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Januari 2017 

In 2017 organiseert Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek, 

namens de Nederlandse baksteenindustrie, voor de 65e keer op rij 

het NK Metselen; een uitdaging voor vmbo-leerlingen 
 

   

Studiedag Metselen 25 januari 2017 in Nieuwkoop 

Op woensdag 25 januari 2017 organiseert KNB de jaarlijkse Studiedag voor metseldocenten en 

–instructeurs, ditmaal in Nieuwkoop. We zijn daar te gast bij Gebr. Bodegraven, producent van 

spouwankers en andere verbindingsmiddelen voor de bouw.  

 

Onder het thema "Verbindingen" verzorgt KNB voor een gevarieerd, informatief en kennisrijk 

programma. De volgende onderwerpen komen aan bod:  

 laatste stand der techniek in type en verwerking van metselbaksteen 

 nieuwste kennisbrochures en informatiebladen van KNB 

 toekomst van het metselonderwijs met nieuwe cursussen en trainingen 

 de beste metselverbindingen voor de bouw en hoe deze worden gemaakt 

Na de studiedag bent u op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van 

baksteenmetselwerk in het algemeen en baksteen en baksteenverwerking in het bijzonder.  

 

Met deelname aan de KNB-studiedag zijn registerpunten te verdienen voor het Lerarenregister. 

De bijeenkomst is goed voor maar liefst 6 registeruren. Zie registerleraar.nl  

 

De uitnodiging voor de Studiedag werd in december verzonden. Heeft u die niet ontvangen en 

wilt u graag naar deze Studiedag, meldt u dan snel aan via de website. 

65e NK Metselen 2017, inschrijving leerlingen 

Het NK Metselen voor vmbo-leerlingen bestaat uit regionale voorronden en een landelijke 

finalewedstrijd. Deze opzet borgt een landelijke spreiding en betekent een goede promotie voor 

het metselvak en metselonderwijs. KNB organiseert de regionale voorrondewedstrijden in 

nauwe samenwerking met diverse bouwopleidingsbedrijven.  

 

Schrijf uw leerlingen nu in voor een voorrondewedstrijd. Dat kan bij een van de deelnemende 
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bouwopleidingsbedrijven bij u in de regio of, als deze ontbreekt, rechtstreeks bij KNB. Per 

school kunt u 2 deelnemers aanmelden. De winnaar van een voorronde plaatst zich 

rechtstreeks voor de finale in Goes.  

Voor meer informatie over de voorronden, promotieflyer en direct aanmelden klik hier  

 

Let op: inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de wedstrijd in uw regio. 

De eerste wedstrijden zijn al op 19 en 20 januari in resp. Heerhugowaard en Oosterbeek. 

Locaties voorronden NK Metselen 2017 

De voorronden van het 65e NK Metselen 2017 zijn bij de volgende bouwopleidings-

bedrijven:  

 19 en 20 januari, Heerhugowaard, Espeq 

 19 en 20 januari, Oosterbeek, ReVaBo Oosterbeek 

 8 en 9 februari, Utrecht, BouwBeurs 2017 

 16 en 17 februari, Sappemeer, SSPB Praktijkcentrum Bouw 

 1 en 2 maart, Deventer, Bouwmensen Deventer 

 2 en 3 maart, Leeuwarden, Bouwmensen FNZ 

 6 en 7 maart, Nieuwleusen, Opleidingscentrum De Grift 

 8 en 9 maart, Veldhoven, Bouwmensen Eindhoven 

 9 en 10 maart, Nunspeet, Bouwmensen FNZ 

 16 en 17 maart, Breda, BouwSchool Breda 

 16 en 17 maart, Rosmalen, Bouwmensen ’s-Hertogenbosch 

Leerlingen kunnen worden ingeschreven rechtstreeks bij het Bouwopleidingsbedrijf. Is er geen 

deelnemend bouwopleidingsbedrijf bij u in de regio, schrijf uw leerling dan in via de website van 

KNB. Klik hier voor inschrijven 

Ontwerp voorronden NK Metselen 2017 

Het ontwerp voor het werkstuk dat in de voorronde gemetseld moet worden is tot stand 

gekomen in overleg met Bouwmensen FNZ in Leeuwarden. Het is een gevarieerd werkstuk dat 

een uitdaging biedt aan de deelnemers maar wel binnen de beschikbare tijd is te metselen. De 

tekening is via KNB beschikbaar.  

 

Download hier de werktekening 

Zilver op EuroSkills voor Robin van Hoof 

Robin van Hoof won tijdens EuroSkills 2016 in het Zweedse Gotenburg bij het onderdeel 

Metselen een zilveren medaille. Met 527 punten leverde hij een uitstekende prestatie. Robin 

van Hoof won in 2012 de Zilveren Troffel tijdens het 60e NK Metselen in Barneveld. Dat 
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gebeurde onder toeziend oog van Koningin Beatrix die in dat jaar een bezoek aan de finale 

bracht. Robin van Hoof werd opgeleid bij Bouw Infra Mensen Mierlo en ROC Ter Aa en komt uit 

Gemert. Hij werkt bij bouwbedrijf Versteegden in Erp.  

Kijk voor meer informatie over het Euroskills-team op de site. 

Sponsors 

Het NK Metselen voor vmbo-leerlingen is een initiatief van KNB en wordt mede mogelijk 

gemaakt door ondersteunende sponsoren. Klik hier voor een overzicht. 

 

Wilt u ook een sponsorbijdrage leveren aan het kampioenschap 2017, neem dan contact op 

met KNB. 

 

Meer informatie kunt u vinden op metselwedstrijden.nl 

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