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Naar dE wEdsTrijdEN 

Vanuit Rotterdam
•  Neem vanaf de a16/E19 richting Breda/antwerpen bij knooppunt 

Princenhage afslag (16). Vervolg uw weg op de a58/E312 

richting Etten-Leur. Vervolgens neemt u afrit 18 naar Etten-Leur.

Vanuit Roosendaal
•  Neem de a58/E312 richting Breda en sla af bij afrit 18 Etten-Leur.

In Etten-Leur
•  wanneer u Etten-Leur binnenkomt, gaat u bij de stoplichten 

linksaf, bij de eerste rotonde links en direct bij de volgende  

rotonde weer links. deze weg vervolgt u en dan ziet u aan de 

linkerkant de speeltuin aan de Hoge Neerstraat 1. 
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Etten-Leur: plaats van bestemming!

In april is dat voor de KNB Nationale Metsel- en Voegwedstrijd. 
In de week van 20 tot en met 24 april wordt de speeltuin aan de 
Hoge Neerstraat in Etten-Leur verfraaid met een aantal banken 
van baksteenmetselwerk. De speeltuin is in 1999 aangelegd. De 
Stichting Speeltuin Hoge Neerstraat is hier de drijvende kracht 
achter geweest. De wedstrijd vindt daar plaats vanwege de grote 
maatschappelijke waarde die de werkstukken bijdragen aan de 
speeltuin en aan de wijk. 

De deelnemers aan deze wedstrijd metselen zes banken; twaalf 
metselaars doen ieder een halve bank en zes voegers maken het 
geheel af. De banken zijn functioneel voor onze speeltuin en het 
niveau van dit metselwerk past bij de finale-kandidaten. 
Uiteindelijk worden de banken overgedragen aan de gemeente 
Etten-Leur. 

Wij zijn er trots op dat de 57e wedstrijd in onze gemeente plaats-
vindt. Mijn dank gaat dan ook uit naar het Koninklijk Verbond van 
Nederlandse Baksteenfabrikanten (KNB) voor het uitkiezen van 
de gemeente Etten-Leur voor het houden van de Nationale 
Metsel- en Voegwedstrijd. Tevens organiseren zij de jurering en 
de prijsuitreiking. Zonder sponsoren zou deze wedstrijd niet 
mogelijk zijn geweest. Ik dank het Munnikenheide College voor de 
sponsoring maar ook voor onder andere het organiseren van de 
wedstrijd, de voorbereidingen van dit programmaboekje en het 
ontwerp van de werkstukken. 

Een wedstrijd zonder deelnemers bestaat niet. Ik dank hen voor 
de deelname aan de Nationale Metsel- en Voegwedstrijd. Ik wens 
de deelnemers heel veel succes bij het vervaardigen van de 
banken. Een blijvend en bruikbaar resultaat voor de gemeente 
Etten-Leur waar we trots op kunnen zijn. Want vele inwoners en 
bezoekers zullen gebruik maken van deze bankjes, nu maar zeker 
ook in de toekomst.

Een plezierige week toegewenst!

Theo Vaes
Wethouder Cultuureducatie
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TOT Nu TOE EN hOE VERdER

Op twee na zijn alle werkstukken nOg steeds te zien:
1978 Zit- en wachtgelegenheid, Groningen (inmiddels afgebroken)
1979 Waterput, ’s-Hertogenbosch
1980 Zitgelegenheid, Maastricht
1981 Zitgelegenheid, Middelburg
1982 Zitgelegenheid, Eindhoven (inmiddels afgebroken)
1984 Tribune op voetbalveld, Mierlo
1985 Beeldengroep, 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 zitelementen, Oldenzaal
1994 Zes reuzenstoelen, Gemert
1995 Zitbanken, Ulft
1996 Zestien toegangszuilen, Nijmegen
1997 Muur met dertien voorstellingen, Tubbergen
1998 Vijf ornamenten, Deurne
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
2005 Drie speelhuisjes, Boxtel
2006 Renovatie Kruisweg begraafplaats Zijlpoort, Leiden
2007 Zes zitelementen, Nijmegen
2008 Twaalf sculpturen, Harderwijk
2009 Zes zitelementen, Etten-Leur
in 2010 is de wedstrijd om de zilveren troffel in Veldhoven.

de nederlandse baksteenindustrie, verenigd in het 
koninklijk Verbond van nederlandse baksteenfabrikanten 
(knb), organiseerde in 1953 voor het eerst een ééndaag-
se nationale wedstrijd in het metselen met baksteen. 
zo wilde men meer belangstelling kweken voor het 
metselvak, de kwaliteit van het metselen en de opleiding 
verbeteren. maar vooral wilde men komen tot een een-
vormige metseltechniek. Het duurde toch nog ruim tien 
jaar voordat in heel nederland op dezelfde manier werd 
gemetseld.

In 1953 deden 38 leerlingen mee. In 1966 waren het er 166. 
Een jaar later kwam een nieuwe opzet: vier regionale wed-
strijden en een finale tijdens de Nationale Beroepenmanifes-
tatie in Utrecht.
Tijdens de 25e metselwedstrijd in 1977 werd voor het eerst 
een finale van een week gehouden. De finalisten maakten 
twaalf verschillende open haarden. Het afbreken van deze 
prachtige werkstukken leidde tot de gedachte in de toekomst 

een blijvend werkstuk te laten maken. Vanaf 1978 is bijna 
ieder jaar ergens in Nederland een blijvend finalewerkstuk 
gemaakt. Vanaf 2003 wordt het finalewerkstuk ook gevoegd 
door leerlingvoegers van BGA-Nederland. Zij strijden om de 
Zilveren Voegspijker.

Leerlingen worden in het vmbo tegenwoordig breder opge-
leid. Er zijn minder metselleerlingen in het vmbo en het aantal 
praktijkuren metselen loopt terug. Daarom denken KNB, het 
Platform vmbo Bouwtechniek, de opleidingsbedrijven in de 
bouw en Fundeon na over een andere opzet voor de wedstrij-
den. Met in de toekomst misschien gecombineerde teams, 
bestaande uit vmbo-leerlingen en jongeren die in hun mbo-
opleiding hun praktijk al in de bouw krijgen. Want het moet 
mogelijk blijven dat jaarlijks ergens in Nederland metselleer-
lingen een blijvend monument maken waarin ze al hun vakbe-
kwaamheden kunnen tonen. Dat grote pluspunt van de wed-
strijden om de Zilveren Troffel mag niet verloren gaan.
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metselaar wOrden
Na vmbo Bouwtechniek:

•  Metselaar inclusief lijmwerk (niveau 
2) of Metselaar inclusief lichte schei-
dingswanden (niveau 2)

•  Praktijk bij een erkend leerbedrijf, 
vaak via 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 (Midden)kader-
functionaris (niveau 4)

VOeger/geVelbeHandelaar
Na vmbo Bouwtechniek:

•  Opleiding Voeger (niveau 2) of  
Gevelbehandelaar (niveau 2)

•  Praktijk bij een erkend leerbedrijf
•  Theorie bij een ROC
•  Je leert allerlei soorten voegwerk, 

waaronder bijzonder voegwerk in 
de restauratie

•  Doorleren voor Kaderfunctionaris 
(niveau 4)

WEdSTRijdPROgRaMMa

maandag 20 april
09.00 uur Aankomst deelnemers metselen 
10.00 uur Opening evenement 
10.45 uur  Start van de metselwedstrijd 
12.30 uur Lunch 
13.00 uur Vervolg metselwedstrijd
17.15 uur Einde eerste wedstrijddag

dinsdag 21 april
08.00 uur Vervolg metselwedstrijd 
12.00 uur Lunch
12.30 uur Vervolg metselwedstrijd
17.15 uur Einde tweede wedstrijddag 

wOensdag 22 april
08.00 uur Vervolg metselwedstrijd
12.00 uur Lunch 
12.45 uur Einde metselwedstrijd en start voegwedstrijd 
17.15 uur Einde derde wedstrijddag 

dOnderdag 23 april
08.00 uur Vervolg voegwedstrijd
12.00 uur Lunch 
12.30 uur Vervolg voegwedstrijd
17.15 uur Einde vierde wedstrijddag

Vrijdag 24 april
08.00 uur Vervolg voegwedstrijd en plaatsing zitelementen
12.00 uur Einde voegwedstrijd en lunch 
13.30 uur Ontvangst genodigden op het wedstrijdterrein 
14.00 uur  Symbolische overdracht van het werkstuk door de voorzitter  

van KNB, de heer P.J.M. Wijman, aan wethouder T. Vaes van  
Etten-Leur

14.30 uur Officiële prijsuitreiking met onder meer:
  -  C. Reuvers, directeur van het Munnikenheide College
  -  P.J.M. Wijman, voorzitter van KNB
  -  T. Vaes, wethouder Cultuureducatie van de gemeente Etten-Leur
  -  Arnold Ros, oud wereldkampioen metselen
  
  de prijzen worden uitgereikt door mevrouw m. van bijsterveldt,
  staatssecretaris van OCw

16.00 uur Aperitief

de wedstrijd wordt gehouden op het 
speelterrein aan de Hoge neerstraat 1 
in etten-leur.
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Finalewerkstuk naar 
Italiaans voorbeeld

Twaalf deelnemers metselen samen zes 

zitbanken in de speeltuin aan de Hoge 

Neerstraat van Etten-Leur. Ze werken 

van maandag tot woensdag. Van woens-

dag tot vrijdag maken zes voegers het 

metselwerk af. de banken komen ver-

spreid over het terrein van de speeltuin 

te staan. 
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De gemeente Etten-Leur kwam met de suggestie voor de locatie. Het ontwerp van 
de bank is gemaakt door Adrie Coppens van het Munnikenheide College. Hij raakte 
geïnspireerd na het zien van foto’s van banken die ergens op een pleintje in Italië 
staan.  

Het metselwerk wordt uitgevoerd in halfsteens verband. Het hoge gedeelte is 
drie koppen dik. Iedere deelnemer maakt een voorkant en een zijkant. Samen 
werken ze aan de bovenkant van de rugleuning. Die grote ronding is een echte 
uitdaging voor de deelnemers. De zijkanten zijn schuin. Het metselwerk verspringt 
15 millimeter per laag. Aan de beide uiteinden van de boog zit een aanzetsteen 
en in het midden een sluitsteen. Die zijn in natuursteen uitgevoerd, net als het 
zitgedeelte.

Door hun plaats in de speeltuin hebben de banken een grote maatschappelijke 
waarde voor de wijk. 

Finalewerkstuk naar 
Italiaans voorbeeld Prijzen

Er wordt gestreden om de twee ereprijzen: 

de Zilveren Troffel en de Zilveren 

Voegspijker. Het zijn wisselprijzen die 

worden uitgereikt aan de school of 

organisatie van deelnemers die de beste 

prestaties leveren. Uiteraard nemen de 

deelnemers zelf de prijzen in ontvangst. 

deelnemers en school krijgen als 

blijvend aandenken een kleinere uit-

voering van de Zilveren Troffel en de 

Zilveren Voegspijker. alle deelnemers 

ontvangen een diploma en een verzil-

verd herinneringsspeldje. Voor de 

nummers een, twee en drie is er ook 

een vaantje.
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dE MOEiTE WaaRd EN iEdEREEN TEVREdEN

Als oud-leraar, met veel sympathie voor 
het vakmanschap van vroegere colle-
ga’s en hun leerlingen, werd ik ervan op 
de hoogte gebracht dat er een kans be-

stond deze kampioenschappen in Etten- 
Leur te houden. Toevallig had ik op dat-
zelfde moment enkele keren overleg 
met de baksteenindustrie vanwege de 
uitleg over en de promotie van het me-
chanisch straten van straatbakstenen. 
Maar uit dezelfde hoek komt natuurlijk 
ook de promotie van metselstenen en 
daarmee was de verbinding gauw ge-
legd.

Voeg daarbij dat het college van burge-
meester en wethouders van Etten-Leur 
ook belangstelling toonde en zijn ver-
antwoordelijkheid wilde nemen. Mijn 
taak kon worden beperkt tot het bij 
elkaar brengen van de vakleerkrachten 
van het Munnikenheide College en 
enkele van onze deskundige en enthou-
siaste medewerkers van het gemeente-
huis om een geschikte en waardige 
plaats voor het houden van de metsel-
wedstrijden te vinden.

als oud-docent van het munnikenheide College en oud-wethouder van etten-

leur werd mij gevraagd terug te kijken op het proces dat voorafging aan het 

houden van de finale van de knb nationale metselwedstrijden in etten-leur.

De samenleving snakt naar goede vak-
lui, deze groep jongeren kan een vak 
kiezen om gelukkig in te worden en de 
klanten hebben een zichtbare en tast-
bare aanbeveling voor zich. Kortom: “de 
moeite waard … en iedereen tevreden”.

Felix de Bekker

Felix de Bekker

Al snel waren we het erover eens dat de 
werkstukken op een zodanige plek 
moesten komen, dat ze nog jarenlang 
het straatbeeld van Etten-Leur kunnen 
verfraaien. Zo kunnen nog vele genera-
ties gebruikmaken en genieten van wat 
de moderne aankomende vaklieden 
hebben gepresteerd. Het is te hopen 
dat West-Brabant, misschien wel de 
regio Etten-Leur, een deelnemer rijk is 
die met succes aan de wedstrijd kan 
deelnemen. 

Hoewel ik goed besef dat ik maar een 
klein radertje ben geweest in de organi-
satie, ben ik er niettemin trots op mijn 
rol te hebben gespeeld. Met het 
schitterende nieuwe gebouw van het 
Munnikenheide College, het beschik-
bare vakmanschap, het enthousiasme 
van het personeel aldaar en de impuls 
die vast en zeker van deze nationale 
kampioenschappen metselen zal 
uitgaan, scheppen we met heel veel 
mensen aantrekkelijke randvoorwaar-
den voor de bloei en uitbouw van het 
vakmanschap van jonge mensen.

KNB Nationale Metsel- en Voegwedstrijd 2009 8



dEELNEMERS 57e NaTiONaLE WEdSTRijd METSELEN MET BaKSTEEN

Bob Franken Wijchen Mondial College, Nijmegen

Stefan Freriksen Raalte Carmel College Salland, Raalte

Nico de Goffau Voorthuizen Van Lodenstein College, Hoevelaken

Sonny ten Hoope Haarlem Sterren College, Haarlem

Patrick Löhr Coevorden De Nieuwe Veste, Coevorden

Richard Oomen Sprundel Munnikenheide College, Etten-Leur 

Maickel de Rooij Sprang-Capelle SG de Overlaat, Waalwijk

Nick Ruys Schayk Het Hooghuis, Ravenstein

Michiel van Schijndel Gemert Commanderij College, Gemert

Harm Schregardus Heerenveen Bornego College, Heerenveen

Bowie Severs Veldhoven Sondervick College, Veldhoven

Stephan Wierda Kollum Lauwers College, Kollum

dEELNEMERS NaTiONaLE WEdSTRijd VOEgEN

Jeremy Bottenberg Nieuw-Bergen V.O.F. voegersbedrijf W. Janssen & Zn, Afferden

Dennis van Boven Den Haag HGR gevelrenovatie, Den Haag

Gerrit Jacobs Hoge Hexel Voegersbedrijf Jans Wildvank, Vriezenveen

Nick Truyen Vriezenveen Voegersbedrijf Jans Wildvank, Vriezenveen

Maikel Vrielink Nijverdal Voegersbedrijf Jans Wildvank, Vriezenveen

Klaas Weening Rottevalle Voegbedrijf G. Weening, Rottevalle

de bouw- en infrasector in nederland heeft de komende jaren veel te doen. de sector heeft daarom  
nieuw talent nodig. door het voeren van een driejarige landelijke campagne gaan bouwend nederland, 
de vakbonden fnV bouw en CnV Hout en bouw en het kenniscentrum fundeon ervoor zorgen dat de  
instroom in de opleidingen en beroepen binnen de bouw en infra groeit. de skyline campagne laat de 
bouw en infra in al zijn facetten zien als een moderne, innovatieve en creatieve branche, waar talentvolle 
jongeren opleidingskansen krijgen en goede carrièreperspectieven hebben.

kijk voor meer informatie op  www.debouwmaakthet.nl
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VaKWERK iS dE BaSiS EN PLEziER 
iS BELaNgRijK

Behalve de deelnemers die het werkstuk maken zijn ook achter de 
schermen veel mensen actief. Daaronder de juryleden die samen 
bepalen wie de winnaars zijn.

“De wedstrijd is een beloning voor de deelnemers die gemotiveerd met hun vak bezig 
zijn” zegt Harrie Huis in ’t Veld, voorzitter van de jury. “Samen op één plaats een mooi 
stuk metselwerk maken. Het moet voor iedereen vooral ook een leuke en spannende 
week worden. Als we daarin slagen is het een bevestiging voor de deelnemers dat ze 
met metselen of voegen een goede keuze hebben gemaakt. Dat en de promotie van 
het metselvak, daar doen we het voor.”

KijKEN NaaR hET PROcES

“Als voorzitter van de jury voel ik mij vooral een bindende factor” vertelt Harrie Huis in 
‘t Veld. “Samen met de andere drie juryleden beoordelen en daarna punten geven. Ik 
kijk naar het proces en de dingen eromheen. Ik zoek de bevestiging van mijn mening 
en kijk naar het totaal. Bij de beoordeling staat de techniek van het metselen natuur-
lijk voorop. Verder kijken we 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 metseltechnieken gaat het ook om de inpassing van andere mate-
rialen, zoals de hoekstenen. Hoe passen de andere elementen erin?”

WiE WiNT gaaT VERdER

Winnaars van de Zilveren Troffel zien we later vaak terug bij de bouwkampioenschap-
pen op mbo niveau. Arnold Ros werd al eens wereldkampioen. En Stephan Kemna, 
winnaar van de Zilveren Troffel in 2004, behaalde twee jaar geleden een Zilveren 
medaille tijdens de WorldSkills wedstrijden in Japan en werd in 2008 Europees 
kampioen metselen.

dE juRy BESTaaT uiT:

•   H. Huis in ’t Veld (voorzitter van de jury), 
Bouwend Nederland

•    J. Bogers,   
Vereniging van Nederlandse Voegbedrijven

•    J.A.M. van de Kolk,  
Fundeon

•  Chr. van der Woude, 
   Aannemers Vereniging Metselwerken (AVM)

Secretaris van de jury is G.A. Westenbroek, KNB
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ONTWiKKELiNg VaN VaKMaNSchaP

MuNNiKENhEidE cOLLEgE: dE juiSTE WEg NaaR 
jOuW TOEKOMST!

Maarten Vermeulen

Adrie Coppens

met dit motto benadrukken wij datgene wat wij als 
school willen zijn: een plaats waar jongeren uit de 
regio bouwen aan hun toekomst. in een aantal oplei-
dingen is dit bouwen heel letterlijk te nemen, bijvoor-
beeld bij de sector techniek. er is bij ons op school 
ruimte voor beroepsoriëntatie en ontwikkeling van 
vakmanschap. wij zijn dan ook erg trots op het feit dat 
wij dit jaar in etten-leur de nationale metsel- en voeg-
wedstrijd mogen organiseren. wij kunnen op deze 
manier laten zien wat voor vakmanschap nederland 
biedt op het gebied van metselen en voegen.

Het Munnikenheide College is een vmbo-school en heeft 
twee vestigingen, namelijk in Etten-Leur en in Rucphen. 
Naast de sector Techniek bieden wij in de basis- en kader-
beroepsgerichte leerweg bovendien de sectoren Econo-
mie en Zorg & Welzijn aan. In de gemengd/theoretische 
leerweg krijgen de leerlingen het vak Technologie. Zowel 
in de praktijk als in de theorie wordt er gebouwd aan ken-
nis voor het latere leven. Er wordt daarom ruim aandacht 
besteed aan cultuureducatie, bewegingsonderwijs en ba-
sisvaardigheden zoals rekenen, taal en maatschappijleer. 

Twee docenten vanuit de vestiging in Rucphen zijn aan de 
slag gegaan met het organiseren van het evenement, na-
melijk Adrie Coppens en Maarten Vermeulen (beiden do-
cent bouwtechniek). Zij hebben onder andere het finale-
werkstuk helemaal uitgetekend. “Het is een pittige 
opdracht”, volgens Adrie Coppens “maar het is wel te 
doen!” 

Er zijn regelmatig leerlingen vanuit het Munnikenheide 
College die meedoen aan de metselwedstrijd. “De afgelo-
pen drie jaar hebben er leerlingen meegedaan die boven-
dien de landelijke finale hebben gehaald. In 2000 heeft de 
leerling Arnold Ros van de vestiging in Rucphen zelfs de 
finale gewonnen! Later werd hij ook nog wereldkampioen. 
Momenteel heeft hij een eigen bedrijf in siermetselwerk”, 
aldus Adrie Coppens.

Het Munnikenheide College wenst alle deelnemers aan de 
wedstrijd veel succes!
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Van zilveren Troffel naar 
een gouden WK plak

ziLVEREN TROffEL

In 1999 begon ik met de opleiding metselen op het Munnikenhei-
de College in Rucphen. Al snel werd ik gevraagd mee te doen aan 
metselwedstrijden. Bij de voorronde werd ik derde en plaatste me 
voor de Zilveren Troffel wedstrijd in Gennep. We maakten een 
werkstuk bestaande uit drie gemetselde golven. Ik werd eerste, 
wat ik nooit had verwacht. Er kwamen kranten en lokale radio-
zenders die een interview wilden met de Nederlands kampioen 
metselen. Een leuke ervaring!

KaMPiOENSchaP hELPT Bij ViNdEN VaN EEN BaaN

Daarna volgde ik de opleidingen primair metselaar en voortgezet 
metselaar bij het opleidingsbedrijf SPB West Brabant en Tholen in 
Bergen op Zoom. Via hen ging ik naar een bedrijf dat vroeg of 
ik bij hen wilde komen werken in combinatie met de opleiding. 
Weer deed ik mee aan een metselwedstrijd, nu op mbo-niveau. 
Bij de voorronde werd ik eerste en mocht ik door naar de Neder-
landse metselkampioenschappen. Het ging om een plaats bij de 
wereldkampioenschappen 2001 in Seoul, Zuid-Korea. Helaas 
werd ik tweede. Maar twee jaar later deed ik weer mee. Ik werd 
nu eerste en moest hard gaan trainen voor de wereldkampioen-
schappen van 2003 in Sankt Gallen, Zwitserland.

WORLdSKiLLS 2003 

Het waren een soort Olympische spelen, maar dan voor jonge 
vakmensen. Er deden 700 jongeren mee uit meer dan veertig 
landen en in allerlei beroepen. En er kwamen zo’n 200.000 
bezoekers kijken. Geweldig om mee te maken! We kregen een 
moeilijk en uitgebreid werkstuk dat op 250 punten werd beoor-
deeld door de juryleden. Toen het af was had ik al een heel tevre-
den gevoel. Maar helemaal toen bij de sluitingsceremonie bleek 
dat ik de gouden medaille had gewonnen!
Weer was er veel aandacht van de media. Daarna wilde ik graag 
doorgaan met bijzondere metselwerken. Daarom ben ik mijn 
eigen bedrijf begonnen: Siermetselwerk Ros.

Ik wens alle deelnemers aan de Wedstrijd om de Zilveren Troffel 
veel succes. Ga hierna door met wedstrijden. Het is de moeite 
waard en een goede promotie van het vak.

Arnold Ros
www.siermetselwerkros.nl

Ik ben Arnold Ros uit Sprundel. Ik heb zeer 

goede herinneringen aan het winnen van 

de Zilveren Troffel. Dit zorgde ervoor dat 

ik met nog meer enthousiasme mezelf 

heb geprofileerd in het metselvak. Ik ben 

inmiddels al weer een jaar zelfstandig  

ondernemer, wat mij goed bevalt.
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Van zilveren Troffel naar 
een gouden WK plak

jij KuNT hET MaKEN iN dE BOuW

Kom naar de SSPB regio Breda e.o.
Wil jij timmerman, metselaar, tegelzetter of uitvoerder worden? 

Liefst meteen de bouwplaats op? Kom naar de SSPB regio Breda e.o.

Stichting Samenwerkingsverband Prak-
tijkopleiding Bouwnijverheid (SSPB) 
regio Breda e.o. is het opleidingsbedrijf 
voor de bouw dat je verder helpt in de 
bouwwereld. Samen met het ROC zorgt 
SSPB regio Breda ervoor dat je al 
werkend een beroep in de bouw leert 
en als je naar school gaat word je 
doorbetaald.

OPLEidiNg TERWijL jE WERKT

Wie kiest voor een opleiding terwijl hij 
werkt (BBL), krijgt de theorie op het 
Radius College en komt in dienst bij  
SSPB regio Breda e.o. Hier krijg je een 
basisopleiding in de bouw. Er zijn grote 
praktijklokalen, goede materialen en 
begeleiders aanwezig. Zodra je er klaar 
voor bent ga je naar een aannemer 
waar je het vak echt in de vingers krijgt. 
Dan word je betaald volgens de Bouw 
CAO. Bij de aannemer word je begeleid 
door een leermeester en doe je prak-
tijkopdrachten. Eens in de paar maan-
den maak je een praktijktoets bij het 
opleidingsbedrijf. Daarnaast volg je de 
theorie op het ROC. Je doet de theorie 
in blokweken: vijf of zes weken naar het 
bedrijf en aansluitend een week theorie 
op het Radius College. Voor oudere 
werknemers is er een avondopleiding.

jE EigEN STudiE

Aan de slag bij het samenwerkingsver-
band de SSPB regio Breda? Solliciteer! 
Je hebt geen achtergrond in de bouw of 
een bepaald diploma nodig. SSPB regio 
Breda bekijkt, samen met het ROC, hoe 
ver je bent en wat je wilt leren. We ma-
ken een speciaal traject voor je. Je kunt 
je elke dag aanmelden. 
Als je solliciteert nodigen we je uit voor 
een gesprek. We kijken dan wat je ach-
tergrond is en welke richting je op wilt. 
Samen bepalen we of jouw toekomst in 
de bouw ligt. Daarna volgt een test van 
vier dagen waarin we samen met het 
ROC kijken wat je nog moet leren voor-
dat je de echte bouwwereld in kunt. 

aaNgENOMEN? 

Wie is aangenomen weet zeker dat hij 
een bouwopleiding kan afronden. Je 
wordt voor minimaal twee jaar in dienst 
genomen bij SSPB regio Breda. Heeft 
het bedrijf waar jij bent geplaatst geen 
werk meer voor jou of is de combinatie 
van jou met het bedrijf niet de juiste 
keuze, dan zorgt de coördinator voor 
een ander bedrijf.   

dOORgROEiEN 

SSPB regio Breda biedt opleidingen 
van niveau 1 tot en met 4. Je kunt er 
bouwplaatsassistent worden, maar ook 
doorgroeien tot metselaar, timmerman, 
tegelzetter, betontimmerman of uit-
voerder. Je begint met een algemene 
opleiding en specialiseert je steeds 
verder. Zo leer je in je eigen tempo. 
De coördinator van de SSPB regio 
Breda e.o. is jouw aanspreekpunt. 
Samen met het bouwbedrijf controleert 
hij ook jouw vorderingen en komt 
regelmatig bij je langs op het werk of 
op school.

MEER WETEN?

Bel, kom langs of kijk op 
www.sspbbreda.nl 
SSPB regio Breda
Tuinzigtlaan 9
4813 XH Breda
T (076) 530 60 60
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gEzaMENLijK BOuWfESTijN

KNB

Het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten 
(KNB) is de brancheorganisatie van en voor de Nederlandse  
baksteenindustrie. Het behartigt de collectieve belangen van de 
leden, in het bijzonder op het gebied van milieu, energie, grond-
stoffen en de bouwpraktijk. Verder is KNB actief op het terrein  
van economische, sociale en technische zaken. Het besteedt veel 
aandacht aan kennisoverdracht, bijvoorbeeld naar het technisch 
onderwijs op alle niveaus en naar de ontwerp- en verwerkings-

praktijk. KNB werkt intensief samen, ook in internationaal verband, 
en initieert tal van onderzoeken. De organisatie is gevestigd in 
Velp. De Nederlandse baksteenindustrie heeft 41 fabrieken en 
produceert jaarlijks ruim 1,5 miljard bakstenen. De productie 
bestaat uit metselbaksteen, straatbaksteen en poreuze binnen-
muursteen. Zie verder www.knb-baksteen.nl,  
www.betrouwbaarbaksteen.nl en www.metselwedstrijden.nl  

VKO

Het KNB werkt met de Algemene Vereniging voor de Nederlandse 
Aardewerkindustrie (AVA) en de Nederlandse keramische Dak pan  -
nenfabrikanten Corporatie (NEDACO) samen in de Stichting  
Verenigde Keramische Organisaties (VKO). VKO is gericht op het 
behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de kerami-
sche industrie op het gebied van energie, milieu, grondstoffen en 
de vakopleiding. Verder verzorgt het de dienstverlening aan de 
daarin samenwerkende brancheorganisaties zoals KNB. KNB 
maakt gebruik van de diensten van het VKO-bureau. 
www.vko-keramiek.nl

dE TWEE gEBROEdERS

Van kinderpartijtje tot bruiloft en nu ook de Metsel- en Voegwed-
strijd. Kinderen leven zich uit in de grote speeltuin. Ouders zitten 
er op de nieuw gemetselde banken. En daarna gaat iedereen naar 
De Twee Gebroeders. Voor een van de ruim veertig pannenkoeken 
in het Pannen koekenhuis. Of een gemoedelijk diner in de Brasse-
rie. Ongedwongenheid, service en gezelligheid staan centraal. 
En natuurlijk zorgt De Twee Gebroeders er ook voor dat alle deel-
nemers aan de finale van de 57e Metsel- en Voegwedstrijd straks 
terugdenken aan een aangenaam verblijf in Etten-Leur.
De Twee Gebroeders
Hoge Neerstraat 1
4873 LM Etten-Leur
T (076) 503 10 64
www.tweegebroeders.net

Voor de 57e keer houdt de Nederlandse 

Baksteenindustrie KNB de finale van de 

Nationale Metsel- en Voegwedstrijd.  

Dit jaarlijks terugkerende bouwfestijn 

wordt dit jaar door KNB georganiseerd 

met de gemeente Etten-Leur, het  

Munnikenheide College, SSPB Regio 

Breda en omstreken en Fundeon. 

Het finalewerkstuk wordt gemetseld in 

de speeltuin aan de Hoge Neerstraat. 

De finalisten maken zes banken. Deze

prachtige werkstukken zijn een geweldige 

kans om samen met het bedrijfsleven de 

vmbo bouwopleiding te promoten en 

jongeren enthousiast te maken voor de 

bouw. Wij wensen de finalisten veel 

succes toe!   

De Twee Gebroeders
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Bga-NEdERLaNd

BGA-Nederland is een landelijk erkend opleidingsinstituut en biedt  
opleidingen aan voor onder andere betonstaalverwerken, dakdekken 
hellende daken, leidekken, voegen, metselen en tegelzetten. Ook is er 
een reeks korte cursussen voor het bedrijfsleven. Doelstelling van  
BGA-Nederland is het op peil houden van de nieuwe instroom aan jonge  
vakmensen en de kwaliteit van medewerkers die werken in diverse 
sectoren binnen de gespecialiseerde aanneming. Er zijn functies en 
opleidingsmogelijkheden voor starters in verschillende branches en 
mogelijkheden voor werknemers die al langer in de gespecialiseerde 
aanneming werken. Er zijn diverse opleidingslocaties in het hele land.
www.bga-nederland.nl 

cENTRuM NaTuuRSTEEN

Het Centrum Natuursteen is een fonds dat de CAO voor het natuur-
steenbedrijf uitvoert. Activiteiten worden vergoed op het gebied van 
arbo, voorlichting en scholing. Zelf organiseert het Centrum Natuur-
steen bijscholingscursussen voor natuursteenbewerkers, waaronder 
veel praktijkcursussen. Verder worden er werklozen omgeschoold en 
schoolverlaters voorgeschakeld. In samenwerking met Gildevaart (ROC 
Midden Nederland) en Fundeon worden opleidingen uitgevoerd, van 
basisberoeps- tot kaderniveau. De meeste activiteiten vinden plaats in 
het eigen opleidingscentrum met een volledig ingerichte werkplaats in 
Utrecht. www.centrumnatuursteen.nl

fuNdEON

Fundeon is er voor alle bedrijven en werknemers in de bouw en infra 
en het beroepsonderwijs voor deze sectoren. De organisatie levert 
producten en diensten op het gebied van de werving van personeel, 
opleidingen en loopbaanontwikkeling. Tientallen adviseurs van 
Fundeon zijn dagelijks op pad om bouw- en infrabedrijven te helpen bij 
het ontwikkelen en uitvoeren van een passend opleidings-, personeels- 
en loopbaanbeleid. Fundeon zorgt ook voor de afstemming van het 
beroepsonderwijs op de wensen van de bedrijfstak en de promotie van 
werken en leren in de bouw en infra. Fundeon werkt vraaggestuurd. 
Het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen bepalen wat wel en niet 
wordt gedaan. www.fundeon.nl

VOORWEdSTRijdEN

De deelnemers aan de finale om de  
Zilveren Troffel zijn geselecteerd tijdens 
zeven voorwedstrijden. 
Deze voorwedstrijden zijn mogelijk  
gemaakt door:

SPBS B.V.
REGIO BRABANT-WEST EN THOLEN

Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouw
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Leeuwarden

Enschede

IJmond-Kennemerland


