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Het beste uit jezelf halen!
Het Twents Carmel College mag dit jaar het KNB Nationaal Metsel-  
en Voegkampioenschap organiseren en daar zijn we heel blij mee.  
KNB, de woningcorporatie WBO Wonen en onze school organiseren in 
Oldenzaal de finale. Het wordt een bijzondere finale. De deel nemers 
werken aan zitelementen die samen een podium gaan vormen.

Het VMBO neemt een bijzondere plek in binnen onze scholengemeen-
schap. Dat wordt vooral zichtbaar door de invulling en vormgeving van 
dit onderwijs binnen mooie, uitdagende en modern uitgeruste praktijk-
pleinen in onze nieuwe vleugel Techniek. Graag ontvangen wij de 
deelnemers aan de finale en hun begeleiders in deze inspirerende 
leeromgeving.

Als school maken we werk van ontwikkeling van competenties en 
talenten. Daarbij zijn we er van overtuigd dat bij ieder lid van de 
schoolgemeenschap talenten aanwezig zijn en dat het onze gezamen-
lijke inzet moet zijn om die talenten te laten groeien en bloeien. Dit 
gebeurt in de dagelijkse praktijk van ons onderwijs en in het bijzonder 
tijdens de wedstrijden in de beroepsgerichte vakken. Vandaar dat ons 
motto is: “het beste uit jezelf halen!”.

Op dit moment staat het bedrijfsleven en met name de bouwwereld 
stevig onder druk. Juist in dit soort periodes is het van belang om tijd en 
energie te steken in kwaliteit van opleidingen om competente vakmensen 
af te leveren die straks hard nodig zijn in onze samenleving. Opleiden in 
de bouw levert een wezenlijke bijdrage  aan een toekomstbestendig 
Nederland.

Tijdens de finale gaan we talentvolle mensen ontmoeten op het gebied 
van metselen en voegen. Zij zijn de vakmensen in spé waar Nederland 
behoefte aan heeft en trots op mag zijn. Het is geweldig dat de individuele 
wedstrijd gaat resulteren in een gezamenlijk werkstuk: een podium waar 
Oldenzaal en omgeving tot in lengte van dagen gebruik van gaat maken. 

Alle deelnemers wens ik veel succes en samen met hun begeleiders een 
goede tijd in ons mooie Oldenzaal. 

Harry Claessen,
Rector Twents Carmel College         
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Promotie voor het metselvak

Gemert

Lent (Nijmegen) Veldhoven

Het metselkampioenschap is een initiatief 
van de georganiseerde baksteenindustrie. 
Deze besluit in 1953 meer aandacht te 
besteden aan het uniformeren van de 
metseltechniek, het promoten van het 
metselvak en het bevorderen van de 
instroom van leerlingen.

Het eerste jaar doen 38 leerlingen mee. 
Theo Heijne uit Amsterdam, leerling van 
Concordia Inter Nos uit Amsterdam, 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 bij de Nationale Beroepen-
manifestatie in Utrecht.
Tijdens de 25e metselwedstrijd in 1977 
maken de finalisten twaalf verschillende 
open haarden. Het afbreken van deze 
prachtige werkstukken leidt tot de 
gedachte om voortaan blijvende werk-
stukken te maken. Vanaf 1978 is bijna ieder 
jaar ergens in Nederland een blijvend 
finalewerkstuk gemaakt. Sinds 2003 wordt 
het finalewerkstuk afgewerkt door 
leerling-voegers van BGA-Nederland.  
Zij strijden om de Zilveren Voegspijker.
Het metsel- en voegkampioenschap van 
KNB mag zich verheugen op een grote 

4   KNB Nationaal Metsel- en Voegkampioenschap 2013



Bolsward

Harderwijk Leiden

belangstelling van industrie, onderwijs en 
politiek. Het unieke concept van blijvende 
werkstukken is steeds een stimulans voor 
iedereen om iets bijzonders te realiseren. 
Vmbo-leerlingen maken met hun vakman-
schap kunstwerken waaraan de maat-
schappij nog lang plezier beleeft. De 61e 
wedstrijd in Oldenzaal vormt hierop geen 
uitzondering. Uw bezoek is een extra 
waardering voor iedereen die zich om de 
toekomst van jongeren in het metsel- en 
voegvak beijvert.

Veel werkstukken zijn nog steeds te zien:

1978 Zit- en wachtgelegenheid,  
Groningen (inmiddels afgebroken)

1979 Waterput, ’s-Hertogenbosch 
(inmiddels afgebroken)

1980 Zitgelegenheid, Maastricht
1981 Zitgelegenheid, Middelburg
1982 Zitgelegenheid, Eindhoven  

(inmiddels afgebroken)
1984 Tribune op voetbalveld, Mierlo 

(inmiddels afgebroken)
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  
(inmiddels afgebroken)

1994 Zes reuzenstoelen, Gemert
1995 Zitbanken, Ulft  

(inmiddels afgebroken)
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

2005 Drie speelhuisjes, Boxtel
2006 Renovatie Kruisweg begraafplaats 

Zijlpoort, Leiden
2007 Zes zitelementen, Lent-Oost 

(Nijmegen)
2008 Twaalf sculpturen, Harderwijk
2009 Zes zitbanken, Etten-Leur
2010 Zes picknickcombinaties,  

Veldhoven
2011 Twaalf bladeren, Oegstgeest
2012 Twaalf verschillende meubelen en 

parkelementen, Barneveld
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Twents Carmel College 

Dat sluit aan bij onze visie dat het onderwijs op de locatie 
Potskampstraat zich kenmerkt door een bijzondere combinatie 
van theoretisch en praktisch onderwijs. De inzet is helder: iedere 
jongere krijgt alle mogelijkheden om al lerende en doende het 
maximale uit zichzelf te halen. Elke leerling krijgt binnen ons 
VMBO de kansen om ambities waar te maken.  

KanSen
Dat doel willen we bereiken door de jongeren kansen te  
geven samen met de ouders en het schoolteam keuzes te 
maken en deze gaandeweg bij te sturen. Het Twents Carmel 
College locatie Potskampstraat biedt de ruimte om zorgvuldig 
te kiezen. 

MODern
De leerlingen kunnen gebruik maken van moderne faciliteiten, 
zowel voor praktisch als theoretisch leren. We zijn een ruimte-
lijke, inspirerende en actieve school waar niet alles alleen om 
het “leren“ draait. Er is veel aandacht voor ieders persoonlijke 
integriteit binnen een levendige sfeer. De leeromgeving is 
modern en de school heeft aandacht voor ontspanning, cultuur 
en sport. Voor de praktijklessen, dus ook voor Bouw/Infra, 
beschikken we over up to date beroepspleinen.

“Presteren is de norm;  het beste uit jezelf 
halen”

We zijn als Twents Carmel College locatie Potskamp-
straat trots dat we de kans hebben gekregen om ook met 
deze metselwedstrijden te laten zien dat we de lat hoog 
leggen  en dat het een goede zaak is dat de kandidaten 
het beste uit zichzelf halen. 
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HOOgTePunT
Dat we de metselwedstrijden mogen organiseren, sluit precies 
aan bij onze doelstelling dat we ook de kandidaten die we mogen 
begeleiden kunnen ondersteunen en uitdagen bij hun deelname 
aan dit hoogtepunt in hun beroepscarrière. Gelukkig hebben we 
daarvoor de mogelijkheden en kansen, dankzij onze betrokken 
docenten en vrijwilligers die er alles aan doen het evenement te 
doen slagen. Maar ook door onze nauwe contacten met het 
regionale en lokale bedrijfsleven. Hierdoor kunnen we een goede 
bijdrage leveren aan de randvoorwaarden die nodig zijn voor de 
organisatie van dit Nationale kampioenschap.

TrOTS
De kandidaten overnachten op een fantastische locatie in het 
recreatiepark bij ‘Erve het Hulsbeek’, de catering wordt verzorgd 
door onze eigen horeca afdeling en ook op andere fronten zullen 
we hen optimaal begeleiden. Daarnaast is onze reeds jarenlang 
bestaande relatie met WBO Wonen een garantie dat we het 
kampioenschap tot een geslaagd evenement maken. De deel-
nemers zullen trots zijn dat ze er aan hebben mogen deelnemen.
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een podium voor Zuid-Berghuizen

In het hart van de wijk Zuid-Berghuizen in  
Oldenzaal ligt Park Stakenkamp. Dit 
stadspark is van groot belang voor de 
leefbaarheid van de wijk. De gemeente 
Oldenzaal, WBO Wonen en de bewoners 
werken al jaren samen aan de vernieu-
wing van het park. Tastbaar resultaat is al 
een ‘Funcourt’. nu komen er zitgelegen-
heden en in een latere fase een podium.

Toen het Twents Carmel College Olden-
zaal, locatie Potskampstraat werd ge-
vraagd het 61e KNB Nationaal Metsel- en 
Voegkampioenschap 2013 te organiseren, 
hoefde men niet lang na te denken. De 
school  koos voor Park Stakenkamp om 
een blijvende voorziening voor de 
bewoners te maken. WBO Wonen, de 
woningcorporatie met veel huurwoningen 
in deze wijk, bood spontaan haar mede-
werking aan en heeft samen met de school 
meegedacht aan de opgave voor de 
wedstrijddeelnemers.
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Voor alle 
bewoners

De Gelderman Stichting Oldenzaal heeft verschillende doelstellingen. Een daarvan 
is het bevorderen van de leefbaarheid van de stad Oldenzaal en omstreken. Daarom 
leveren wij graag onze bijdrage aan de bouw van een podium met zitgelegenheid in 
Park Stakenkamp. De deelnemers aan het 61e KNB Nationaal Metsel- en Voegkam-
pioenschap maken zo een mooie en blijvende voorziening voor alle bewoners van 
de wijk Zuid-Berghuizen. 

www.geldermanstichting.nl

ZITBanKen
Na overleg  is besloten als metselopgave 
elementen voor zitbanken te maken. Later 
kan er een podium voor optredens en 
bijeenkomsten van worden gemaakt. Ook 
kunnen jongeren er zitten.  Deze wed-
strijdopgaven voor de jeugdige deelne-
mers vervangen een oude zeecontainer 
die tot nu toe dienst deed als Jongeren 
Ontmoetingsplek (JOP).  

TWaalF eleMenTen
John Velthuis, huisarchitect van het 
Twents Carmel College Oldenzaal, werkte 
graag mee aan deze wedstrijd: “Omdat er 
twaalf deelnemers zijn aan de metselfinale, 
heb ik gezocht naar twaalf identieke 
elementen. Het zijn zitelementen geworden, 
twee aan twee gekoppeld. Ieder werkstuk 
bestaat uit drie muurtjes. Twee muurtjes 
vormen een rechte hoek, het derde 
muurtje staat onder een schuine hoek. 
Iedereen maakt een rechte en een schuine 
rollaag. Het is rondom schoon werk. De  
gekoppelde elementen kunnen de basis 
vormen voor het podium. Ik heb gekozen 
voor een niet al te strakke baksteen in 
aardetinten, passend bij het natuurlijke 
karakter van het park. Aan de deelnemers 
de taak om deze fraaie bakstenen te 
verwerken tot een mooi geheel.”

BlanKHOuTen ZITVlaKKen
Tussen de gekoppelde elementen worden 
op termijn in totaal zes trappen gemaakt 
naar een podium. Eén zijde van de 
elementen die de deelnemers metselen 
volgt de helling van de trap. De bovenzijde 
wordt afgedekt met een rollaag in de kleur 
van het opgaande werk. Voor de hoeken 
worden speciale hardsteenelementen 
gemaakt in de hoogte van de rollaag.  
In die elementen worden de namen van  
de deelnemers aan het metsel- en voeg-
kampioenschap opgenomen. Na afloop 
worden de zitelementen compleet 
gemaakt met blankhouten zitvlakken. 
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WeDSTrIJDlOCaTIe
De wedstrijd wordt gehouden in het Park Stakenkamp in 
Oldenzaal. Het park ligt aan de Burgemeester Wallerstraat,  
hoek Reigerstraat.

Deelnemers finale 61e KNB Nationaal Metselkampioenschap

 1 Jelle Akkerman  Tjalleberd OSG Sevenwolden, Heerenveen 
 2 Dion Borsten  Alkmaar Petrus Canisius College, Alkmaar
 3 Tom van Bree  Deurne IVOD, Hub van Doornecollege, Deurne
 4 Sikke Durk Dijkstra  Sexbierum A.M. van Schurman, Franeker
 5 Wesley Hofman  Goor CSG Reggesteyn, Rijssen
 6 Christian van den Hooven Vught Baanderherencollege, Boxtel
 7 Pieter de Korte Aagtekerke Calvijn College Kerkpolder, Krabbendijke
 8 Max van Lent Geffen Het Hooghuis, Oss
 9 Youri Luttikhuis  Beuningen (Ov.) Twents Carmel College, Oldenzaal
 10 Nick Snoeren Rijen Hanze-College, Oosterhout
 11 Huub Soontiëns  Bladel   Vakcollege Eindhoven
 12 Robbie Wiersma  Bovenkarspel Martinuscollege, Grootebroek

Deelnemers finale 11e KNB Nationaal Voegkampioenschap

 1 Robert-Jan van Gerresheim Nijverdal Voegersbedrijf Jans Wildvank bv, Vriezenveen
 2 Job Hijnekamp Afferden Voegersbedrijf W. Janssen & Zn, Afferden
 3 Remco Huiskes Almelo Voegersbedrijf Jans Wildvank bv, Vriezenveen
 4 Martijn Janssen Nieuw Bergen (L) Voegersbedrijf W. Janssen & Zn, Afferden
 5 Ricky Schelle Boxtel Orly & Endevoets, ‘s-Hertogenbosch
 6 Joost van Willegen Beverwijk Marc Bohle Gevelwerken b.v., Amsterdam
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WoeNsDag 17 aPril
08.30 uur Aankomst deelnemers metselen 
09.00 uur Instructie deelnemers 
09.30 uur  Start metselwedstrijd 
12.00 uur Lunch 
12.30 uur Vervolg metselwedstrijd
17.00 uur Einde eerste wedstrijddag

DoNDerDag 18 aPril
08.00 uur Vervolg metselwedstrijd 
12.00 uur Lunch
12.30 uur Vervolg metselwedstrijd
17.00 uur Einde tweede wedstrijddag 

VrijDag 19 aPril
08.00 uur Vervolg metselwedstrijd
12.00 uur Lunch 
12.30 uur Vervolg metselwedstrijd 
15.00 uur Einde derde wedstrijddag

MaaNDag 22 aPril
08.30 uur Aankomst deelnemers voegen
09.00 uur Instructie deelnemers
09.30 uur Start voegwedstrijd
12.00 uur Lunch 
12.30 uur Vervolg voegwedstrijd
17.00 uur Einde vierde wedstrijddag 

DiNsDag 23 aPril
08.00 uur  Vervolg voegwedstrijd
12.00 uur Lunch 
12.30 uur  Vervolg voegwedstrijd
17.00 uur Einde vijfde wedstrijddag

WoeNsDag 24 aPril
08.00 uur  Vervolg voegwedstrijd
12.00 uur  Einde voegwedstrijd
12.30 uur Lunch voor deelnemers
13.30 uur  Ontvangst genodigden op het wedstrijdterrein
14.00  uur   Symbolische overdracht van de werkstukken
14.30  uur   Officieel programma met prijsuitreiking
16.00  uur   Aperitief

Wedstrijdprogramma
MeTSelaar WOrDen
Na vmbo Bouwen, Wonen en Interieur

•	 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)
kaderfunctionaris (niveau 4)

VOeger/geVelBeHanDelaar 
WOrDen
Na vmbo Bouwen, Wonen en Interieur

•	 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	Restauratievoeger	
(niveau 3) of Kaderfunctionaris 
(niveau 4)
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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 basis is mensen motiveren”, zegt 
Harrie Huis in ’t Veld, voorzitter van de 
jury. “Samen maken we een korte en 
boeiende periode mee. De deelnemers 
zijn altijd heel enthousiast en werken 
hard. Het is spannend. De deelnemers zijn 
het belangrijkste. Zij staan aan de top, 
doen mee aan een wedstrijd op het 
hoogste niveau. Als jury schrijven wij na 

onderling overleg samen de resultaten 
op. En we proberen iedere deelnemer  
tot een extra prestatie aan te zetten.  
Als iedereen na afloop zegt: ‘het was leuk 
en het heeft mooi metselwerk opgeleverd’, 
zijn we in onze opzet geslaagd.”
Tijdens de zes voorronden hebben leden 
van de landelijke jury samen met vele 
plaatselijke juryleden alle deelnemers 
beoordeeld. 

KIJKen naar HeT PrOCeS
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 metseltechnieken gaat het ook om 
de inpassing van andere materialen, 
zoals de natuurstenen elementen. Alle 
wedstrijdonderdelen worden dagelijks 
beoordeeld.

De Jury BeSTaaT uIT:
•	 Jo	Bogers
Klantmanager BGA-Nederland en docent 
van de opleiding Voegen niveau 2 en de 
restauratie-opleiding Werken aan 

monumenten niveau 3. Directeur van een 
bureau voor het beoordelen van schade 
aan voeg- en metselwerk; jurylid namens 
de Vereniging van Nederlandse Voeg-
bedrijven. Voorheen directeur-eigenaar 
van een restauratiebedrijf gespecialiseerd 
in oude voegtypen.

•	 Harrie	Huis	in	’t	Veld	 
(voorzitter van de jury)

Directeur van de Praktijkopleiding Bouw 
(Leeuwarden, Heerenveen, Zwolle, 
Nunspeet en VOB); jurylid namens 
Bouwend Nederland. Ervaring in het 
uitvoerend bouwbedrijf, is docent Bouw 
en Infra geweest en heeft gewerkt bij het 
NVOB (brancheorganisatie, later Bouwend 
Nederland).  

•	 Chris	van	der	Woude
Jurylid namens de Aannemers Vereniging 
Metselwerken (AVM). Voorheen 25 jaar in 
de leiding van een groot metselbedrijf. 
Geeft nu cursussen en neemt examens en 
tentamens af namens de AVM.

Secretaris van de jury en coördinator van 
het Nationaal Metsel- en Voegkam pioen-
schap is Gerard Westenbroek, KNB.

Deelnemers motiveren
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aangenaaM aCTIeF

De glIMlaCH Van TWenTe

Werken aan plezierig wonen. Dat is waar WBO Wonen dagelijks 
mee bezig is. Als Oldenzaalse woningcorporatie zijn we actief op 
het gebied van huisvesting in de stad Oldenzaal. Onze visie is dat 
we met kwaliteit van wonen in een goede prijs-kwaliteitverhouding 
bijdragen aan vitale wijken. We bieden aantrekkelijke woningen, 
maar werken ook aan het verbeteren van de woonomgeving.  
Dus: kwaliteit in betaalbaar wonen. Die ambitie kunnen wij alleen 
waarmaken door samen te werken. Samenwerken om Oldenzalers 
zelf te laten bijdragen aan hun eigen woonomgeving. Onder andere 
met onze klanten, maar ook met de gemeente en maatschappelijke, 
culturele en sportieve instellingen.

De finale van het KNB Nationaal Metsel- en Voegkampioenschap is 
van harte welkom in het Oldenzaalse Park Stakenkamp. We zijn blij, 
samen met het Twents Carmel College, een bijdrage te kunnen 

leveren aan het Nationaal Metsel- en Voegkampioenschap en op 
deze manier jong metseltalent te kunnen stimuleren. We hopen 
dan ook een actieve bijdrage te kunnen leveren aan een succesvol 
Metsel- en Voegkampioenschap 2013. 

We verheugen ons op de komst van jong talent en aankomende 
vaklieden, die met hun prestaties, ambitie en vakmanschap een 
blijvend aandenken achterlaten voor het park. 

www.wbowonen.nl
Volg ons op twitter via www.twitter.com/wbowonen

Oldenzaal is de Glimlach van Twente. De levendige stad telt 
ruim 32.000 inwoners en is gelegen in het prachtige Twente.  
De nuchtere Oldenzalers zijn gastvrij en genieten samen van het 
leven. Oldenzaal heeft een historisch hart met de St. Plechelmus-
basiliek als markant middelpunt. De stad heeft uitstekende 
stedelijke voorzieningen, een actief bedrijfsleven, een rijk 
verenigingsleven en een gezellig horecaplein. Deze Groote 
Markt grenst direct aan de intieme winkelstraten en twee 
winkelcentra in de binnenstad. Wilt u meer zien dan het 
stedelijke? Breng dan vooral een bezoek aan Het Hulsbeek, een 
onvergetelijk recreatiepark vol waterpret, sportieve uitdagingen 
en een indrukwekkende natuur.

gemeente Oldenzaal
De gemeente Oldenzaal wil de stad sterk, sociaal en trots 
houden. Daarom investeren we in optimale dienstverlening aan 
onze klant. Wij willen een betrouwbare en transparante lokale 
overheid zijn. Door goed met elkaar samen te werken, contact 
te zoeken en helder te communiceren blijft Oldenzaal een 
prettige stad om te leven en te werken. 

www.oldenzaal.nl
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Voorwedstrijden

waarbij wordt samengewerkt met diverse 
inlenende bedrijven uit Nieuwleusen, 
Dalfsen en omgeving. We verzorgen ook 
cursussen en trainingen.

www.de-grift.nl

SSB OPleIDIngSBeDrIJF BOuW / 
enSCHeDe
Ons opleidingsbedrijf neemt ieder jaar 
vmbo-gediplomeerden en zij-instromers 
op in de bouwopleidingen, plaatst hen bij 
de aangesloten leerbedrijven en zorgt 
daarmee voor prima opleidingen en 
uit stekende vooruitzichten. Deelnemers 
zijn minstens twee en soms zelfs vier jaar 
verzekerd van een praktijkopleiding, 
waardoor ze hun vak steeds beter leren. 
Daarnaast verzorgen we de bijscholing 
van vakvolwassenen, zijn we een belang-
rijke partner voor onderwijsinstellingen, 
bouwondernemingen en overheden en 
werken we actief mee aan verbeteringen 
in de bouwsector.

www.bouwschool.nl

aMBaCHT’SCOOl TIlBurg /  
VelDHOVen
ambacht’sCOOL is het nieuwe opleidings-
bedrijf voor de brede bouwsector in 
Midden- en Oost Brabant. Het opleidings-
bedrijf promoot de sector, werft en 
selecteert jong bouwtalent, leidt deze 
jongeren samen met roc’s op en detacheert 
ze naar bouwbedrijven. De prachtige 
locaties in Tilburg en Veldhoven, dicht bij 
de klant, bieden naast uitstekend geoutil-
leerde opleidingswerkplaatsen prima 
faciliteiten voor cursussen, trainingen,  
vergaderingen en bijeenkomsten.

www.ambachtscool.nl  (site is onder 
constructie) 

twitter @ambachtscool 
  

BOuWOPleIDIng ZeelanD / gOeS
Bouwopleiding Zeeland is het (praktijk)
opleidingsinstituut voor Zeeuwse bouw-
bedrijven. Er zijn zo’n 140 kleine en grote 
bouwbedrijven bij ons aangesloten. 
Leerlingen doen praktijkervaring op bij  
de bouwbedrijven die lid zijn van ons 
opleidingsbedrijf. De behoefte om te werken 
met goed opgeleid personeel was en is de 
drijfveer van Bouwopleiding Zeeland. 
Ervaren en onervaren mensen leiden we 
op voor een uitdagende baan in de bouw, 
zoals metselen, timmeren, stukadoren, 
tegelzetten en restauratiewerken.

www.bouwopleidingzuidwest.nl

BOuWOPleIDIng ’S-HerTOgen-
BOSCH / rOSMalen
Bouwopleiding ’s-Hertogenbosch staat 
garant voor de praktijkscholing van 
aan komende bouwvakkers, meestal 
jongeren van de vmbo scholen uit de 
regio. Wij willen hen de kans bieden  

De deelnemers aan de finale van het 61e 
KnB nationaal Metselkampioenschap zijn 
geselecteerd tijdens zes regionale voor-
wedstrijden. Deze wedstrijden zijn mede 
mogelijk gemaakt door de volgende 
opleidingsbedrijven:

PraKTIJKOPleIDIng BOuW /  
leeuWarDen
De Praktijkopleiding Bouw is een oplei-
dingsbedrijf van en voor alle aangesloten 
bouw- en metselbedrijven in de regio 
Friesland, Zwolle / Kampen en Noord-West 
Veluwe. Het is een door de bedrijfstak 
opgericht praktijkopleidingsbedrijf.  
De Praktijkopleiding Bouw 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 werk-
plaatsen in Leeuwarden, Heerenveen, 
Zwolle en Nunspeet.

www.pob-zf.nl

OPleIDIngSCenTruM De grIFT / 
nIeuWleuSen
Opleidingscentrum De Grift verzorgt de 
werving en opleiding van jongeren vanaf 
16 jaar in de beroepen timmeren, metselen, 
tegelzetten en opleidingen in de hout- en 
meubelindustrie. De organisatie richt zich 
al meer dan 25 jaar op de bouwsector, 
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om via ‘lerend werken’ een vakdiploma te 
halen. Het theoriedeel van de opleidingen 
verzorgt het roc in de regio. Het praktische 
deel van de opleiding wordt doorlopen bij 
één van de vele als leerbedrijf erkende 
bouwbedrijven die bij ons opleidingsbe-
drijf zijn aangesloten.
www.bouwopleiding-s-hertogenbosch.nl

Prijzen
De deelnemers strijden om twee 
ere prijzen: de Zilveren Troffel en de 
Zilveren Voegspijker. Het zijn wissel-
prijzen voor de scholen of organi-
saties van deel nemers die de beste  
prestaties leveren. Uiteraard nemen 
de deel nemers zelf de prijzen in 
ontvangst. De winnaars metselen en 
voegen krijgen als blijvend aan denken 
een kleinere uitvoering van de Zilveren 
Troffel en de Zilveren Voegspijker. Alle 
deel nemers ontvangen een certificaat 
van deelname. Voor de nummers een, 
twee en drie is er ook een vaantje.
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Voor de 61e keer houdt de nederlandse baksteenindustrie de finale van het KnB nationaal Metsel- en Voegkampioenschap.  
Dit jaarlijkse bouwfestijn wordt georganiseerd samen met het Twents Carmel College en WBO Wonen in Oldenzaal. De finalisten 
metselen samen zitgelegenheden in Park Stakenkamp. De prachtige werkstukken zijn een geweldige kans om samen met het bedrijfs-
leven de vmbo bouwopleiding te promoten en jongeren enthousiast te maken voor de bouw. Wij wensen de finalisten veel succes toe!   

gezamenlijk bouwfestijn

FunDeOn
Fundeon is het kennis- en adviescentrum voor het opleiden en 
ontwikkelen van personeel in de bouw- en infrasector. We dragen 
bij aan betere opleidingen, vakkundiger personeel en daardoor 
betere bedrijven in de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij. 
In opdracht van het ministerie van OCW onderhouden wij de 
mbo-kwalificatiestructuur voor de bouw en infra en erkennen we 
leerbedrijven. Namens de bedrijfstak ontwikkelen we lesmetho-
des voor mbo-opleidingen, adviseren we werkgevers en werk-
nemers over scholings- en loopbaanmogelijkheden en keren we 
sectorale tegemoetkomingen uit aan bedrijven die investeren in 
het opleiden van vakmensen. We maken voorlichtingsproducten 
om jongeren en zij-instromers te informeren over de beroeps- en 
opleidingsmogelijkheden in de bouw en infra.

www.fundeon.nl

BOuWenD neDerlanD
Bouwend Nederland behartigt als ondernemersorganisatie de 
belangen van 4500 kleine, middelgrote en grote bouw- en 
infrabedrijven. De hele bouwsector biedt werk aan 450.000 
mensen en is goed voor een productie van 53 miljard euro (ruim 
5% BNP).Wij zetten ons in voor een bredere profilering van de 
branche en een passende maatschappelijke erkenning voor een 
sector die economisch en sociaal belangrijk is. De bouw bepaalt 
het gezicht van Nederland. Zij maakt wonen, werken, recreëren, 
reizen, handel en vervoer mogelijk. Onze kerntaken zijn 
belangen behartiging, brancheontwikkeling en individuele 
dienstverlening aan onze lidbedrijven. 

www.bouwendnederland.nl

KnB
De baksteenindustrie is georganiseerd in de Vereniging Konink-
lijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB). De brancheorganisatie 
behartigt de belangen van de industriële ondernemers die in 
Nederland uit klei producten voor de bouw maken. Zij produceren 
metsel-, straat- en binnenmuurbaksteen en keramische dakpannen, 
tegels, rioleringen en raamdorpels. De bouwkeramische industrie 
biedt in ons land werk aan circa 3000 mensen en realiseerde in 
2012 een omzet van circa 450 miljoen euro.

www.knb-keramiek.nl en www.metselwedstrijden.nl

aVM
Aannemers Vereniging Metselwerken (AVM) is een landelijk 
werkende vereniging met regionale afdelingen. De organisatie 
behartigt de gemeenschappelijke belangen van haar leden, vooral 
op het gebied van arbeidsomstandigheden, vaktechniek en 
opleidingen. We willen ons ontwikkelen tot hét Kenniscentrum 
Metselen. Om de kwaliteit van metselwerk te garanderen is de 
Stichting KBI Metselen opgericht. Metselbedrijven die voldoen 
aan de eisen en in de Stichting deelnemen mogen zich presen-
teren als Erkend metselbedrijf.

www.avmmetselwerken.nl

Bga-neDerlanD
BGA-Nederland is hét opleidingscentrum van de Aannemersfede-
ratie Nederland Bouw en Infra. BGA biedt opleidingen aan voor 
onder andere metselen, voegen, tegelzetten, gevelbehandelaar, 
dakdekken pannen, dakdekken leien en dakdekken metalen 
daken, betonstaallassen en betonstaalvlechten, betonboren, 
slopen en modern straatwerk. Tevens biedt zij diverse cursussen 
op maat aan. Doelstelling van BGA-Nederland is het ondersteunen 
in alle facetten van de verdere professionalisering van bedrijven 
en branches. BGA-Nederland bezit diverse opleidingslocaties  
in Nederland.  

www.Bga-nederland.nl
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Ter gelegenheid van het 60e KNB Metsel- en Voegkampioenschap bracht Hare Majesteit Koningin Beatrix vorig jaar  
een bezoek aan de wedstrijden in Barneveld.

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 en infra. 
En kaderberoepen als tekenaar, verkoopbegeleider en uitvoerder. 
Daarmee is het vmbo onderwijs een belangrijke schakel naar de 
beroepspraktijk. Het Platform vmbo BWI versterkt de positie van 
de afdeling Bouwen, Wonen en Interieur in het vmbo en verbetert 
de kwaliteit van het onderwijs. Zo sluit dat onderwijs goed aan op 
de vervolgopleidingen in het mbo.

www.vmbo-bwi.nl

VnV
De branche voegen is verantwoordelijk voor een groot deel van 
het zichtbare deel van de gebouwen om ons heen en heeft 
zodoende veel invloed op het uiterlijk van onze omgeving. Dat is 
iets om trots op te zijn! Binnen de voegbranche zijn vele honder-
den voegbedrijven elke dag weer bezig met het uitoefenen van 
hun vak: het maken of herstellen van mooie, verzorgde gevels die 
weer vele jaren mee kunnen. En dat is ook waar die bedrijven mee 
bezig moeten zijn: met voegen. Voor deze voegbedrijven in 
Nederland is er de Brancheorganisatie Vereniging Nederlandse 
Voegbedrijven, kortweg VNV.

www.vnv-voeg.nl
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Wij geloven dat we van betekenis kunnen zijn voor de maat-
schappij. Wij kunnen een bijdrage leveren aan onze omgeving 
door oplossingen te bieden, die aansluiten bij de behoeftes van 
het heden en de toekomst en daarmee duurzaam zijn. Oplossingen 
die waardevol zijn voor mensen. Waar men nu en later plezier 
aan beleeft en die op een plezierige manier tot stand komen. 

WIe ZIJn WIJ?
Plegt-Vos Bouwgroep heeft vestigingen in Assen, Bemmel, 
Hengelo, Langeveen, Lelystad en Utrecht met ongeveer 500 
mensen in dienst. Het hoofdkantoor is in Oldenzaal.  

WaT DOen WIJ?
Onze kernactiviteiten zijn vastgoedontwikkeling, burgerlijke  
& utiliteitsbouw, beheer & onderhoud, infra & milieu en 
woningbouw. 

OnZe MeDeWerKerS STaan CenTraal
Wij willen onze medewerkers een veilige, plezierige en uit-
dagende werkomgeving bieden. Onze medewerkers kunnen 
zich doorlopend ontwikkelen via diverse  ontwikkelprogramma’s.  
Als onze medewerkers zich thuis voelen bij ons, leveren ze  
beter werk af. En dat komt ten goede aan onze klanten. www.plegt-vos.nl

IKOB-BKB 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. IKOB-BKB voorziet daarin met een compleet dienstverleningspakket 
voor kwaliteitsborging en kwaliteitsbeheersing.

Wij hebben ruim vijftig jaar ervaring met het attesteren en certificeren van producten, 
processen en systemen en het ontwikkelen en uitvoeren van (branche)erkennings-
regelingen. Daarnaast voeren wij bouwplaatsinspecties uit en beschikken wij over 
eigen laboratoriumfaciliteiten.

Wij verzorgen vrijwel alle certificaten en keurmerken in de bouw- en vastgoed-
wereld. Samen met onze partners in de IKOB Groep bieden wij ‘one-stop-shopping’ 
in bouw- en vastgoedcertificering, waaronder VCA, ISO-9001, KOMO en Milieu (ISO-14001). 
Onze deskundigheid ten aanzien van de schil van gebouwen omvat onder andere 
steenachtige materialen, zoals baksteen, kalkzandsteen en cellenbeton alsmede de 
uitvoering van metselwerk, lijmen, voegen en isolatiewerkzaamheden.

www.ikobbkb.nl

PlegT-VOS geeFT VOrM aan WOOn-, WerK- en leeFPleZIer! 
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Een groot evenement als het KNB Nationaal Metsel- en Voegkam-
pioenschap kan niet zonder tenten. Postel Tentenverhuur zorgt 
dat alle jeugdige deelnemers beschut kunnen werken. Voor dit 
kampioenschap leveren wij pagodetenten.  Maar ons assortiment 
is veel uitgebreider. Van pagodetenten en feesttenten voor 
festivals, feesten en fairs tot volledig geconditioneerde doorwerk-
tenten voor alle seizoenen. Tenten met een overspanning tot wel 
15 meter met mogelijkheden tot uitbreiding. Al die tenten en de 
frames maken we zelf. We plaatsen ze in heel Nederland en soms 
daarbuiten.

Samen met collega-bedrijven zorgen we dat de tenten comforta-
bel worden aangekleed. Denk aan verlichting, stoffering, meubi-
lair, geluid, licht en toiletvoorzieningen. Zo kunt u op iedere 
plaats een ontvangstruimte creëren waar iedereen zich thuis 
voelt. Van eenvoudig tot superluxe.

Tenten bouwen is vakwerk en veiligheid staat altijd voorop. 
Daarom beschikken al onze medewerkers over de vereiste 
diploma’s en certificaten.

www.posteltentenverhuur.nl

 geen eVeneMenT ZOnDer POSTel TenTenVerHuur

Colofon

Uitgegeven ter gelegenheid van het 61e 
KNB Nationaal Metsel- en Voegkampioen-
schap 2013

orgaNisatie WeDstrijD

Twents Carmel College – Potskampstraat
Potskampstraat 12
7573 CC  Oldenzaal
0541 532 333
www.twentscarmelcollege.nl

WBO Wonen
Postbus 16
7570 AA  Oldenzaal
0541 582 222
www.wbowonen.nl

Vereniging Koninklijke Nederlandse 
Bouwkeramiek
Florijnweg 6
Postbus 153
6880 AD  Velp (Gld.)
026 384 56 30
info@knb-keramiek.nl
www.knb-keramiek.nl
www.metselwedstrijden.nl
www.voegwedstrijden.nl

TeksTen	en	redaCTie

Ed Zeelt Tekst&Communicatie,  
Voorschoten
PR

oNtWerP eN teKeNiNgeN

Architectenbureau John Velthuis,  
Oldenzaal

WeBDesigN

KNB

foTografie

Ed Zeelt, Voorschoten
PR

VorMgeViNg

Marcel Müller, Den Haag

DruK

Repro van de Kamp B.V., Den Haag

oPlage

1.600 ex.

April 2013

Naar De WeDstrijDeN

Met De auto:

De wedstrijd wordt gehouden in het 
Park Stakenkamp in Oldenzaal. Het 
park ligt aan de Burgemeester 
Wallerstraat, hoek Reigerstraat.  

oPeNBaar VerVoer:

Via www.9292.nl
Bushalte Winkelcentrum  
Zuid-Berghuizen
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www.metselwedstrijden.nl
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