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April 2015 

In 2015 organiseert de vereniging Koninklijke Nederlandse 

Bouwkeramiek voor de 63e keer op rij (!) het Nederlands 

Kampioenschap Metselen (‘sinds 1953’) en voor de 13e keer op rij 

het Nederlands Kampioenschap Voegen. 
 

   

Breda is klaar voor NK Metselen 

Woensdag 8 april begint BouwSchool Breda het 63e NK Metselen en 13e NK Voegen. De 

fundering en het stelwerk zijn gereed. Tot net onder het maaiveld is opgemetseld en de grond is 

met zand aangevuld. De bakstenen en de natuurstenen blokjes met namen van de deelnemers 

liggen klaar en er staat een grote tent. Veel sponsors hebben hun materialen gebracht en het 

wedstrijdterrein is aangekleed. Het wachten is op de twaalf metseldeelnemers die van 

woensdag 8 t/m vrijdag 10 april ieder een zitbank gaan maken: 

Ricardo Valkema    Sint Nicolaasga    O.S.G. Sevenwolden, Heerenveen 

Tim Boersma   Birdaard   Dockinga College, Dokkum 

Jan van der Laan   Nieuwe Pekela    Noorderpoortcollege, Stadskanaal 

Bram Riemersma   Lettelbert   Gomarus College, Groningen 

Ricardo Bal   Rotterdam   Wartburg College, Rotterdam 

Daan Schipperen   Raamsdonkveer   Dongemond College, Raamsdonkveer 

Willem van Puyenbroek   Casteren   Pius X College, Bladel 

Tim Klessens   Someren   Varendonck College, Someren 

Jurre Nijkamp   Enter   CSG Reggesteyn, Rijssen 

Jits Hilberink   Nieuwleusen   De Zeven Linden, Dedemsvaart 

Ricardo Rusman   Heemstede   Sterren College, Haarlem 

Jeffrey van den Tillaart   Handel   Commanderij College, Gemert  

 

Lees hier alles over de finale 

13e NK Voegen 

Met medewerking van verschillende voegbedrijven strijden zes voegers in opleiding van 

maandag 13 april t/m woensdagmorgen 15 april om de Voegspijkertrofee:  

Bas van Diesen     Boxtel    Takkenkamp Gevelonderhoud BV, Zelhem 

Casey Koesen   Gilze   BouwSchool Breda, Breda 
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Joery Blokdijk   Zwaag   Koedooder B.V., Blokker 

Jordy Jansen   Almere   Marc Bohle Gevelwerken BV,Amsterdam 

Alvin Broekhuizen             Wekerom   Van Milt Restaurateurs BV, Lunteren 

Luke Terstal   Nieuwleusen   Metselbedrijf Gras, Dedemsvaart 

 

Zij gaan hard aan het werk om de twaalf zitbanken goed af te werken. Zo staat alles er mooi bij 

als de werkstukken op 15 april ’s middags officieel worden overgedragen.  

NK Magazine op de website 

Er is weer een mooi programmaboek gemaakt voor het NK Metselen en NK Voegen. U vindt 

daarin het complete programma, de namen van de deelnemers en informatie over de 

wedstrijdopdracht. Ook zijn hierin teksten opgenomen van alle organisaties die de wedstrijd 

mede mogelijk maken. 

Bekijk de digitale versie vast hier  

Op de wedstrijdlocatie is een papieren versie beschikbaar.  

Dagelijks verslag 

U kunt het NK Metselen en NK Voegen dagelijks op de voet volgen via metselwedstrijden.nl 

Aan het einde van iedere dag staan foto’s en het verslag van die dag op de site. 

Veel drieklezoren 

In de metselopdracht van dit jaar zitten veel drieklezoren. Zoveel, dat laten hakken door de 

deelnemers teveel tijd kost. Alles zagen is ook niet mooi. Daarom zijn er, met dank aan sponsor 

Nemaco Bouwmachines, vier ‘vierzijdige stenenknippers’ beschikbaar waarmee de deelnemers 

hun drieklezoren zelf gaan knippen.  

BouwSchool Breda 

Nu alvast een groot compliment aan BouwSchool Breda. Ze hebben er alles aan gedaan om 

het NK Metselen en NK Voegen tot een groots evenement te maken. En dat gaat zeker lukken! 

Jan Voesenek wenst namens het bestuur van de stichting BouwSchool Breda alle deelnemers 

veel succes toe: “Wij gaan er samen alles aan doen om de bezoekers te prikkelen om het 

bouwvak een blijvend warm hart toe te dragen.”  

Prijsuitreiking op woensdag 15 april 

Iedereen is welkom bij de officiële prijsuitreiking op woensdag 15 april vanaf 14.00 uur op het 

wedstrijdterrein bij de BouwSchool Breda. Om 14.30 uur is de symbolische overdracht van de 
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werkstukken met aansluitend het officiële programma met de prijsuitreiking. De winnaars 

ontvangen de prijzen uit handen van Wethouder Onderwijs, mevrouw Miriam Haagh. 

Speciale gast is Juvat Westendorp: AllesIsGezondheid-ambassadeur, Goede Tijden Slechte 

Tijden- ster en So You think You Can Dance-danser! Hij geeft tips voor gezond werken en 

misschien dat hij ook wel even wat pasjes zet! De prijsuitreiking inclusief ook nog een 

verrassingsoptreden duurt tot circa 16.15 uur.  

Overzicht sponsors 

Het 63e NK Metselen en Voegen wordt mede mogelijk gemaakt door 

ABN / bpn natuursteen * Biemans Verzekeringen * Bouwgroep Nelemans * Brokx interieur * De 

Rooi Pannen * Daas Baksteen * FHB Gevelreiniging * Holtgrefe * Matador * Mazars * MegaMix 

* Meuviro * Nemaco Bouwmachines * Oomen Hoveniers * Platform vmbo BWI * Raab Karcher * 

Rabobank Breda * Radius College * Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen * SCAB * Van 

den Noort * Verhoeven Tools / Super Prof * Saint Gobain Weber Beamix * Wijngaarden 

VeiligGoed 

 

Ondersteuners: 

Aannemers Vereniging Metselwerken * Vereniging Nederlandse Voegbedrijven * Bouwend 

Nederland * Fundeon * SKG-IKOB Certificatie  

 

Staat uw naam hier niet bij en wilt u het NK Metselen en Voegen volgend jaar ook sponsoren of 

ondersteunen, neem dan contact op met KNB. 

 

Meer informatie kunt u vinden op metselwedstrijden.nl en voegwedstrijden.nl 

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