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April/mei 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.

Geslaagd NK Metselen en Voegen 2015
KNB ziet terug op een zeer geslaagd NK Metselen en Voegen 2015 bij BouwSchool Breda.
Prachtig weer, een perfecte organisatie en goed vakmanschap zorgden voor de juiste sfeer.
Alle deelnemers toonden zich enthousiast en betrokken en BouwSchool Breda,
medeorganisator van de 63e editie, toonde zich meer dan tevreden.

Moeilijke opdracht
De twaalf zitbanken, die de deelnemers maakten, zagen er verzorgd uit. Het was met zo’n 650
stenen een relatief groot en voor de deelnemers lastig werkstuk. Het anderhalfsteens verband
en drie rollagen zorgden soms voor een uitdaging. Speciaal was, dat de deelnemers er ook
eigen creativiteit in kwijt konden. Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen had bedacht dat
de deelnemers naar eigen inzicht enkele uitstekende, of inspringende gele stenen moesten
verdelen. Ook dit keer was te zien dat de vmbo-docenten hun leerlingen goed hadden
voorbereid. De tekening van het finalewerkstuk vindt u op de website.

Pers
Er is behoorlijk wat pers bij de wedstrijden geweest, onder andere Cobouw, De Stem, Zie Breda
en radio en televisie van Omroep Brabant. Een radioverslaggever van Omroep Brabant was
een hele wedstrijddag aanwezig en verzorgde diverse live uitzendingen. Youtube biedt diverse
filmpjes. Bekijk een overzicht van diverse persuitingen.

Prijsuitreiking
Op 15 april kwamen tal van belangstellenden, waaronder ouders en docenten, voor de
prijsuitreiking naar Breda. Het officiële programma begon traditiegetrouw met de symbolische

overdracht van de werkstukken. Dick Tommel, voorzitter KNB, droeg de twaalf zitbanken over
aan Arend de Boer, bestuurslid BouwSchool Breda. Daarna begon de prijsuitreiking. Er waren
enkele sprekers, waaronder Miriam Haagh, wethouder Onderwijs van Breda, Arie van Empel,
directeur van BouwSchool Breda en Dick Tommel. Presentator Harrie Huis in ’t Veld had voor
iedere deelnemer een persoonlijk woord en een certificaat.
Ewald van Hal introduceerde ‘Alles is gezondheid’, waarna de zaal in beweging kwam bij een
optreden van Juvat Westendorp, AIG-ambassadeur en acteur in Goede Tijden Slechte Tijden .
Er werd gezongen door de 15 jarige Bredase Driekes Hoekstra, winnaar van de televisietalentenjacht ‘Bloed, Zweet & Tranen’. Een filmimpressie van de prijsuitreiking gemaakt door Zie
Breda, het online medium voor nieuws uit Breda, vindt u hier.

Winnaars 63e NK Metselen
Tim Klessens uit Someren werd winnaar van het 63e NK Metselen. Als beste uit een veld van
twaalf vmbo-leerlingen ontving hij de Zilveren Troffel, de hoogste eer in het metselvak. Tim
Klessens is leerling van het Varendonck College in Someren. Tweede in de categorie metselen
werd Willem van Puyenbroek uit Casteren, leerling van het Pius X College in Bladel. De derde
prijs bij het metselen was voor Ricardo Bal uit Rotterdam, leerling van het Wartburg College,
locatie De Swaef, in Rotterdam. De prijzen voor de metselaars werden overhandigd door Arend
de Boer.

Winnaars 13e NK Voegen
Winnaar van het 13e NK Voegen werd Bas van Diessen uit Boxtel. Uit handen van de
Bredase wethouder Miriam Haagh ontving hij de Voegspijker-trofee. Bas van Diessen werkt bij
Takkenkamp Gevelonderhoud BV uit Zelhem. De tweede prijs in de categorie voegen ging naar
Jordy Jansen uit Almere, in dienst bij Marc Bohle Gevelwerken BV uit Amsterdam. De derde
prijs voegen was voor Casey Koesen uit Gilze, leerling van BouwSchool Breda. Foto’s van de
3e finaledag Voegen en de prijsuitreiking vindt u op de website.

Heel veel dank!
Een metsel- en voegkampioenschap kan niet worden georganiseerd zonder de medewerking en
inzet van velen. Speciaal bedankt KNB alle mensen van BouwSchool Breda die in de
voorbereiding al heel veel werk hebben verzet. Tijdens en na de wedstrijden ging dat
onverminderd door. Natuurlijk ook dank aan de juryleden Jo Bogers, Huub Joosten, Chris van
der Woude en Patrick Bart en de organisaties die hen afvaardigden. Verder natuurlijk alle
sponsors die hieronder staan genoemd. Iedereen reuze bedankt!
Het NK Metselen en Voegen is een initiatief van de baksteenindustrie, samenwerkend in KNB.
Het beoogt daarmee beide bouwberoepen te promoten en de instroom naar de vakopleiding te
stimuleren. Knb-keramiek.nl

Het 63e NK Metselen en Voegen is mede mogelijk gemaakt door
ABN / bpn * 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 waarmakers * SCAB * Van den Noort *
Verhoeven Tools / Super Prof *Saint Gobain Weber Beamix * Wijngaarden VeiligGoed.
Bekijk hier een overzicht van alle sponsors inclusief doorlinks.
Ondersteuners:
De vaste ondersteuners van het jaarlijks terugkerende kampioenschap zijn: Aannemers
Vereniging Metselwerken AVM, Vereniging Nederlandse Voegbedrijven VNV, Bouwend
Nederland, Fundeon en SKG-IKOB Certificatie

Alles nog eens nazien?
Verslagen van alle wedstrijddagen en heel veel foto’s vindt u op metselwedstrijden.nl en
voegwedstrijden.nl

In 2016
Ook volgend jaar is er natuurlijk weer een NK Metselen en Voegen, dan in Drenthe. Houdt voor
het laatste nieuws onze website in de gaten!
KNB
Florijnweg 6
Postbus 153
6880 AD Velp (Gld.)

Meer informatie kunt u vinden op metselwedstrijden.nl en voegwedstrijden.nl
Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, stuur ons dan een e-mail

