
 

P E R S B E R I C H T 

          Velp, 7 maart 2014 

Vrouwelijke deelnemer wint Friese voorronde NK Metselen 2014 
 

Jifke Brolsma uit Tzummarum, leerling van A.M.S. Franeker, heeft in Leeuwarden de 

Friese voorronde van het NK Metselen 2014 gewonnen. Als enige vrouw doet zij  van 9 

t/m 16 april  mee aan de landelijke finale van het NK Metselen. Dit bleek bij de 

prijsuitreiking van de regionale voorronde van dit Metselkampioenschap. Bij 

Bouwmensen FNZ in Leeuwarden streden tien Friese vmbo-leerlingen metselen om 

twee plaatsen in de landelijke finale. 

Winnaars 

Na twee dagen metselen kwam de vakjury tot het volgende resultaat: 

1. Jifke Brolsma uit Tzummarum (16), leerling van A.M.S. Franeker 

2. Klaas de Boer uit Heerenveen (16), leerling van het Bornego College in Heerenveen 

3. Eelko de Vries uit Lutjegast (15), leerling van het Lauwers College in Kollum 

Naast Jifke Brolsma verdiende ook Klaas de Boer een plaats in de finale. Jifke werkte heel 

precies, wat zichtbaar was aan de mooie verdeling van de stenen en haar vlakke muurtjes. 

Vanaf 9 april a.s. doen Jifke en Klaas samen met tien andere regionale winnaars mee aan 

de landelijke finale van de 62e editie van het NK Metselen en Voegen.  Het Nederlands 

Kampioenschap Metselen bestaat uit zeven regionale voorronden en een landelijke finale op 

een centrale, maar jaarlijks wisselende locatie.   

62e NK Metselen   

In 2014 vindt de finale van het 62e NK Metselen plaats op 9, 10 en 11 april in Dalfsen. KNB 

organiseert deze finale dit keer samen met Opleidingscentrum De Grift in Nieuwleusen, 

TrefkoelePlus en de gemeente Dalfsen. Wedstrijdopdracht is het maken van een aantal 

gemetselde objecten die een blijvende gebruiksfunctie krijgen bij de entree van het 

Multifunctioneel Ontmoetingscentrum TrefkoelePlus.   

Uiteindelijke inzet is de ‘Zilveren Troffel’, een wisseltrofee en tevens de hoogste eer in het 

metselvak. Deze prijs wordt uitgereikt op woensdagmiddag 16 april in Dalfsen. Het verloop 

van het kampioenschap is te volgen via www.metselwedstrijden.nl  

Gezamenlijk bouwfestijn  

Het metselkampioenschap is al meer dan 60 jaar een initiatief van de georganiseerde 

Nederlandse baksteenindustrie. Deze besloot 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. Dit laatste is anno 2014 belangrijker dan ooit.  

Ook het 62e NK Metselen wordt door de Nederlandse baksteenindustrie, verenigd in de 

vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB), georganiseerd.   

http://www.metselwedstrijden.nl/


 

KNB werkt daarbij nauw samen met de regionale vmbo-opleidingen Bouwen, Wonen en 

Interieur, de Aannemersvereniging Metselwerken (AVM), de Vereniging Nederlandse 

Voegbedrijven (VNV), Bouw Certificeringsinstantie IKOB-BKB, kenniscentrum Fundeon, 

Bouwend Nederland en de regionale opleidingsbedrijven in de bouw.   

KNB  

De vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) is de koepel van de bouwkeramische 

industrie in Nederland. Lid zijn zowel nationale als internationale ondernemingen die in Nederland 

bouwproducten van gebakken klei maken: metsel-, straat- en binnenmuurbaksteen, keramische 

dakpannen, tegels, rioleringen en raamdorpels.  KNB behartigt de belangen van de industrie op het 

gebied van energie, milieu, grondstoffen, arbo, vakopleiding en normeringen. Verder draagt het zorg 

voor kennisoverdracht naar de beroepspraktijk en het onderwijs.   

De bouwkeramische industrie biedt direct werk aan circa 2.000 mensen en realiseerde in 2013 een 

omzet van ca. 450 miljoen euro. KNB is gevestigd in Velp (Gld.).  

 

Noot voor de pers: 

Voor meer informatie over de geschiedenis en achtergronden van het metsel- en voegkampioenschap 

kunt u contact opnemen met KNB directeur mr. E. van Hal, of ing. G. Westenbroek (projectleider) via 

telefoonnummer 026-3845630 of email: info@knb-keramiek.nl 

mailto:info@knb-keramiek.nl

