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April 2016
In 2016 organiseerde de vereniging Koninklijke Nederlandse
Bouwkeramiek voor de 64e keer op rij het NK Metselen voor vmboleerlingen.

Feestelijke finale NK Metselen 2016
Het NK Metselen 2016 bij Woonwijkcentrum
Holdert in Emmen is een zeer geslaagd
evenement geworden. Het weer werkte mee en
een uitstekende organisatie zorgde voor een
goede sfeer. Alle deelnemers hebben hun
uiterste best gedaan. Het resultaat is zes
prachtige gemetselde zitelementen voor de
bewoners van Holdert en twaalf enthousiaste
jonge vakmensen die een geweldige ervaring
rijker zijn.

Nu ook zelf afwerken
De twaalf kandidaten uit heel Nederland
metselden zes zitbanken. Deze werden
ontworpen door twee bouwkunde studenten van
de Technische Universiteit Delft. De kandidaten
werkten goed samen en hielpen elkaar waar
nodig. De opdracht was pittig. Er werd gewerkt
met strakke rode stenen en mortel in dezelfde
kleur. Het werkstuk werd uitgevoerd in staand
verband metselwerk. Enkele uitstekende stenen
zorgden op de kopse kanten voor een reliëf. De
bovenzijden van de rugleuningen werden
afgewerkt met rollagen. Aan het uiteinde daarvan natuursteen blokjes met ingegraveerd de
namen van de deelnemers. Op de zitvlakken werden natuurstenen platen gelegd. Voor het
eerst moesten de deelnemers hun werkstuk zelf afwerken. De werkstukken staan er nu prachtig
bij!

Pers
Er was veel belangstelling van de pers: EO,
Radio 2, 3FM, RTV Drenthe, RTV Emmen,
Podium TV, Q Music, Omroep Zeeland, RTV
Noord Holland en het Nieuwsblad van het
Noorden. RTV Drenthe verzorgde 4 dagen lang
ook het weerbericht vanaf de bouwplaats.
Diverse deelnemers werden geïnterviewd. Ook
het veelbekeken DWDD besteedde aandacht aan
het metselkampioenschap. Alle dagen was er
veel bezoek. Daaronder ook de consulenten van
de baksteenfabrikanten.

Prijsuitreiking
De grote zaal van Holdert was op 15 april
overvol. Natuurlijk met ouders en docenten en
ook andere belangstellenden, waaronder
bewoners van het woonwijkcentrum. Het officiële
programma begon buiten met de symbolische
overdracht van de werkstukken. Dick Tommel,
voorzitter van KNB, droeg de zitbanken over aan
Carla van der Wiel, lid raad van bestuur van de
Treant Zorggroep. Daarna volgde binnen de
prijsuitreiking. Na enkele sprekers kwamen alle
deelnemers op het podium. Presentator Harrie
Huis in ’t Veld had voor ieder van hen een persoonlijk woord en een certificaat van deelname.
En toen volgde een verrassing, goochelaar Bert The Magicman haalde de voorzitter van de jury,
Jo Bogers, mét de Zilveren Troffel, ‘uit de kast’, waarna Commissaris van de Koning Jacques
Tichelaar deze overhandigde aan de winnaar.

Winnaars 64e NK Metselen
De hoogste eer in het metselvak, de Zilveren Troffel, ging naar Sander Janssen uit Someren.
Sander is leerling van het Varendonck College in Someren. Tweede werd Stefan Mak uit
Westwoud, leerling van het Martinuscollege in Grootebroek. De derde prijs was voor Tygo
Smit uit Alkmaar, leerling van het Petrus Canisius College in Alkmaar. Alle prijzen werden
overhandigd door de Commissaris van de Koning in Drenthe, Jacques Tichelaar. Lees hier alles
over de prijsuitreiking.

Alles nog eens nazien?

Verslagen van alle wedstrijddagen en heel veel foto’s vindt u hier

In 2017
Volgend jaar vieren we het 13e lustrum: het wordt de 65e NK Metselen. De voorbereidingen
hiervoor zijn in gang gezet. Volg het nieuws op: www.metselwedstrijden.nl

Heel veel dank!
Een NK Metselen kan niet worden georganiseerd zonder de samenwerking met heel veel
mensen en bedrijven. Speciaal bedankt KNB alle mensen van Bouwmensen Drenthe NoordWest Overijssel die al in de voorbereiding heel veel werk hebben verzet. Tijdens en na de
wedstrijden ging dat onverminderd door. Veel dank ook aan de mensen van Woonwijkcentrum
Holdert. De verzorging was perfect! Tenslotte bedanken we de juryleden Mirjam Bart, Jo
Bogers, Huub Joosten en Chris van der Woude en de organisaties die hen afvaardigden. En
verder natuurlijk alle sponsors die hieronder staan genoemd.
Het NK Metselen is een initiatief van de baksteenindustrie, samenwerkend in KNB. Het beoogt
daarmee het metselberoep te promoten en de instroom naar de vakopleiding te stimuleren.

Het 64e NK Metselen is mede mogelijk gemaakt door
Aannemingsbedrijf Keizer * Alfa College * AVM * Bekman * BMN Bouwmaterialen * Bos
Bouwmaterialen * BouWatch * Bouwbedrijf Bekman B.V. * Bouwbedrijf Geugies b.v. * Bouwborg
Zomers * Bouwcenter * BouwCirkel * Bouwend Nederland * Bouwend Nederland Drenthe e.o. *
Bouwmensen Drenthe Noord-West Overijssel * Brands Bouwgroep bv * BTF B.V. * Buursema
Bouwbedrijf B.V. * Cementbouw * Concordia * Delta Natuursteen * Drenthecollege * FHB
gevelreiniging * Fuhler B.V. Wegenbouw * Fundeon * Gemeente Emmen * Gebr. Bodegraven *
Geugies * Houthandel Bos * Jet-Net * Koenen Bouw * Kuilman Bouw * Kuipers Bouwmaterialen
en Steenhandel B.V. * Kuper en Kroeze BV * Matador * NVBU * Provincie Drenthe * RCB bouw
Drenthe * Remix Droge mortel * RV Bouw B.V. * Schuler Afbouwgroep * SKG-IKOB *
Steenhouwerij De Vries Buitenpost * Steenindustrie Strating bv * Treant Zorggroep * VABouwplaats-Inrichting.nl * Van Dijk IJzerwarenvakhandel * Verhoeven Tools & Safety * VNV *
Voeg- en Renovatiebedrijf A. Timmer B.V. * Wijngaarden VeiligGoed * Wildlands Adventure Zoo
Emmen
Wilt u in 2017 het NK Metselen ook sponsoren, neem dan contact op met KNB.
KNB
Florijnweg 6
Postbus 153
6880 AD Velp (Gld.)
Tel. 026-3845630

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

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

