
 

 

P E R S B E R I C H T 

Goes, 31 maart 2017 

Winnaar Zilveren Troffel 2017 is bekend! 

De winnaar van de Zilveren Troffel 2017 is bekend! Simon Olieman uit Bruchem, 

leerling van de Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem, is winnaar geworden 

van de 65e editie van het Nederlands Kampioenschap Metselen. De finale vond dit jaar 

plaats in Goes bij opleidingsbedrijf Bouwmensen Zuid-West. NAAM Ontving uit 

handen van de Zeeuwse Gedeputeerde Harry van der Maas de Zilveren Troffel.  

Het NK Metselen voor vmbo-leerlingen is een initiatief van de Nederlandse 

baksteenindustrie, samenwerkend in branchevereniging Koninklijke Nederlandse 

Bouwkeramiek (KNB). De industrie wil met het evenement het beroep metselaar promoten 

en de instroom naar de vakopleiding stimuleren.  

And the winner is.. 

Op nummer één eindigde dus Simon Olieman. Tweede werd Jasper Burger uit Winschoten, 

leerling van Campus Winschoten. De derde prijs was voor Bart Steggink uit Denekamp, 

leerling van het Twents Carmel College in Oldenzaal.   

 

Finaleweek 

De finaleweek werd afgetrapt op woensdagmorgen 29 maart in het bijzijn van alle 

deelnemers. Zij hebben tijdens een driedaags evenement zes zitelementen neergezet op het 

terrein van het bouwopleidingsbedrijf. Tijdens de symbolische overdracht van de 

werkstukken sprak KNB-voorzitter Dick Tommel vol lof over het werk dat de talenten 

geleverd hebben. “Het niveau van de metseltalenten is erg hoog, dit belooft veel goeds voor 

de toekomst”, aldus Dick Tommel.   

 

Kampioenschap metselen 

Het NK Metselen wisselt per jaar van finalelocatie en opdracht. Het finalewerkstuk 2017 

bestaat uit zes zitelementen en is een ontwerp van drie Bouwkundestudenten van de TU-

Delft. Aan de landelijke finale gingen negen regionale voorronden vooraf. Daaraan namen 

ruim 70 vmbo metselleerlingen deel. Alle deelnemers zijn beoordeeld door een vakjury, 

bestaande uit deskundigen uit de betrokken branches. De jury keek naar aspecten van 

vaktechniek, beroepsuitstraling en  werkplekverzorging. 

 

Gezamenlijk evenement 

Het Nederland Metselkampioenschap  is een initiatief van de georganiseerde Nederlandse 

baksteenindustrie en wordt jaarlijks georganiseerd door KNB in nauwe samenwerking met de 

regionale opleidingsbedrijven in de bouw, Aannemers Vereniging Metselwerken (AVM), de 

Vereniging Nederlandse Voegbedrijven (VNV), Fundeon, Bouwend Nederland en SKG-IKOB 

(bouwcertificeringsinstantie). 

 

 

 

 



 

 

KNB 
De vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) is de landelijke koepel van de 
Nederlandse bouwkeramische industrie, waartoe de baksteenindustrie behoort. Lid zijn 
nationale en internationale ondernemingen die in Nederland producent zijn van 
bouwproducten van gebakken klei: metsel-, straat- en binnenmuurbaksteen, keramische 
dakpannen, tegels 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 
2.500 mensen en realiseerde in 2016 een omzet van ongeveer 0.5 miljard euro. KNB is 
gevestigd in het Velp (Gld.). 

_________________________________________________________________________ 

Noot voor redactie /niet voor publicatie: 

Voor meer informatie over programma, geschiedenis en achtergronden van het NK Metselen 

en van KNB kunt u contact opnemen met KNB: 

-        ing. Gerard Westenbroek, projectleider, of 

-        mr. Ewald L.J. van Hal, directeur. 

 Zij zijn bereikbaar via 026-384 56 30 of info@knb-keramiek.nl  

Zie ook: www.knb-bouwkeramiek.nl en www.metselwedstrijden.nl  
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