge
broken)

2005 Drie speelhuisjes, Boxtel
2006 Renovatie Kruisweg begraafplaats 

Zijlpoort, Leiden

2007 Zes zitelementen, LentOost 
(Nijmegen)

2008 Twaalf sculpturen, Harderwijk
2009 Zes zitbanken, EttenLeur
2010 Zes picknickcombinaties,  

Veldhoven
2011 Twaalf bladeren, Oegstgeest
2012 Twaalf verschillende meubelen en 

parkelementen, Barneveld
2013 Twaalf elementen voor zitbanken, 

Oldenzaal 
2014 24 plusfiguren, Dalfsen
2015 Twaalf zitelementen, Breda
2016 Zes zitelementen, Emmen
2017 Zes zitbanken, Goes
2018 Drie toegangspoorten, Grou

Kijk ook op  
www.metselwedstrijden.nl/historie 

Bolsward
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We bedenken en maken 
samen de mooiste dingen

Terugblikkend op 2017 valt het op dat er door de aantrekkende economie een 

krapte ontstaat op de arbeidsmarkt. Onze bouwsector heeft goed opgeleide 

vakmensen nodig voor het vervullen van die banen. Jorritsma Bouw werkt dan 

ook graag mee aan het evenement “Techniek Tastbaar’. Hierin geven bedrijven 

uit de branche een inkijk op de techniek van deze tijd en laten zij mogelijkheden 

zien voor een loopbaan in o.a. de bouwsector.

Bij Jorritsma Bouw vinden we het belangrijk om ons vakmanschap en de passie 

die we hebben voor het leveren van een kwalitatief goed product, door te geven 

aan aankomend talent. Samen bedenken en maken we de mooiste dingen. We 

vinden dat er een gezonde mix moet zijn tussen praktijk en theorie. Fundamentele 

kennis over techniek is onontbeerlijk voor een aankomend vakman/vrouw. Maar 

kennis is niet het enige waarover je moet beschikken. Je moet de kennis die je 

opdoet, ook kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk. 

ROC Friese Poort, Jorritsma Bouw, Elkien, Talen en Bouwtalent hebben gezamenlijk 

een vernieuwend scholingsproject ontwikkeld waarin theorie en praktijk 

samenkomen in een optimale mix. Achttien studenten hebben in tien weken tijd 

meegelopen met het seriematig bouwen van NOM-ready woningen. Dit zijn 

nul-op-de-meter woningen, die in de toekomst klaar zijn om zonder energie te 

kunnen functioneren. De studenten kregen een kijkje in de wereld van de bouw 

en werden betrokken bij ontwikkelingen als circulair bouwen, NOM en cradle-to-

cradle. Bij dit laatste gaat het erom dat je niet meer grondstoffen aan de aarde 

onttrekt dan nodig, en om het hergebruik van bestaande materialen. Het project 

is afgesloten met een eindpresentatie waarin studenten hun eigen NOM-ontwerpen 

lieten zien. En daar konden ze trots op zijn!

Wij steunen het initiatief voor het kampioenschap metselen en hopen dat er vele 

talentvolle studenten aan de slag zullen gaan!

Succes gewenst, 

Namens alle medewerkers van Jorritsma Bouw,

Hans Jorritsma, algemeen directeur 



Opdracht was het ontwerpen van drie 
toegangspoorten voor het Wilhelminapark 
in Leeuwarden (Grou). Het is een bijzonder 
park, aan het begin van de vorige eeuw 
aangelegd door tuinarchitect Gerrit 
Vlaskamp. Er was achterstallig onderhoud, 
maar in de afgelopen tijd heeft het park 
dankzij bewoners en organisaties een 
opknapbeurt gekregen. 

Alweer voor de derde keer hielden architectuurstudenten van de afdeling Bouwkunde 
aan de TU Delft, onder leiding van Koen Mulder*, een ontwerpwedstrijd om te komen 
tot een ontwerp voor de finalewerkstukken van het NK Metselen 2018. Maar liefst negen 
teams, een record, deden dit jaar mee aan de ‘minor’. Een studiepakket waarmee een 
student zich kan specialiseren of verbreden in zijn kennis en competenties. In dit geval 
dus over baksteenmetselwerk. Winnaars werden Just de Bruin en Max van Steen.

Het finaleontwerp –  In de stijl van  
Gerrit Vlaskamp 
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VOLLEERD METSELAAR WORDEN
Na vmbo Bouwen, Wonen en Interieur

• Mbo opleiding Metselaar (niveau 2)
• Praktijk bij een erkend leerbedrijf, 

vaak via een regionaal opleidingsbedrijf
• Theorie bij een roc
• Je leert bouwtekeningen lezen, 

metselen van halfsteens en steens 
muren, een spouw maken, ruimte 
voor kozijnen uitsparen en voegen

• Doorleren voor Allround metselaar 
(niveau 3) en daarna Uitvoerdersop
leiding / kaderfunctionaris (niveau 4)

FANS VAN BAKSTEEN
Een paar maanden geleden wisten Just en 
Max nog weinig van baksteen. “Dankzij 
Koen Mulder zijn we echte fans geworden”, 
vertelt Max. “We hebben eerst met blokjes 
bekeken wat er mogelijk is met baksteen. 
Daarna hebben we het gezocht in de 
kenmerkende details. Gerrit Vlaskamp 
heeft ook een brug in Akkrum ontworpen. 
Details uit die brug hebben we overge
nomen in ons ontwerp. Denk dan aan 
muren met reliëf en torens met enkele 
terugliggende lagen. We hebben de 
wedstrijd gewonnen met vier verschil
lende elementen. Door het ontwerp te 
splitsen konden we spelen met vormen en 
zo tot verschillende compo sities komen. 
Kenmerk was een simpele vorm, maar 
speels qua details.” 

* Koen Mulder is docent aan de 
Technische Universiteit Delft, 
architect en bouwtechnoloog en 
schrijver van het boek ‘Het Zinderend 
Oppervlak – metselwerkverband als 
ontwerpgereedschap’. Onder zijn 
leiding zijn aanstormende 
architecten door middel van een 
ontwerpwedstrijd aan het werk gezet 
om een prachtig en maakbaar 
ontwerp te maken voor het NK 
Metselen 2018.

DRIE GEMETSELDE POORTEN
“Toen kwam er een voor ons leerzaam 
onderdeel in het traject”, gaat Just verder. 
“We gingen aan tafel met de landschaps
architect. Ons ontwerp was nog onvol
doende in lijn met zijn visie. We hebben de 
kenmerkende onderdelen uit ons ontwerp 
samengevoegd tot twee muurtjes. Bij iedere 
ingang van het park komt er links en rechts 
van het pad één. Met een iets andere steen 
hebben we in de muurtjes een W verwerkt, 
de W van Wilhelminapark. De muurtjes 
zijn uitgevoerd in staand verband en de 
bovenzijde is afgewerkt met een rollaag. 
De toren in het midden krijgt een afdek
king van beton. Twee deelnemers maken 
samen één muurtje. In zo’n muurtje zijn 
iets meer dan 1000 stenen verwerkt.  
De jury heeft bekeken of ons ontwerp zo 
te maken is voor de jeugdige metselaars. 
We zijn nu al reuze trots op het resultaat. 
Het is de eerste keer dat een ontwerp van 
ons ook echt wordt uitgevoerd.” 
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Bouwmensen FNZ begeleidt leerlingen in bbltrajecten (werken en leren) voor de beroepen timmerman, metselaar en tegel
zetter. Dat de vraag het aanbod vele malen overtreft is inmiddels wel duidelijk. Daarom leggen we op de pagina hiernaast uit 
dat ook omscholingstrajecten voor volwassenen in toenemende mate nodig zijn en dat wij ook daaraan werken.

NIEUWE TECHNIEKEN
De beroepen zelf zijn voortdurend in ontwikkeling door nieuwe inzichten en  
technieken. De opleiding groeit mee. Als onderdeel van onze praktijkopleiding 
verzorgen wij aanvullende cursussen voor onze leerlingen, zoals communicatie, 
basiskennis installatietechniek en luchtdicht bouwen. Zelf willen we ook mee in de 
vernieuwing met een daarbij passende uitstraling. Ons gebouw krijgt een nieuwe jas 
van verhuurder SBF. We zijn in gesprek over LED verlichting, zonnepanelen en de eerste 
instructeur die zijn leerlingen per elektrische auto bezoekt is een feit. We verwachten 
dat ook dit een bijdrage levert aan het imago van de bouw en daarmee aan de belang
stelling van leerlingen voor de opleiding.

METSELTALENT GEZOCHT
In Nederland worden zo’n 1,1 miljard stenen per jaar gebakken uit rivierklei door circa 
32 steenfabrieken. Nederland baksteenland! Nergens wordt meer gemetseld dan hier. 
Daar zijn vele handen voor nodig en de behoefte aan jonge mensen die een mooi vak 
willen leren is groot. De opleidings en metselbedrijven staan te springen om jong 
talent, maar we moeten de jeugd wel opzoeken.

Wij hopen met het mede organiseren van het NK Metselen aandacht te vragen voor  
het mooie vak metselen en een bijdrage te leveren aan de werving van metselaars!

De bouw moderniseert en het 
opleidingsbedrijf Bouwmensen FNZ  

dus ook!
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April 2018 start een nieuwe groep zijinstromers in de samenwerking tussen gemeenten/
UWV, Praktijk Uitzendburo Bouw en Bouwmensen. Het project ‘Zijinstroom in de bouw’ 
is gericht op werkzoekenden vanaf 16 jaar, maar ook zeker 50plussers. De belangrijkste 
voorwaarde? Enthousiasme om te werken in de bouw!

Praktijk Uitzendburo Bouw, afgekort PUB, is een uitzendburo dat is gericht op de bouw 
in de regio Friesland (en Overijssel/ Gelderland)  en werd oorspronkelijk in 2009 opge
richt vanuit Bouwmensen. In eerste instantie werd PUB opgericht om in de crisisperiode 
gediplomeerde uitstromende leerlingen van Bouwmensen te behouden voor de branche.

Er zijn nu 200 uitzendkrachten constant aan het werk en allang niet meer alleen uitstro
mende leerlingen.

De instroom van jongeren is allang niet voldoende meer om te voorzien in de vraag naar 
goed opgeleide mensen in de bouw.  Met dit zijinstroom project hopen wij ook via 
andere kanalen gemotiveerde mensen te vinden. 

HET PROJECT
Het traject gaat over een periode van minimaal één jaar. De kandidaten krijgen eerst 
minimaal zeven weken een verkorte (basis)praktijkopleiding bij Bouwmensen, gevolgd 
door een stage van minimaal zeven weken bij een leerbedrijf. Daar verdiepen ze hun 
kennis en vaardigheden, waarbij er sprake kan zijn van een prestatietoeslag bij  
voldoende geboekte vooruitgang.

Na deze periode met behoud van uitkering, krijgt de kandidaat een contract bij PUB 
aangeboden voor minimaal zes maanden. Dan begint het echte werk.

Het is een overzichtelijk en relatief kort 
traject dat geïnteresseerden de kans biedt 
om hun droom waar te maken.

De opleiding in de werkplaats wordt 
aangevuld met een basiscursus VCA, een 
toolbox en verstrekking van veiligheids
schoenen. Eventuele reiskosten worden 
vergoed.
Afhankelijk van motivatie en prestatie is er 
na afloop van het project de mogelijkheid 
om door te groeien via Bouwmensen naar 
niveau 2 of 3.

Wie zoeken wij?
De belangrijkste vereiste is enthousiasme 
om in de bouw aan de slag te gaan.

Verder zoeken wij kandidaten met een echte 
werkersmentaliteit, die zeker niet bang zijn 
om de handen uit de mouwen te steken.

Als je een uitkering hebt,  heb je toestem
ming nodig om deel te nemen aan het 
project.

Ben jij toe aan een nieuwe  
uitdaging in de bouw?

Maak dan jouw droom waar als timmerman, metselaar of tegelzetter!

Solliciteren of meer informatie?
Neem contact op met PUB: 058 215 70 37.
Of mail je motivatie en actuele CV aan: 
info@pubzf.nl
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+ :   : :  info@frieslandsolar.nl    

)  :  +31 (0)58 84 32 818 )  : +31 (0)6 40 59 91 73      

            w w w . f r i e s l a n d s o l a r. n l

Bezoek en advies op afspraak 

FRIESLAND
SOLAR 
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Bentaceren is 
je thuis voelen in 
je onderneming

Wij zijn Bentacera. Wij maken tijd.

Je bent gebentaceerd wanneer je weet dat je zorgeloos je koers 
kunt zetten. Wanneer je tijd hebt om in te springen op dagelijkse 
ontwikkelingen, en je vol moed nieuwe stappen kunt zetten.
Want gebentaceerd zijn zorgt voor rust en vertrouwen in je bedrijf, 
je boeken én je werknemers. Zo heb jij ruimte om te doen wat je het 
liefste doet: ondernemen. En dat is toch waar het allemaal om draait?

17105838_BENTACERA_Adv_sponsoringvoetbalvereniging_A4.indd   1 13-10-17   12:30



De vakjury 2018 met v.l.n.r. Mirjam Bart, Huub Joosten, Gerard Westenbroek, Jo Bogers en  Chris van der Woude.

Kennis overbrengen op jonge mensen

Ervaren vakmensen vormen de jury en 
beoordelen dagelijks alle wedstrijd
onderdelen. Ze geven soms een aanwijzing 
en samen bepalen ze wie de winnaar is.

“Ik vind het belangrijk tijdens de 
wedstrijd een deel van mijn kennis 
over te kunnen dragen op jonge 
mensen”, zegt Chris van der Woude, 
één van de juryleden. Hij deed in 1958 
zelf mee aan de landelijke wedstrijd 
om de Zilveren Troffel en werd toen 
tweede. “Voor mij maakt het bijzonder 
dat ik nu deel uitmaak van de lande
lijke jury. Natuurlijk is de jury belang
rijk voor de beoordeling van de 
deelnemers. Onze cijfers geven aan 
hoe ver ze al zijn gevorderd in het 
metselvak. Maar het gaat er vooral om 
dat alle deelnemers drie mooie en 
vooral leerzame dagen hebben.”

KIJKEN NAAR HET PROCES
Ieder jurylid beoordeelt, aan de hand 
van vooraf geformuleerde criteria, van 
iedere deelnemer het werkproces en het 
geleverde werk. Bij de beoordeling staat 
de techniek van het metselen voorop. 
Verder kijkt de jury naar zaken als vol 
en schoonwerken, regelmaat van de 
voegen, vlak en strak werken, bijzonder 
metselwerk en de aanpak en verzorging 
van de werkplek. Bij de metseltechnie
ken gaat het ook om de inpassing van 
andere materialen. De metselaars 
werken ook hun eigen werkstuk af.  

Ze gebruiken een techniek die de 
laatste jaren bij nieuwbouw het meest 
wordt toegepast, de zogenoemde 
doorstrijkmethode.  

DE JURY BESTAAT UIT:
• Jo Bogers (voorzitter)
Directeur van een bureau voor bouw
advies & begeleiding, docent opleiding 
restauratie buitenschil. Voorheen 
directeureigenaar van een restauratie
bedrijf gespecialiseerd in historische 
voegtypen.

• Mirjam Bart
Jurylid namens bouwcertificeerder 
SKGIKOB. Senior inspecteur van diverse 
kwaliteitssystemen op procesniveau 
(controle op de uitvoering). Ruime 
ervaring in het beoordelen van metsel  

en voegwerk op basis van de uitvoerings
richtlijnen.
     
• Huub Joosten
Jurylid namens Bouwend Nederland. Was 
technisch directeur bij een aannemings
bedrijf. Neemt nu examens af voor de 
Stichting KOB, de Kader en Ondernemers
opleiding in de Bouw, en BouwGarant.

• Chris van der Woude
Jurylid namens Gebouwschil Nederland 
(GNL). Voorheen 25 jaar in de leiding van 
een groot metselbedrijf en deelnemer aan 
het kampioenschap in 1958.

Secretaris van de jury en tevens project
leider van het NK Metselen is Gerard 
Westenbroek, TechnischWetenschappelijk 
adviseur bij KNB.
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DEELNEMERS FINALE 66e NK METSELEN
 1 Siem van den Berg Mariahout Commanderij College, Gemert
 2 Kevin van Bree  Deurne Hub van Doornecollege, Deurne
 3 Mike Breidenbach Franeker AMS, Franeker
 4 Harm Dekker Kapelle Calvijn College, Krabbendijke
 5 Remco van Engelen Vlijmen SG de Overlaat, Waalwijk
 6 Roy Franke  Wezep TalentStad, Zwolle
 7 Seime Kaandorp   Zuidschermer PCC Oosterhout, Alkmaar
 8 Gerben Lei Moddergat Dockinga College, Dokkum
 9 GertJan Pater  De Klomp Van Lodenstein College, Hoevelaken
 10 Kors Ruler Nijkerk De Meerwaarde, Barneveld
 11 Maarten Sterenberg  Winsum Gomarus College, Groningen
 12 AlbertJan Vedelaar  Dronten Greijdanus College, Zwolle
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NK METSELEN
2018
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WOENSDAG 11 APRIL
08.30 uur Opening evenement
08.45 uur Instructie deelnemers 
09.15 uur Start eerste wedstrijddag 
12.30 uur Lunch 
13.00 uur Vervolg wedstrijd
17.00 uur Einde 

DONDERDAG 12 APRIL
08.30 uur Start tweede wedstrijddag 
12.30 uur Lunch
13.00 uur Vervolg wedstrijd
17.00 uur Einde 

VRIJDAG 13 APRIL
08.30 uur Start derde wedstrijddag
12.30 uur Lunch voor deelnemers
14.00 uur Ontvangst genodigden op het wedstrijdterrein
14.30 uur Symbolische overdracht van de werkstukken
14.45 uur  Officieel programma met prijsuitreiking.  

Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden, 
overhandigt de Zilveren Troffel aan de winnaar

16.15 uur Afsluiting met hapje en drankje

Wedstrijdprogramma

WEDSTRIJDLOCATIE
De wedstrijd wordt gehouden in het Wilhelminapark  
te Grou (gemeente Leeuwarden). De ingang is tegenover 
Tureluurstraat 1, 9001 ER Grou. Het officiële programma met 
de prijsuitreiking wordt gehouden in Woonzorg centrum 
Friesma State, Oostergoostraat 5254, 9001 CM Grou.  
Het woonzorgcentrum grenst aan het Wilhelminapark.

www.metselwedstrijden.nl/finale 

Prijs
In de finale strijden de deelnemers om de Zilveren 
Troffel. Het is een wisselprijs voor de school van de 
deelnemer die de beste prestaties levert. Uiteraard 
neemt de winnaar de prijs zelf in ontvangst. Iedere 
deelnemer krijgt al in de voorronden een kleine 
zilveren troffel als blijvend aan denken. Alle finalisten 
krijgen een certificaat van deelname. Voor de nummers 
een, twee en drie is er ook een vaantje.

 Burgemeester Ferd Crone
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Gereedschap 
dat je grijpt

www.superprof.nl
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Maar een vak waarmee we (weer) smoel geven aan gebouwen. 
Of het gaat om restauratie of nieuwbouw. Dankzij onze 
vakmensen leveren we prachtige bouwwerken op waar we 
trots op zijn. Ben jij ook een specialist en wil jij werken bij een 
bouwer die meer uit gebouwen haalt? Neem dan eens contact 
op. bgdd.nl/kom-bij-ons-werken

Niet zomaar
een vak

MEER WETEN OVER ONZE AANPAK? KIJK OP: BGDD.NL/DDTV

Door de bouwsector te veranderen kunnen we de aarde elke dag een stukje bewoonbaarder maken. Dit doen we door continu te vernieuwen en 
duurzaam te werken. We bouwen niet zomaar iets, maar denken altijd goed na over het hoe en waarom van een bouwproject. Bij Bouwgroep Dijkstra 
Draisma gaan respect voor ambachtelijk vakmanschap en aandacht voor innovatie en duurzaamheid hand in hand. De veranderende wereld, het 
klimaat en de schaarste aan grondstoffen zijn voor ons belangrijke redenen om duurzaam te bouwen.

BOLSWARD De Marne 120, 8700 AC Bolsward T (0515) 33 40 00 / DOKKUM Bocksmeulen 23, 9100 AE Dokkum T (0519) 22 99 99



Waarom kiezen voor ALS Groningen

  Metsel & voegwerk ook snijvoegen

  Ervaring met monumentale panden

  Gecertificeerde vakmensen

  Persoonlijke benadering

ALS Groningen is uw gevel specialist. Of het nu gaat om nieuwbouw metselwerk, restauratie 
of vervangen van voegwerk. ALS Groningen verzorgt het allemaal!

Metselwerk 

Restauratie

Voegwerk 

Aardbevingsschade

Wij zoeken nog collega’s metselaars en voegers
Wij wensen de metselleerlingen veel succes bij de NK metselwedstrijden

Bel ons 0597 551 027
www.alsgroningen.nl - e-mail: info@alsgroningen.nl

De Marne 57 | 8701 PV Bolsward | T 0515-576215 | E info@roge.nl | www.roge.nl

PROJECT 
NOORDERPARKBAD 
AMSTERDAM

Jacob Jan Oostra, Directeur/Eigenaar

ROGÉ WERKT METNAME VOOR GROTERE PROJECTONTWIKKELAARS
EN IS STERK IN HET REALISEREN VAN BIJZONDERE (BOUW)PROJECTEN 

ROGÉ STAAT VOOR:
  MAATWERK 
  COMPLETE GEVELAANPAK   (METSELWERK, VOEGWERK, STEIGERWERK)
  CASCO WERK    (PLAATSING KALKZANDSTEEN BINNENWANDEN)
  GEVEL ISOLATIE 
  LEAN BOUWEN
  EN MÉÉR
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www.gb.nl

Slimme oplossingen...    
sterke materialen

www.matadorbv.comwww.matadorbv.comwww.matadorbv.com

the professionals choice

Bezoekadres Torenstraat 29, 5268 AS, Helvoirt
Postadres Postbus 2, 5268 ZG, Helvoirt

E  info@matadorbv.nl   |   T +31-(0)411 641 388
Facebook Matadorbv | YouTube Matador BV Helvoirt

SKG-IKOB IS DÉ CERTIFICATIE-INSTELLING VOOR 
DE BOUW- EN VASTGOEDSECTOR

De behoefte aan zekerheid bij het 
bouwen en beheren van woningen en 
gebouwen groeit met de dag. SKGIKOB 
Certificatie voorziet daarin met een 
compleet dienstverleningspakket voor 
kwaliteitsborging en kwaliteitsbeheer
sing. SKGIKOB Certificatie heeft ruim 
vijftig jaar ervaring met het attesteren en 
certificeren van producten, processen en 

systemen en het ontwikkelen en uitvoeren 
van (branche)erkenningsregelingen. 
Daarnaast voert SKGIKOB Certificatie 
bouwplaatsinspecties uit en beschikken 
wij over eigen laboratoriumfaciliteiten. 
SKGIKOB Certificatie verzorgt vrijwel alle 
certificaten en keurmerken in de bouw en 
vastgoedwereld en biedt u ‘onestop
shopping’ in bouw en vastgoedcerti

ficering, waaronder VCA, ISO9001, KOMO 
en Milieu (ISO14001). Onze deskundig
heid ten aanzien van de schil van 
gebouwen omvat onder andere steenach
tige materialen, zoals baksteen, kalk
zandsteen en cellenbeton alsmede de 
uitvoering van metselwerk, lijmen, 
voegen en isolatiewerkzaamheden.

www.skgikob.nl
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Acht regionale voorronden

OVG GENEMUIDEN  

OVG Genemuiden is een opleidingsbedrijf 
van en voor alle aangesloten bouw en 
metselbedrijven in Genemuiden en 
omstreken. Het is een door de branche 
opgericht en bekostigd praktijkopleidings
instituut. OVG Genemuiden verzorgt 
verschillende bouwopleidingen voor 
jeugdige leerlingwerknemers die tot de 
bedrijfstak willen toetreden. Doel is het 
opleiden van voldoende kwalitatief goede 
vaklieden voor alle aangesloten bouw  
en metselbedrijven.

www.ovggenemuiden.nl

SSPB PRAKTIJKCENTRUM BOUW / 
SAPPEMEER  

Het opleidingsbedrijf voorziet bouw
bedrijven van goed opgeleide vaklieden 
en is actief in het bijscholen van bouw
per soneel. Centraal staat het opleiden van 
voornamelijk jongeren in een mbooplei
ding bouwtimmeren of metselen. SSPB 
treedt op als werkgever en biedt ze een 
leer en werkgarantie  tijdens de opleiding. 
SSPB biedt de gediplomeerde deelnemers 
werk via het uitzendbureau Vakmasters 
Bouw Groningen BV.  

www.sspbgroningen.nl
 
BOUWMENSEN FNZ / LOCATIES 
LEEUWARDEN EN NUNSPEET

Bouwmensen FNZ is een praktijkopleidings
bedrijf voor bouw en metselbedrijven in 
de regio Friesland en NoordWest Veluwe. 

Bouwmensen FNZ verzorgt voor haar 
jeugdige werknemers verschillende 
bouwopleidingen. Doel is het opleiden van 
voldoende kwalitatief goede vaklieden 
voor de aangesloten bedrijven. Hiervoor 
beschikt het opleidingsbedrijf over 
werkplaatsen in Leeuwarden, Heerenveen 
en Nunspeet.

www.bouwmensenfnz.nl

BOUWMENSEN ZUID-WEST / LOCATIE 
BERGEN OP ZOOM 

Bouwmensen ZuidWest is het (praktijk)
opleidingsinstituut voor bouwbedrijven. 
Er zijn zo’n 300 kleine en grote bedrijven 
aangesloten bij de praktijkopleiding. 
Leerlingen doen praktijkervaring op bij  
de bouwbedrijven die lid zijn van het 
opleidingsbedrijf. De behoefte om (jonge) 
mensen goed op te leiden was en is de 
drijfveer van Bouwmensen ZuidWest. 
Ervaren en onervaren mensen worden 
opgeleid voor een uitdagende baan in  
de bouw. 

www.bouwmensenzuidwest.nl

BOUW INFRA MENSEN MIERLO 

Bouw Infra mensen Mierlo is een  
opleidingsbedrijf van regionale bedrijven 
in de bouw en infratechniek. Via een sterk 
op de praktijk gerichte mbo vakopleiding 
worden jongeren opgeleid tot timmerman, 
metselaar, tegelzetter, straatmaker of 
wegenwerker. Leerlingen worden intensief 
begeleid. Ze ontvangen tijdens de 
opleiding een vergoeding en er zijn 
interessante doorgroeimogelijkheden. 

www.bouwinframensenmierlo.nl

De deelnemers aan de finale van het 66e 

NK Metselen zijn geselecteerd tijdens 

acht regionale voorwedstrijden. Deze 

wedstrijden zijn mede mogelijk gemaakt 

door de volgende opleidingsbedrijven:

REVABO OOSTERBEEK

ReVaBo Oosterbeek leidt jongeren op voor 

de bouwnijverheid in de regio Arnhem en 

ZuidWest Veluwe. Doel van ReVaBo is 

bouw en timmerbedrijven te voorzien van 

voldoende en goed opgeleide vakmensen. 

Leerlingen treden in loondienst bij 

ReVaBo. Ze worden tegen een afgesproken 

uurtarief bij de bouwbedrijven geplaatst. 

Een dag per week volgen ze theorieonder

wijs op een roc. ReVaBo verzorgt ook 

volwassenenscholing.

www.revabooosterbeek.nl

ESPEQ BOUWMENSEN /  
HEERHUGOWAARD

 

ESPEQ Bouwmensen leidt jonge mensen 

op voor een vak in de bouw, hout, 

schilder en tegelbranche. Dit gebeurt in 

de vorm van een leer/werksituatie. Voor 

opleidingen en eventuele vervolgopleidin

gen krijgen de deelnemers een arbeids

overeenkomst en stelt ESPEQ Bouwmen

sen zich garant voor een werkplek bij een 

bedrijf met een baangarantie. ESPEQ 

Bouwmensen zorgt ook op andere 

manieren voor geschoold personeel, zoals 

bijscholing in nieuwe technieken en 

werkmethoden en veel soorten trainingen.

www.espeq.nl
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Oplossingen voor  
gevelreiniging en gevel
bescherming

Gevelproducten Benelux geeft advies en levert producten voor de behandeling van 
vastgoed. Ons advies is gebaseerd op jarenlange ervaring en op zeer uitgebreide 
kennis van bakstenen en betonnen gevels. Met onze producten krijgen gevels weer 
de gewenste uitstraling en bescherming zonder dat ze worden aangetast. Het 
uitgebreide assortiment omvat producten voor diverse toepassingen, waaronder 
vochtwerende producten en reinigingsproducten. Ze zijn geschikt voor zowel 
nieuwbouw als renovatie.

www.gevelproductenbenelux.nl

Behandelt muren  
professioneel

Gevelreiniging Benelux behandelt, reinigt 
en kleurt alle soorten bakstenen en 
betonnen gevels voor zowel nieuwbouw 
als renovatie en restauratie. Dankzij 
jarenlange ervaring hebben we altijd een 
advies op maat. Wij geven gevels weer de 
gewenste uitstraling en bescherming 

zonder dat ze worden aangetast. Voor ieder pand en iedere situatie zoeken wij graag 
de juiste oplossing. Het kan gaan om witte uitbloei verwijderen, kleurverschil in de 
bakstenen van gevels en gevels reinigen en/of waterafstotend maken.

www.gevelreinigingbenelux.nl

Mooie werkstukken blijvend  
mooi maken

Het jaarlijkse NK Metselen van KNB levert mooie en blijvende werkstukken op. Maar ze 
moeten ook extra mooi blijven. Daar komen Gevelproducten Benelux en Gevelreiniging 
Benelux samen voor in actie. Na afloop van de wedstrijd zorgen ze dat het metselwerk 
water afstotend en minder gevoelig voor vuil en graffiti wordt. Dat is zeker voor het liggende 
metselwerk nodig. De toegangspoorten staan in een openbare ruimte met veel groen.

Met dit product kunnen alle soorten 
cement en kalkgebonden vervuilingen, 
zoals cementsluier, smet, witte uitslag en 
calciumcarbonaat worden verwijderd.

Gevelproducten Benelux 

Gevelreiniging Benelux 
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Bouwbedrijf Van Rooijen-Balk B.V.
IJsselstein

Specialist in
metselwerk en steigerwerk
120 eigen medewerkers staan klaar op  
grote of kleine(re) Projecten

Wij wensen alle deelnemers veel  
succes bij het NK METSELEN 2018!

Al nagedacht over een baan als metselaar?
WWW.VANROOIJEN-BALK.NL



Zuidema
Metselwerken BV

> metselwerk

Pier Zuidema Kûkhernewei 6
9257RT Noardburgum

Tel: 06 - 15961991

info@zuidemametselwerken.nl - www.zuidemametselwerken.nl

> lijmwerk
> voegwerk
> steigerwerk

Voor al uw metsel, lijm en steigerwerk

Van der Meer Metselwerken BV heeft een team van vakbekwame medewerkers die sinds 2009 actief 
zijn in de woning- en utiliteitsbouw, met Noord en Midden Nederland als werkgebied. 

Van der Meer Metselwerken verzorgt alle soorten metselwerk voor u.  Wij nemen projectmatig het 
complete metselwerk, lijmwerk en alle bijkomende werkzaamheden aan.  Al onze medewerkers zijn  

VCA gecertificeerd en we zijn een erkend leerbedrijf.

www.vandermeermetselwerken.nl

De Loads 1  Akkrum   Tel. 0566-651000

AUTOBEDRIJF

Het autobedrĳf met      voor uw auto !

WWW.TEOWELLES.NL

TEO
WELLES
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Voor de 66e keer organiseert de Nederlandse Baksteenindustrie (KNB) het NK Metselen. Dit jaar samen met Bouwmensen FNZ.  
De twaalf finalisten maken samen drie toegangspoorten in het Wilhelminapark in Leeuwarden. Deze prachtige blijvende werkstukken 
zijn een geweldige kans om samen met het bedrijfsleven de vmbo bouwopleidingen te promoten en jongeren enthousiast te maken 
voor de bouw. Wij wensen de finalisten veel succes toe!  

Gezamenlijk bouwfestijn

KNB
Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) is de branchevereniging van de bouw
keramische industrie in Nederland. Lid zijn nationale en internationale ondernemingen 
die in Nederland bouwproducten van gebakken klei maken: metsel, straat en binnen
muurbaksteen, keramische dakpannen, keramische wand en vloertegels en raamdor
pels. KNB behartigt de belangen van de industrie op het gebied van energie, milieu, 
grondstoffen, arbo, vakopleidingen en normeringen. Voor de baksteenindustrie draagt 
KNB zorg voor kennisontwikkeling en overdracht naar de beroepspraktijk en alle lagen 
van het onderwijs en is het partij bij de Baksteen CAO. De bouwkeramische industrie 
biedt direct werk aan circa 2.500 mensen en realiseerde in 2017 een omzet van ongeveer 
0,5 miljard euro. Het kantoor van KNB is gevestigd in het Keramisch Huis in Velp (Gld.).  

www.knbkeramiek.nl en www.metselwedstrijden.nl

GEBOUWSCHIL NEDERLAND
Per januari 2018 zijn de Aannemersvereniging Metselwerken, Het Hellende Dak en 
Vereniging Nederlandse Voegbedrijven samengevoegd tot één nieuwe krachtige 
brancheorganisatie; de vereniging Gebouwschil Nederland. Deze vereniging komt  
op voor het ondernemerschap van gespecialiseerde aannemers en biedt haar leden 
advies en ondersteuning op juridisch, technisch en bedrijfskundig gebied en  naast 
een krachtig netwerk  vooral veel praktische informatie. Verder staan naast het 
vakmanschap de innovatie en duurzaamheid van de gebouwschil hoog in het vaandel 
van de nieuwe vereniging, en gaat zij zich bezighouden met zaken als onderwijs, 
normering, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, kennisuitwisseling en het 
collectieve imago van de aangesloten bedrijven.

www.gebouwschilnederland.nl

BOUWEND NEDERLAND
Bouwend Nederland, de vereniging van bouw en infrabedrijven, is met ongeveer  
4300 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. 
Wij verenigen en verbinden kleine en grote bedrijven, behartigen de belangen van de 
sector op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau, en maken ons hard voor 
vernieuwing in de bouw en infra. Bouwend Nederland werkt aan een vitale bouw
sector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving. Dit doen we 
aan de hand van drie kerntaken: belangenbehartiging, brancheontwikkeling en  
ledenservice. Kijk voor meer informatie op www.bouwendnederland.nl.
Voor jongeren is er een interessante toekomst in de bouw & infra en dat laten we je 
graag zien op ‘Je gaat het maken in de bouw & infra’. Kijk op www.jegaathetmaken.nl 
en laat je inspireren!

PLATFORM VMBO BWI (BOUWEN, WONEN EN INTERIEUR)
Zo’n 200 vmbo scholen in het hele land leiden op voor veel verschillende beroepen  
in Bouwen, Wonen en Interieur. Zoals metselen, maar ook timmeren, schilderen, 
interieurbouw, sign en infra. En kaderberoepen als tekenaar, verkoopbegeleider en 
uitvoerder. Daarmee is het vmbo onderwijs een belangrijke schakel naar de beroeps
praktijk. Het Platform vmbo BWI verbetert de kwaliteit van het onderwijs door onder 
meer het uitgeven van nieuwe relevante leermiddelen. Het Platform denkt met 
scholen mee over de vertaling van het landelijke BWI programma naar de eigen 
afdeling en regio. Zo sluit dat onderwijs goed aan op de vervolg opleidingen in het 
mbo en de latere beroepspraktijk. www.vmbobwi.nl
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Mooi 
werk 
hè!

Kijk op www.regts.nl voor onze nieuwe 
website en commercial!

Wat je nodig hebt, 
wanneer je het nodig 
hebt, waar je het 
nodig hebt. Zonder 
moeite of rompslomp.                                                          
Zonder tijd te verspillen.

Zo houd jij meer tijd 
over om te doen 
waar jij goed in bent. 
Namelijk bouwen

Dat is Regts. 
Tijd om te bouwen

WWW.OMNIA4OFFICE.NL
WORDT U ONZE NIEUWE KLANT ?

KANTOORARTIKELEN

KANTOORMEUBILAIR

FACILITAIRE PRODUCTEN

RELATIEGESCHENKEN

VERPAKKINGSMATERIALEN

KANTOORAPPARATUUR

WEBDESIGNWEBDESIGN
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Friso Bouwgroep B.V.

Hoofdkantoor
Pieter Zeemanstraat 9
Postbus 49
8600 AA Sneek
t 0515 – 42 99 99
f 0515 – 42 99 90

www.frisobouwgroep.nl
@frisobouwgroep

“Friso is voor mij: 
Veelzijdig vakmanschap”

Vakmanschap, veelzijdigheid en service

Friso Bouwgroep is  een  allround bouwbedrijf  dat trots is op 

haar  veelzijdigheid en het vakmanschap van de medewerkers. 

De veelzijdigheid blijkt niet alleen uit de disciplines die 

Friso beheerst, ook de klantenkring is erg divers. Zo bevat 

onze orderportefeuille verbouwingen van particuliere 

woningen, nieuwbouw van utiliteitsbouwwerken, seriematige 

woningbouw, groot onderhoudsprojecten en grootschalige 

projectontwikkelingsopdrachten. 

www.frisobouwgroep.nl
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Aannemer Metselwerk

St. Nicolaasga

B. Th. POSTMA BV

tel: 0513-431997  www.bthpostma.nl

Dokkum . Heerenveen . Leeuwarden . Groningen . t. (0519) 29 23 25 . www.raadsma.nl

KENNIS IS 
KUNNEN

Onder de naam Raadsma Toegangs Beheer (RTB) biedt Raadsma 
alle mogelijke deurtechnieken en elektronische toepassingen. 

Voor al uw:

Metselwerk

Voegwerk

Gevelrenovatie

Grauwe Kat 8, 8822 WH Arum
Tel. 0517 - 532 277 • Fax 0517 - 531 155

Tjalsma advertentie A5.indd   1 01-04-2010   11:05:14
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ZIJLSTRA BEROEPSKLEDING  •  De Wieken 14  •  8801 RA Franeker  • T 0517 - 39 61 00  •  www.zijlstraberoepskleding.nl

DE JUISTE KLEDING VOOR 
ELKE BRANCHE... DAT WERKT!

•  Bouw & Installatie
•  Dienstverlening & Industrie
•    Groenvoorziening & Grond-, 

weg- en waterbouw
•  Horeca & Facility
•  Transport & Logistiek

Voor uitzendbureaus of payroll organisaties
Met Flex2GO bent u 24 uur per dag, zeven dagen per week 
geopend. U krijgt berichten over nieuwe inschrijvingen en 
goedkeuring urenbriefjes. Met het dashboard ziet u in één 
oogopslag uw omzetontwikkeling. 

Voor inleners
Met Flex2GO plaatst u direct aanvragen bij uw uitzend
bureau. Urenbriefjes worden overzichtelijk gepresenteerd 
ter goedkeuring.

Voor uitzendkrachten
Informatie over nieuwe jobs. Via je smartphone kun je  
direct reageren. Inclusief routebeschrijving, planning, online 
urenregistratie, loonstrook. 

Winthontlaan 200 | Tel. 030 656 15 63  |  3526 KV  Utrecht

www.flex2go.nl

Met Metselaars gevraagd voor  
projecten in Noord Nederland

Ons bedrijf heeft door  
toenemende werkzaamheden 

metselaars nodig.

U kunt naar keuze in: 
Loondienst - Uitzendbureau of 

Zzp-er.

Vakbekwaamheid en Vca vereist. 
  

U kunt contact op nemen met:
dhr. J. Postma Tel.: 06 506 063 94

Mail: Info@metselbedrijf-dewouden.nl

www.metselbedrijf-dewouden.nl

VOOR VEILIG EN 
COMFORTABEL WERKEN

VEILIGGOED, DE PARTNER 
WAAR U MEE KUNT BOUWEN.

DE KLEDING EN PBM SPECIALIST VOOR DE BOUW

WWW.VEILIGGOED.NL  |  INFO@VEILIGGOED.NL

OF BEL: 0184 - 43 44 55

Werkkleding
Persoonlijke beschermings-
middelen (PBM)
Veiligheidslessen

VOOR VEILIG EN 
COMFORTABEL WERKEN

VEILIGGOED, DE PARTNER 
WAAR U MEE KUNT BOUWEN.

DE KLEDING EN PBM SPECIALIST VOOR DE BOUW

WWW.VEILIGGOED.NL  |  INFO@VEILIGGOED.NL

OF BEL: 0184 - 43 44 55

Werkkleding
Persoonlijke beschermings-
middelen (PBM)
Veiligheidslessen
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Verzekeringen • Hypotheken • Financiële planning

Raadhuisplein 32, 8911 HK Leeuwarden
Telefoon: (058) 2126004, info@hoogstins-hellema.nl

www.HoogsTins-HeLLema.nL

Verzekeringen • Hypotheken • Financiële planning

Raadhuisplein 32, 8911 HK Leeuwarden
Telefoon: (058) 2126004, info@hoogstins-hellema.nl

www.HoogsTins-HeLLema.nL

Verzekeringen

Financiële planning

Hypotheken
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’Deskundig zijn, eenvoudig doen’ 

 U bouwt op onze ervaring 

Voor SCAB telt maar één ding. Onder-
nemers moeten op een eenvoudige  
manier kunnen doen wat hen boeit: 
ondernemen. Daarom faciliteren  
onze deskundige medewerkers  
ondernemers bij hun bedrijfsvoe-
ring. Wij geloven in een compleet pakket  
aan ondersteunende diensten voor onze 
klanten. Wij zeggen niet voor niets:  
deskundig zijn, eenvoudig doen.  

www.scabadvies.nl 

Kennismaken met SCAB?  
Maak vandaag nog een afspraak voor een vrijblijvende 
kennismaking. Bel (013) 583 66 66, stuur een e-mail naar 
info@scabadvies.nl of kijk op www.scabadvies.nl 
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www.metselwedstrijden.nl

COLOFON

Uitgegeven ter gelegenheid van het 66e  
NK Metselen.

ORGANISATIE FINALEWEDSTRIJD

Bouwmensen FNZ
Archimedesweg 8
8912 AK Leeuwarden
058 215 70 37
info@bouwmensenfnz.nl
www.bouwmensen.nl/vestigingen/fnz

Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek
Florijnweg 6
Postbus 153
6880 AD Velp (Gld.)
026 384 56 30
info@knbkeramiek.nl
www.knbkeramiek.nl
www.metselwedstrijden.nl 
Projectleider: Gerard Westenbroek / KNB

TEKSTEN EN REDACTIE

Ed Zeelt Tekst&Communicatie, Voorschoten.

Adverteerders zijn zelf aansprakelijk voor de inhoud 
van de advertentieteksten

ONTWERP METSELWERKSTUKKEN EN TEKENINGEN

Just de Bruin en Max van Steen,  
TU Delft sectie Vormstudie

WEBDESIGN

KNB

FOTOGRAFIE

Ed Zeelt, Voorschoten 
PR

VORMGEVING

Marcel Müller, Den Haag

April 2018

NAAR DE WEDSTRIJD

De wedstrijd wordt gehouden in het Wilhelminapark 
te Grou (gemeente Leeuwarden). 

Adres: 
Ingang Wilheminapark is tegenover  
Tureluurstraat 1, 9001 ER Grou. 

Routebeschrijving: 
Snelweg A32 Heerenveen – Leeuwarden, afslag Grou. 
Via de Stationsweg naar het centrum van Grou rijden.  
Het Wilhelminapark ligt voor het centrum rechts.

Prijsuitreiking is in Friesma State:  
Oostergoostraat 5254, 9001 CM Grou.
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