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Stenen en mortel voor het NK 2019  zijn geleverd door:

Ondersteuners

Nederland heeft een rijke traditie in  
bouwen met baksteen. Het is daarom 
nauwelijks toeval dat de landelijke finale 
van het NK Metselen 2019 in Ede is.

Op locatie van een voormalig defensie
terrein geven monumentale kazerne
gebouwen en een woonwijk in aanbouw 
een fantastische expositie waar bouw
keramiek toe in staat is. 

Jongeren kunnen niet vroeg genoeg 
kennismaken met de baksteen.  
Wat TUstudenten (‘oudere jongeren’)  
als speeltoestel ontwierpen wordt door 
jongere jongeren gemetseld en geeft  
de jongste jongeren speelplezier.  

De te metselen speeltoestellen vinden 
namelijk inspiratie in de aloude ‘storm
baan’ en sluiten daarmee aan op de 
historie van het terrein. 

Het NK Metselen mag in naam een 
KNBinitiatief zijn, het is juist de kracht 
van de samenwerking van scholingsveld, 
opleidingsbedrijven, sponsoren en 
industrie dat dit evenement zo onder
scheidend maakt. 

Ik wens alle deelnemers heel veel succes 
en vooral heel veel metselplezier.

Mr Ewald L.J. van Hal
Directeur KNB

Het door KNB georganiseerde 

NK Metselen wordt in 2019 

mogelijk gemaakt in samen-

werking met bouwopleidings-

bedrijf ReVaBo Oosterbeek, 

gemeente Ede, ondersteuners 

en sponsoren en alle adver-

teerders en organisaties die  

in dit programmaboek zijn 

opgenomen.
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Welkom op het  
kazerneterrein
Jarenlang was ik zelfstandig ondernemer  
in de bouw en werkte ik aan het renoveren, 
opknappen en vaak in oude eer herstellen 
van de mooiste gebouwen. Variërend van 
kapitale villa’s, architectonische kerkgebou-
wen tot historische winkelpanden. Daar komt 
veel vakkennis en toewijding bij kijken. Het is 
hard werken, in regenbuien of zonneschijn 
en altijd is er een resultaat. Tijdens het NK 
Metselen heb ik eerder gesproken met 
jongeren die deze toewijding hebben.  
Ze beseffen dat ons land staat te springen  
om vaklieden die iets kunnen maken.  
Die letterlijk iets bouwen.

Duurzaamheid
Als wethouder houd ik mij al bijna een jaar bezig met de ruimtelijke 
ontwikkeling van Ede. Onze gemeente is in trek, steeds meer 
mensen willen hier wonen. In alle wijken en dorpen samen wonen 
nu al bijna 115.000 mensen! Op veel plekken bouwen we nieuwe 
huizen, die zo duurzaam mogelijk worden. En dat betekent bijna 
energieneutraal bouwen, maar duurzaamheid is méér. Een duur
zaam gebouw houdt rekening met de geschiedenis van de locatie: 
zo bouwen we in Ede prachtige woningen op de plek waar vroeger 
de militairen waren gelegerd, de paarden stonden te trappelen en 
de geweerschoten klonken. Dat vergt andere technieken dan een 
boerderijwoning tussen de weilanden herbouwen. Maar een 
duurzaam gebouw betekent ook kwaliteit: een goed ontwerp,  
mooi materiaal en door vakmensen gebouwd. 

Talent
Het NK Metselen draagt bij aan deze duurzaamheid. Mooi en 
schoon metselwerk gaat tientallen jaren mee en draagt letterlijk  
bij aan het nieuwe stadsbeeld. In Ede zijn we blij met zoveel talent.  
En ik weet zeker dat er veel meer gemeenten zijn die staan te 
springen om vakmensen in de bouw. Onze gemeente verandert 
dagelijks, op veel plekken staan de steigers en de hijskranen.  
Onze gemeente wordt steeds mooier, mede dankzij de vaklieden 
die deelnemen aan deze finale. Ik wens alle deelnemers nu veel 
succes en straks een mooie en duurzame toekomst toe!

Peter de Pater
Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling
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Leeuwarden

Oegstgeest

Promotie voor het metselvak

Het NK Metselen is een initiatief van de 
georganiseerde baksteenindustrie. Deze 
besloot in 1953 meer aandacht te beste-
den aan het uniformeren van de metsel-
techniek, het promoten van het metselvak 
en het bevorderen van de instroom van 
leerlingen. 

Het eerste jaar doen 38 leerlingen mee. 
Wijlen Theo Heijne mag zich de beste 
jonge metselaar noemen. Een jaar later 
krijgt de winnaar voor het eerst de Zilveren 
Troffel. In 1967 komt een nieuwe opzet: 

vier regionale wedstrijden en een finale 
tijdens de Nationale Beroepenmanifesta
tie in Utrecht. Na de 25e metselwedstrijd in 
1977 leidt het afbreken van twaalf prach
tige open haarden tot de gedachte om 
voortaan blijvende werkstukken te maken. 
Vanaf 1978 is bijna ieder jaar ergens in 
Nederland een blijvend finalewerkstuk 
gemaakt. In 2012 bezocht koningin Beatrix 
het 60e NK Metselen in Barneveld.

Het NK Metselen mag zich verheugen op 
een grote belangstelling van industrie, 

onderwijs en politiek. Het unieke concept 
van blijvende werkstukken is steeds een 
stimulans voor iedereen om iets bijzon
ders te realiseren. Vmboleerlingen maken 
met hun vakmanschap kunstwerken 
waaraan de maatschappij nog lang plezier 
beleeft. De 67e editie in Ede vormt hierop 
geen uitzondering. Uw bezoek is een extra 
waardering voor iedereen die zich inzet 
om jongeren te blijven enthousiasmeren 
voor het metselvak. 

Overzicht van de werkstukken:
1978 Zit en wachtgelegenheid, Gronin

gen (inmiddels afgebroken)
1979 Waterput, ’sHertogenbosch 

(inmiddels afgebroken)
1980 Zitgelegenheid, Maastricht
1981 Zitgelegenheid, Middelburg
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Gemert

Nijmegen

Breda

Harderwijk

1982 Zitgelegenheid, Eindhoven (inmid
dels afgebroken)

1983  Geen blijvend werkstuk gemaakt
1984 Tribune op voetbalveld, Mierlo 

(inmiddels afgebroken)
1985 Beeldengroep ‘Trekschuit met drie 

paarden’, Uithoorn
1986 Drie gebogen surfzeilen, Harderwijk
1987 Drie afscheidingsmuren met 

lichtzuil, Waalwijk
1988 Zes zitbanken met pergola, Rijssen
1989 Zitgelegenheid, Bolsward
1990 Pergola, Veldhoven
1991 Afscheidingsmuur, Roosendaal
1992 Afscheidingsmuur, Veghel
1993 Zitgroep met drie gebogen zitele

menten, Oldenzaal (inmiddels 
afgebroken)

1994 Zes reuzenstoelen, Gemert
1995 Zitbanken, Ulft (inmiddels  

afge broken)
1996 Zestien toegangszuilen, Nijmegen

1997 Muur met dertien voorstellingen, 
Tubbergen

1998 Vijf ornamenten, Deurne (inmiddels 
afgebroken)

1999 Acht ruïneachtige speelobjecten, 
Apeldoorn

2000 Kunstwerk bestaande uit drie 
gemetselde golven, Gennep

2001 Zonnewijzer met waterloop en 
zitgelegenheid, Heerenveen

2002 Scheidingsmuur met zitelementen, 
Raalte

2003 Monument voor oorlogsveteranen, 
Oss

2004 Afscheiding met zitelementen en 
plein, Voorhout (inmiddels afge
broken)

2005 Drie speelhuisjes, Boxtel
2006 Renovatie Kruisweg begraafplaats 

Zijlpoort, Leiden
2007 Zes zitelementen, LentOost 

(Nijmegen)

2008 Twaalf sculpturen, Harderwijk
2009 Zes zitbanken, EttenLeur
2010 Zes picknickcombinaties,  

Veldhoven
2011 Twaalf bladeren, Oegstgeest
2012 Twaalf verschillende meubelen en 

parkelementen, Barneveld
2013 Twaalf elementen voor zitbanken, 

Oldenzaal 
2014 24 plusfiguren, Dalfsen
2015 Twaalf zitelementen, Breda
2016 Zes zitelementen, Emmen
2017 Zes zitbanken, Goes
2018 Drie toegangspoorten, Grou 

(Leeuwarden)
2019 Vier speelelementen in de vorm  

van een stormbaan, Ede
Kijk ook op  
www.metselwedstrijden.nl/historie 
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BOUWBEDRIJF KREEFT 
IS UW PARTNER VOOR:

Deskundig restaureren van (ri jks)monumentale gebouwen;

Onderhoud aan uw vastgoed;

Voorkomen en herstellen van bouwkundige schade;

Verbouwen of compleet renoveren van uw woning of bedrijfspand;

Bouwen en ontwikkelen van woningen, winkel- en bedrijfspanden.

ONTWIKKELING  NIEUWBOUW  ONDERHOUD  RESTAURATIE

FARADAYSTRAAT 2    6718  XT EDE   0318 -  632 996 

INFO@BOUWBEDRIJFKREEFT.NL   B O U W B E D R I J F K R E E F T. N L
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METSELAARS
HEEL VEEL SUCCES!

Concreet 
Onderwijsproducten  
wenst je vakkundige 
dagen toe!

Concreet Onderwijsproducten is er voor jou! De Maker van Morgen. 

Iedere dag ontwikkelen wij innovatieve onderwijsproducten

voor vakmensen in Nederland. 

Meer weten? www.concreetonderwijsproducten.nl



Vroeger de soldaten, nu spelende kinderen
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SPECIALIST IN BANEN. 

0342 - 420741 | www.faamwerkt.nl | Barneveld

Faam Werkt bouwt aan jouw carrière

Het Kennis- en Opleidingscentrum voor de asbest-, riool- en plaagdierenbranche

Heeft u al kennis gemaakt met KOVA?

Kijk op onze website voor alle opleidingen.

www.kovabv.nl | Tel: 026 - 76 34 500 | info@kovabv.nl



Het is 1938. De spanningen tussen Nederland en Hitler-Duitsland 
nemen toe. De Nederlandse overheid besluit om haar defensie-
begroting te verdrievoudigen en de Dienstplichtwet aan te 
passen. Zo kunnen ze meer dienstplichtigen oproepen. Om deze 
manschappen onder te brengen worden er extra kazernes 
gebouwd, ook in Ede.

Ede is een perfecte vestigingsplaats. Dat is in 1904 voor het 
toenmalige Ministerie van Oorlog al duidelijk. De woeste grond 
blijkt een uitstekend militair oefenterrein en er is genoeg ruimte 
om te bouwen. Bovendien ligt het gebied centraal in Nederland 
en is het goed bereikbaar met de trein. 
Zo verrijzen hier in 1906 de Jan Willem Friso en de Maurits
kazerne, ontworpen om zoveel mogelijk manschappen onder te 
brengen. De gebouwen die ze een paar jaar later bouwen, geven 
de soldaten al wat meer ruimte, licht en lucht. 

VEEL NIEUWE KAZERNES
Nadat er in de eerste jaren van de vorige eeuw snel en veel  
werd gebouwd, verslapt de aandacht voor het leger. Nederland 
blijft neutraal tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ontwikkelingen  
in Duitsland brengen daar eind jaren dertig verandering in. 
Dan volgen in snel tempo de Bergansiuskazerne voor de scholing 
van officieren, de Elias Beeckmankazerne voor de infanterie en de 
Simon Stevinkazerne voor de motorartillerie. In 1940 breekt de 
oorlog uit. Na de capitulatie vestigen de Waffen SS en de  
Ortskommandantur zich in Ede. Zij bouwen de Simon Stevinkazerne 
af. Na de bezetting neemt het Nederlandse leger de kazernes 
weer in gebruik. De dreiging van de Koude Oorlog zorgt even voor 
nieuwe bouwplannen. Maar als die dreiging afneemt, wordt de 
dienstplicht afgeschaft en sluiten veel kazernes hun poorten.  
Zo ook in Ede.

PERFECTE COMBINATIE
Defensie verkoopt de kazernes in 2011 aan de gemeente Ede,  
die er grootse plannen mee heeft. Een aantal gebouwen blijft 
staan, maar krijgt een nieuwe bestemming. Bijvoorbeeld voor 
wonen, zorg, werken of cultuur. Ook worden zo’n 800 tot 900 
woningen gebouwd. Het nieuwe gebied kenmerkt zich door een 
perfecte combinatie van oud en nieuw. Maar ook door de ligging: 
aan de Veluwe en tegelijk centraal in Nederland en niet te 
vergeten vlakbij het intercitystation EdeWageningen.  
De openbare ruimte is van hoge kwaliteit. Zeker met de nieuwe 
speelelementen in de vorm van een stormbaan die hier de 
enthousiaste leerlingen metselen. 

Vroeger de soldaten, nu spelende kinderen
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Zo’n ontwerp moet natuurlijk aan verschil
lende eisen voldoen. Dit jaar is de locatie 
een nieuwbouwwijk op een voormalig 
kazerneterrein in Ede. De opgave was een 
uitdagende speelplek te ontwerpen voor 
kinderen van 4 t/m 11 jaar. Die speelplek 
moest een speelse verwijzing hebben naar 
de militaire hindernis (storm)banen van 
vroeger. Veiligheid was natuurlijk een 
belangrijk thema. En het werkstuk moest 
in 2,5 dag te metselen zijn door de twaalf 
finalisten. De wedstrijd leverde veel 
creatieve ontwerpen op. Een jury met 
vertegenwoordigers van de gemeente Ede, 
ReVaBo Oosterbeek, de bewonerscommis
sie, een veiligheidskundige en KNB koos 
het beste ontwerp en wees de winnaars 
aan. Het werden Corné de Broekert en  
Pip Hiemstra.

DETAILS
Corné en Pip hebben bij een bezoek aan 
het terrein goed gekeken naar de oude 
kazernegebouwen. “Het zijn simpele 
gebouwen met kleine details die ze een 
stuk mooier maken”, vertelt Pip. “Die 
details zijn in ons ontwerp toegepast.  
Met kleine blokjes hebben we een idee 
ontwikkeld en dat in de computer gezet. 
We kozen voor verschillende combinaties 
van muren met torens en een eigen 
metselverband. In al het metselwerk zit 
een diamantvormig detail.” Met vier 
gemetselde hindernissen is het een echte 
stormbaan geworden. Twee kinderen 
kunnen tegelijk over de baan en maken er 
zo een spannende wedstrijd van. En bij 
alle hindernissen staat de veiligheid 
natuurlijk voorop. Er is ook goed gekeken 

Het is inmiddels een mooie traditie. 
Architectuurstudenten van de afdeling  
Bouwkunde aan de TU Delft ontwerpen de 
finalewerkstukken voor het NK Metselen.  
De opdracht was ditmaal het vormgeven 
van speeltoestellen geïnspireerd op  
de oude militaire (storm)banen.

Het finaleontwerp 
Spelen met baksteen

Artist impression – in werkelijkheid staan de elementen verder uit elkaar.10   NK Metselen 2019



METSELAAR WORDEN
Na vmbo Bouwen, Wonen en Interieur

• Mbo opleiding Metselaar (niveau 2)
• Praktijk bij een erkend leerbedrijf, 

vaak via een regionaal opleidingsbedrijf
• Theorie bij een roc
• Je leert bouwtekeningen lezen, 

metselen van halfsteens en steens 
muren, een spouw maken, ruimte 
voor kozijnen uitsparen en voegen

• Doorleren voor Allround metselaar 
(niveau 3) en daarna Uitvoerdersop
leiding / kaderfunctionaris (niveau 4)

MINISTER OLLONGREN DRAAGT 
STEENTJE BIJ
Tijdens de BouwBeurs 2019 bezocht 
Bouwminister Kajsa Ollongren een 
voorronde van het NK Metselen 2019. 
De politica sloeg zelf ook aan het 
metselen. Zij onderschreef het belang 
van het jaarlijkse evenement. “Nieuw 
bouwtalent is meer dan welkom op een 
moment dat de bouweconomie robuust 
groeit en er een grote opgave tot 
verduurzaming ligt.”

De ontwerpwedstrijd onder leiding 
van Koen Mulder is onderdeel van een 
‘minor’.  Een studiepakket waarmee 
een student zich kan specialiseren of 
verbreden in zijn kennis en 
competenties. In dit geval dus over 
baksteenmetselwerk. Koen Mulder is 
docent aan de Technische Universiteit 
Delft, architect en bouwtechnoloog 
en schrijver van het boek ‘Het 
Zinderend Oppervlak – metselwerk
verband als ontwerpgereedschap’.

naar de plaats van de speelelementen.  
De ‘stormbaan’ ligt zo, dat er vanuit de 
aanliggende huizen een goed doorzicht  
is naar het bos.

WIJZIGINGEN
“Iedere architect maakt het mee”, weet 
Corné. “Het ontwerp is nog op details 
aangepast. Er mogen geen uitstekende 
elementen zijn. Daarom hebben we de 
diamantvormige details uitgevoerd in een 
afwijkende kleur baksteen. In het tweede 
element werden touwen vervangen door 
balken en de hoekafsluitingen zijn 
gewijzigd.” Voor Corné en Pip is het de 
eerste keer dat een ontwerp echt wordt 
uitgevoerd. “Wij zijn blij en kijken uit naar 
de finaleweek wanneer in het resultaat 
onze namen worden vereeuwigd”.

ACHTERAF AFWERKEN
Dit jaar voegen de deelnemers niet zelf.  
Na de overhandiging aan de gemeente 
werken professionele voegers de werk
stukken af. Bevestigingsmiddelen en de 
houten elementen worden ook later 
aangebracht. Op een later moment 
worden de complete werkstukken aan  
de buurt overgedragen.
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Marconistraat 6, 6716 AK Ede
0318 - 65 12 37
bouwbedrijfvanree.nl

VEEL SUCCES 
AAN ALLE DEELNEMERS!
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Harskamp   |   0318 461 651   |   www.driesten.nl

Wil jij met ons meebouwen?

Bekijk onze actuele vacatures op driesten.nl 

of bel met Anne van Driesten: 

06 - 53 25 33 72 

WORD ONDERDEEL VAN ONS TEAM!

Driesten Harskamp
DE VERBINDENDE BOUWER

Verbindend bouwen
Bouwen is samenwerken. De juiste mensen bij 

elkaar en de juiste krachten bundelen. In een vroeg 

stadium meedenken met de klant om zo het beste 

eindresultaat te bereiken. Het is de manier waarop

Opa van Driesten in 1923 al bouwde en de basis 

legde voor het huidige bedrijf. Het is de manier 

waarop wij kleine en grote projecten realiseren in 

woningbouw en utiliteitsbouw. 

Alles onder één dak 
bij Van Swaay

Meer informatie?  Bel  met  0317-425025 |  www.vanswaay.com

ONDERHOUDEN & TIMMEREN O N T W I K K E L E N  & B O U W E N



ReVaBo Oosterbeek
Excellent opleidingsbedrijf voor vakbekwaamheid in de bouw

ReVaBo Oosterbeek is het opleidingsbedrijf voor de bouw  
en de timmerindustrie in de regio Zuid-West Veluwe (Food-
Valley) en Arnhem. We leiden jongeren op die de bouw in 
willen als timmerman, metselaar of tegelzetter. Of willen 
werken in een timmerfabriek als houtskeletbouwer of  
montagemedewerker. 

ReVaBo is werkgever voor de leerlingen. Jongeren die een 
vakopleiding in de bouw volgen, zijn bij ons in dienst. De 
bouwbedrijven en de timmerfabrieken in de regio zijn samen 
eigenaar van ReVaBo.  

HOE HET WERKT
Bij ReVaBo krijg je, als je de proefperiode voldoende afsluit, een 
arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding. Dan ben je 
zeker van twee of drie jaar werken en leren, met de mogelijkheid 
om door te stromen naar een vervolgopleiding.

De voordelen:
• Je krijgt een leerarbeidsovereenkomst voor twee of drie jaar.
• Je volgt een bblopleiding (vier dagen werken/ 

één dag school).
• Je krijgt salaris, werkkleding en gereedschap.
• De opleiding volg je bij een erkend leerbedrijf.
• Als je niet verder kunt leren bij het leerbedrijf plaatsen  

we je in een ander leerbedrijf. Of je komt naar onze  
werkplaats voor scholing.

• Onze leerlingbegeleiders volgen de vorderingen tijdens  
jouw opleiding en begeleiden je hierbij. Dat kan in de 
praktijk, maar ook in de theorie.

• Enkele praktijkexamens doe je in onze werkplaats.  
Dat geldt ook voor de toetsen die je niet in het leerbedrijf 
kunt uitvoeren.

Je krijgt van ons veiligheidsinstructie, VCA, een rug/tilcursus en 
persoonlijke beschermingsmiddelen zoals werkschoenen, 
veiligheidshelm en gehoorbescherming.

WE DOEN MÉÉR
ReVaBo werkt samen met de scholen voor voortgezet onderwijs in 
de regio. We ontmoeten graag jongeren met interesse in de bouw. 
We laten hen de echte beroepspraktijk zien door het organiseren 
van excursies, stages of voorlichtingen. Leerlingen in het voort
gezet onderwijs krijgen ook les in ons opleidingsbedrijf in Ooster
beek. We hebben daar alles om het vak te laten zien. Metselen, 
tegelzetten, een huis bouwen, er is van alles mogelijk. Op veel 
scholen geven we veiligheidsvoorlichting. Want bij onze bouw
bedrijven en timmerfabrieken staat veiligheid voorop. Daar bereiden 
we onze leerlingen graag op voor.

14   NK Metselen 2019



ReVaBo werkt samen met gemeenten. Wie de bouw in wil maar 
daarvoor geen opleiding of ervaring heeft, bieden wij scholing 
aan. Dat kunnen statushouders zijn die in hun thuisland bouw
ervaring op hebben gedaan. Maar ook jongeren (zijinstromers) 
die eerst een andere beroepskeuze deden maar toch liever een 
vak in de bouw of timmerindustrie willen leren.

Bedrijven maken ook graag gebruik van de mogelijkheden bij 
ReVaBo. Regelmatig komen medewerkers van de bouwbedrijven 
voor bijscholing naar ons opleidingsbedrijf. Bijvoorbeeld voor 
een cursus luchtdicht bouwen of het verwerken van loodvervan
gers. Maar ook voor een cursus kitten kan een bedrijf bij ReVaBo 
terecht. Soms huren we specialisten in om de nieuwste technie
ken aan te leren.

REVABO IS EEN EXCELLENT OPLEIDINGSBEDRIJF
De bouwsector heeft een keurmerk ontwikkeld voor de oplei
dingsbedrijven. Dit keurmerk houdt in dat de opleidingsbedrijven 
laten zien dat ze méér doen dan de standaard zaken. Denk aan 
innovaties, een uitdagende leeromgeving, scholen van bijzondere 
doelgroepen, maar ook de toepassing van de cao met alles wat 
daarbij hoort voor alle leerlingen die in dienst zijn. ReVaBo werkt 
daarvoor in de regio samen met de erkende leerbedrijven en met 
de Regionale Onderwijsinstellingen. Dit zijn: Technova College in 
Ede, Hoornbeeck College in Amersfoort, De Meerwaarde in 
Barneveld en ROC RijnIJssel in Arnhem.

Het Excellente opleidingsbedrijf levert  
kwaliteit op vier gebieden:

1. Talentontwikkeling
2. Vakmanschap
3. Contextrijke omgeving
4. Professionaliteit

Met leerlingen, ouders, het onderwijs en de leerbedrijven gaan we 
graag in gesprek over deze en andere onderwerpen.

Interesse?  
Neem contact met ons op. We nodigen je graag uit voor 
een bezoek aan ons opleidingsbedrijf in Oosterbeek.

EXELLENT
OPLEIDINGSBEDRIJF
erkend door
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De beste geïntegreerde so�ware
voor de aannemer en
opleidingsbedrijven

Vraag een gra�s demo aan
op www.bouwinfosys.nl 

of bel  088 - 2 444 600
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De vakjury 2019 met v.l.n.r. Huub Joosten, Wim Haverhals, Patrick Bart en Jo Bogers

“We geven ze de fijne kneepjes  
van het vak mee”

Vier ervaren vakmensen vormen de jury en beoordelen dagelijks 
alle wedstrijdonderdelen. Ze geven soms een aanwijzing en de 
vakjuryleden bepalen samen wie de winnaar is.

Vanuit zijn dagelijkse werk bij bouw certificeerder SKGIKOB is 
jurylid Patrick Bart gewend om te kijken hoe metselaars werken. 
“Als  jury beoordelen we natuurlijk de deelnemers. Maar het gaat 
ons vooral om begeleiden, stimuleren en helpen. De jeugdige 
deelnemers zijn enthousiast! En dat is helemaal terecht: Metselen 
is écht een mooi vak! Ik fluister ze tips in, laat ze regelmatig goed 
naar hun eigen werk kijken en vertel ze dat ze trots kunnen  
zijn op wat ze zelf hebben gemetseld. Ik merk dat de deelnemers 
graag willen leren. Tijdens de wedstrijd zie je progressie, blije 
gezichten en dat maakt het altijd een feest om erbij te zijn.  
Hoe gaaf is het om als deelnemer later met je kleinkind naar je 
werkstuk met eigen naam erop te kijken!”

KIJKEN NAAR HET PROCES
Ieder jurylid beoordeelt aan de hand van vooraf gefor
muleerde criteria van iedere deelnemer het werkproces en  
het geleverde werk. Bij de beoordeling staat de techniek van 
het metselen voorop. Verder kijkt de jury naar zaken als vol 
en schoonwerken, regelmaat van de voegen, vlak en strak 
werken, bijzonder metselwerk en de aanpak en verzorging 
van de werkplek. Dit jaar voegen de deelnemers niet zelf.  
Zo kunnen de deelnemers zich helemaal concentreren  
op een mooi stukje metselwerk. 

DE JURY BESTAAT UIT:
• Jo Bogers (voorzitter)
Onafhankelijk voorzitter van de jury. Directeur van een bureau 
voor bouwadvies & begeleiding, docent opleiding restauratie 
buitenschil. Voorheen directeureigenaar van een restauratie
bedrijf gespecialiseerd in historische voegtypen.

• Patrick Bart 
Jurylid namens de bouwcertificeerder SKGIKOB. Projectleider  
van diverse kwaliteitssytemen op proces en productniveau. 
Ruime ervaring in zowel het ontwerpen als beoordelen van 
metsel en voegwerk en de uitvoeringsrichtlijnen.

• Wim Haverhals
Jurylid namens de Gebouwschil Nederland (GNL). Directeur van 
Haverhals Metselwerken bv. Een bedrijf met 50 medewerkers dat 
is gespecialiseerd in metselen en voegen en het verlijmen van 
baksteen, blokken en elementen. Heeft zelf jaren gemetseld en 
kent de kneepjes van het vak.

• Huub Joosten
Jurylid namens Bouwend Nederland. Was technisch directeur bij een 
aannemingsbedrijf. Neemt nu examens af voor de Stichting KOB, de 
Kader en Ondernemersopleiding in de Bouw, en BouwGarant.

Secretaris van de jury en tevens project leider van het NK Metselen 
is Gerard Westenbroek, KNB.
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Twaalf finalisten
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Bart Bloemendaal 
Harbrinkhoek - Pius X College, Almelo

“  Leuk van metselen is  
dat je het altijd blijft zien.  
Ik kan goed rollagen  
zetten.”

Stefan de Jager 
Barneveld - Jacobus Fruyter SG, Apeldoorn

“  Het lijkt me leuk om mee te doen  
en het is een geweldige ervaring.  
Ik wil graag werken in de bouw.  
Wat precies, dat 
weet ik nog niet. 
Ik ben in  
veel dingen 
goed.”

Lieven Priem
Stavenisse - Calvijn College, Krabbendijke

“  Ik doe mee omdat ik metselen  
leuk vind. Je ziet direct wat je hebt 
gemaakt. Later wil ik iets in de bouw 
gaan doen. Bij het 
NK Metselen 
hoop ik eerste  
te worden.”

Dylan Sempel 
Westerhaar - CSG het Noordik, Vroomshoop

“  Ik ben een echte ‘praktijkman’ en wil 
metselaar worden. Vlak metselen, 
rollagen zetten en netjes in verband 
metselen, daar ben 
ik goed in.”

Sikke Jelmer Boorsma
Kollumerzwaag - Dockinga College, Dokkum

“  Ik vind metselen leuk en kan goed 
strak en vlak metselen. Direct het 
eindresultaat zien is het mooist.  
Later wil ik in de 
bouw werken.  
Ik hoop de 
winnaar te 
worden.”

Gerrit van de Zande
Elspeet - Jacobus Fruytier SG, Apeldoorn

“  Metselen is een supermooi vak.  
Ik werk graag met mijn handen.  
Het is een uitdaging om nette  
rechte muren  
te metselen.  
Mijn vader en 
broer metselen 
ook.”

Tim de Bruin
Lunteren - De Meerwaarde, Barneveld

“  Ik wil de renovatiebouw in.  
Oude gebouwen laten herleven.  
Ik vind strak en vlak werk erg leuk en 
uitdagend. Iets moois 
metselen en 
direct resultaat 
zien, dat vind ik 
geweldig aan 
dit vak.”

Siem van den Berg
Mariahout - Commanderij College, Gemert

“  Ik wil later metselaar worden.  
Ik werk nauwkeurig en  
kan goed schoon metselwerk  
en rollagen 
maken.”

Dirk van der Heijden
Eersel - Pius X College, Bladel

“  Leuk van metselen vind ik dat je ziet 
wat je maakt. Vol werken en rollagen 
maken gaan mij goed af. Ik weet nog 
niet wat ik later  
wil worden.”

Raül de Vries 
Siddeburen - Theda Mansholt College, Delfzijl

“  Wat ik in de bouw wil gaan doen, 
weet ik nog niet. Ik vind bij metselen 
het ‘totaalplaatje’ mooi. Ik kan goed 
een halfsteens muur 
maken.”

Lorenzo Merks
Eindhoven - Sondervick College, Veldhoven

“  Het is leuk om de stenen één voor 
één recht te leggen om zo een 
strakke muur te krijgen.  
Ik kan goed 
volwerken en 
netjes aan  
de draad 
metselen.”

Dylan Noppers
Kloosterhaar - CSG het Noordik, Vroomshoop

“  Ik wil metselaar worden.  
Dan werk je met je handen. Dat vind 
ik fantastisch. Het resultaat is direct 
zichtbaar. Ik kan 
goed vlak,  
strak en vol 
metselen.”



WOENSDAG 10 APRIL
08.30 uur Opening evenement
08.45 uur Instructie deelnemers 
09.15 uur Start eerste wedstrijddag 
12.30 uur Lunch 
13.00 uur Vervolg wedstrijd
17.00 uur Einde 

DONDERDAG 11 APRIL
08.30 uur Start tweede wedstrijddag 
12.30 uur Lunch
13.00 uur Vervolg wedstrijd
17.00 uur Einde 

VRIJDAG 12 APRIL
08.30 uur Start derde wedstrijddag
12.30 uur Lunch voor deelnemers
13.30 uur Ontvangst genodigden op het wedstrijdterrein
14.00 uur  Symbolische overdracht van de werkstukken 

aan de burgemeester van Ede, René Verhulst
14.30 uur  Officieel programma met prijsuitreiking. 

Europarlementariër Annie SchreijerPierik 
overhandigt de Zilveren Troffel aan de winnaar

16.00 uur Afsluiting met hapje en drankje

WEDSTRIJDLOCATIE
De wedstrijd wordt gehouden op de Kazerneterreinen,  
Didi Rooslaan in Ede. Rijd vanaf de Nieuwe Kazernelaan de 
Nieuwe Klinkenberg in. Doorrijden tot aan de 
wedstrijdlocatie aan de Didi Rooslaan.
Het officiële programma met de prijsuitreiking vindt plaats in 
Akoesticum, Nieuwe Kazernelaan 2, Ede.

www.metselwedstrijden.nl/finale

Wedstrijdprogramma

Prijs
In de finale strijden de deelnemers om de Zilveren 
Troffel. Het is een wisselprijs voor de school van de 
deelnemer die de beste prestaties levert. Uiteraard neemt 
de winnaar de prijs zelf in ontvangst. Een kleinere replica 
van de Zilveren Troffel mag de winnaar behouden. 
Iedere deelnemer krijgt al in de voorronden een 
miniatuur zilveren troffel, in de vorm van een revers
speldje, als blijvend aandenken. Alle finalisten ontvangen 
een certificaat van deelname en de nummers een, twee 
en drie tevens een vaantje.

Burgemeester René Verhulst 

Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik
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DOZON EDE
Lorentzstraat 5a
6716 AD Ede 
T (0318) 2002 60 
maandag t/m vrijdag 7:30 -  17:00

DOZON TIEL
Stephensonstraat 6b
4004 JA Tiel
T (0344) 2001 50 
maandag t/m vrijdag 7:30 - 17:00

DOZON VEENENDAAL
De Smalle Zijde 36
3903 LP Veenendaal 
T (0318) 2002 50  
maandag t/m vrijdag 7:30 - 17:00

DOZON BOUWTECHNIEK   T: +31 (0)314 350611  |  info@dozon.nl  |  eenvoudig online bestellen: www.dozon.nl

DOETINCHEM - EDE - ENSCHEDE - HAAKSBERGEN - LICHTENVOORDE -  TIEL - VEENENDAAL - ZEVENAAR 

OVERAL AAN GEDACHT

Dozon Bouwtechniek B.V. is dé bouwtechnische groothandel voor Oost-, Midden- 

en Noord-Nederland. We hebben vestigingen in Doetinchem, Ede, Enschede, 

Haaksbergen, Lichtenvoorde, Tiel, Veenendaal en Zevenaar.  

Ons kantoor en centraal magazijn bevinden zich in Doetinchem.

Je kunt bij ons terecht voor gereedschap, machines, hang- en sluitwerk, ijzerwaren, 

bevestigingsartikelen, werkkleding & PBM, meubelbeslag en meer.

We zitten bij Dozon niet stil. Naast onze verbeterde en geoptimaliseerde webshop 

bieden we ook verschillende digitale oplossingen aan en lanceren we binnenkort 

een nieuwe scan & shop App. 

BENIEUWD WAT DOZON VOOR JOU KAN DOEN? 
Bezoek een van onze 8 vestigingen of ga naar www.dozon.nl
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Zilverstraat 69
2718 RP  Zoetermeer

Postbus 715
2700 AS  Zoetermeer

Je volgt op dit moment een vakopleiding bij het opleidingsbedrijf. 
Een prima keuze, want de vraag om vakmensen zoals jij wordt steeds groter.

Denk je er weleens aan om een stap verder te willen in het bouwbedrijf waar je werkt? 
Bijvoorbeeld doorgroeien naar voorman, (assistent)-uitvoerder. Of een stap maken naar 
het bedrijfsbureau als calculator, werkvoorbereider, projecteider. Wil je breed opgeleid 
worden naar ondernemer, bedrijfsleider of rechterhand van de directeur?

BOB-KOB biedt je die mogelijkheden met praktijkgerichte opleidingen en trainingen. 
De docenten komen uit de praktijk en weten als geen ander hoe het werkt. Ze geven je de tools 
mee om de volgende dag direct toe te passen in je werk. Alle opleidingen worden afgesloten 
met een certi� caat of een diploma dat breed erkend wordt in de bouw.

WAT JE VOOROPLEIDING OOK IS, ER IS ALTIJD EEN TRAJECT DAT BIJ JOU PAST.

Kijk eens op de websites.

www.kob.nl voor de leerweg naar het Vakdiploma Aannemer: 
je hebt weinig of geen ervaring, je wilt breed opgeleid worden 
van calculatie naar werkvoorbereiding tot ondernemen.

www.bob.nl voor de functiegerichte opleidingen en trainingen: 
je zit in de functie, je hebt al enige ervaring en je wilt je verder specialiseren.

Voor al uw hout en bouwmaterialen

EDE

Frankeneng 20

6716 AA  Ede

T (0318) 63 69 21

ARNHEM

Beyerinckweg 24

6827 BN  Arnhem

T (026) 36 29 108

AMERSFOORT

Uraniumweg 60

3812 RK  Amersfoort

T (033) 46 14 003

HOUT E N BOUWSTOF F E N I M PO RT BV
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VERTROUWEN DOOR CERTIFICERING

De behoefte aan zekerheid bij het 
bouwen en beheren van woningen en 
gebouwen groeit met de dag. SKGIKOB 
Certificatie voorziet daarin met een 
compleet dienstverleningspakket voor 
kwaliteitsborging en kwaliteitsbeheer
sing. SKGIKOB Certificatie heeft ruim 
vijftig jaar ervaring met het attesteren en 
certificeren van producten, processen en 

systemen en het ontwikkelen en uitvoeren 
van (branche)erkenningsregelingen. 
Daarnaast voert SKGIKOB Certificatie 
bouwplaatsinspecties uit en beschikken 
wij over eigen laboratoriumfaciliteiten. 
SKGIKOB Certificatie verzorgt vrijwel alle 
certificaten en keurmerken in de bouw en 
vastgoedwereld en biedt u ‘onestop
shopping’ in bouw en vastgoedcerti

ficering, waaronder VCA, ISO9001, KOMO 
en Milieu (ISO14001). Onze deskundig
heid ten aanzien van de schil van 
gebouwen omvat onder andere steenach
tige materialen, zoals baksteen, kalk
zandsteen en cellenbeton alsmede de 
uitvoering van metselwerk, lijmen, 
voegen en isolatiewerkzaamheden.

www.skgikob.nl

SLIMME OPLOSSINGEN... 
STERKE MATERIALEN

www.gb.nl

www.matadorbv.comwww.matadorbv.comwww.matadorbv.com

the professionals choice

Bezoekadres Torenstraat 29, 5268 AS, Helvoirt
Postadres Postbus 2, 5268 ZG, Helvoirt

E  info@matadorbv.nl   |   T +31-(0)411 641 388
Facebook Matadorbv | YouTube Matador BV Helvoirt
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Regionale voorronden

REVABO OOSTERBEEK

ReVaBo Oosterbeek leidt jongeren op voor 
de bouwnijverheid in de regio Arnhem en 
ZuidWest Veluwe. Doel van ReVaBo is 
bouw en timmerbedrijven te voorzien van 
voldoende en goed opgeleide vakmensen. 
Leerlingen treden in loondienst bij 
ReVaBo. Ze worden tegen een afgesproken 
uurtarief bij de bouwbedrijven geplaatst. 
Een dag per week volgen ze theorieonder
wijs op een roc. ReVaBo verzorgt ook 
volwassenenscholing.

www.revabooosterbeek.nl

OVG GENEMUIDEN  

OVG Genemuiden is een opleidingsbedrijf 
van en voor alle aangesloten bouw en 
metselbedrijven in Genemuiden en 
omstreken. Het is een door de branche 
opgericht en bekostigd praktijkopleidings
instituut. OVG Genemuiden verzorgt 
verschillende bouwopleidingen voor 
jeugdige leerlingwerknemers die tot de 
bedrijfstak willen toetreden. Doel is het 
opleiden van voldoende kwalitatief goede 
vaklieden voor alle aangesloten bouw en 
metselbedrijven.

www.ovg-genemuiden.nl

BOUWMENSEN EINDHOVEN /  
VELDHOVEN 

Opleidingsbedrijf Bouwmensen Eindho
venTilburg werft talentvolle jongeren 
en zijinstromers voor een bouwberoep 
en leidt ze op in nauwe samenwerking 
met ROC Summa Bouw & Infra en ROC 
Tilburg. De leerlingwerknemers in 
opleiding worden geplaatst bij erkende 
leerbouwbedrijven. De sector waar
deert ons opleidingsbedrijf als een brug 
tussen het beroepsonderwijs en de 
sector bouw. Het opleidingsbedrijf 
scant voortdurend de wensen van 
bedrijven en stemt deze vraag af met het 
aanbod aan jongelui die een leerstage
bedrijf zoeken. 

www.bouwmensen.nl

SSPB PRAKTIJKCENTRUM BOUW / 
SAPPEMEER  

Het opleidingsbedrijf voorziet bouw
bedrijven van goed opgeleide vaklieden 
en is actief in het bijscholing van bouw
personeel. Centraal staat het opleiden van 
voornamelijk jongeren in een mbooplei
ding bouwtimmeren of metselen. SSPB 
treedt op als werkgever en biedt ze een 
leer en werkgarantie  tijdens de opleiding. 
SSPB biedt de gediplomeerde deelnemers 
werk via het uitzendbureau Vakmasters 
Bouw Groningen BV.  

www.sspbgroningen.nl
 

BOUWMENSEN FNZ / LOCATIES 
LEEUWARDEN EN NUNSPEET

Bouwmensen FNZ is een praktijkoplei

dingsbedrijf voor bouw en metselbedrij

ven in de regio Friesland en NoordWest 

Veluwe. Bouwmensen FNZ verzorgt voor 

haar jeugdige werknemers verschillende 

bouwopleidingen. Doel is het opleiden 

van voldoende kwalitatief goede vaklie

den voor de aangesloten bedrijven. 

Hiervoor beschikt het opleidingsbedrijf 

over werkplaatsen in Leeuwarden, Heeren

veen en Nunspeet. Via Praktijk Uitzend

buro Bouw (PUB) zijn vakmensen als 

uitzendkracht aan het werk.

www.bouwmensen-fnz.nl

BOUWMENSEN ZUID-WEST /  
LOCATIE GOES 

Bouwmensen ZuidWest is het (praktijk)

opleidingsinstituut voor bouwbedrijven. 

Er zijn zo’n 300 kleine en grote bedrijven 

aangesloten bij de praktijkopleiding. 

Leerlingen doen praktijkervaring op bij  

de bouwbedrijven die lid zijn van het 

opleidingsbedrijf. De behoefte om (jonge) 

mensen goed op te leiden was en is de 

drijfveer van Bouwmensen ZuidWest. 

Ervaren en onervaren mensen worden 

opgeleid voor een uitdagende baan in  

de bouw. 

www.bouwmensenzuidwest.nl

De deelnemers aan de finale van het 67e NK Metselen zijn geselecteerd tijdens acht regionale voorronden. Eén voorronde vond plaats 
tijdens de BouwBeurs in Utrecht. De overige wedstrijden zijn mede mogelijk gemaakt door de volgende opleidingsbedrijven:
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SUCCES
metselaars!

PS Wij zoeken ook nog winnaars, euh metselaars!
Kijk op onze site voor alle vacatures: vanrooijen-balk.nl

[WT]VRBB Advertentie NK metselen.indd   1 26-02-19   12:4624   NK Metselen 2019
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Ontwikkelen 
Bouwen  

Onderhouden 

 

 

 

Voor al uw elektrawerk
Bedrijven  -  Aannemers  -  Particulieren

0318  - 633 889  -  Parkweg 161, 6717 HS Ede   
info@verweijelektrotechniek.com  -  verweijelektrotechniek.com

Lid van InstallQ erkende bedrijven.
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Mooie werkstukken blijvend  
mooi maken

Gevelproducten Benelux 

Oplossingen voor  
gevelreiniging en gevel-
bescherming

Gevelproducten Benelux geeft advies en levert producten voor de behandeling van 
vastgoed. Ons advies is gebaseerd op jarenlange ervaring en op zeer uitgebreide 
kennis van bakstenen en betonnen gevels. Met onze producten krijgen gevels weer 
de gewenste uitstraling en bescherming zonder dat ze worden aangetast. Het 
uitgebreide assortiment omvat producten voor diverse toepassingen, waaronder 
vochtwerende producten en reinigingsproducten. Ze zijn geschikt voor zowel 
nieuwbouw als renovatie.

www.gevelproductenbenelux.nl

Behandelt muren  
professioneel

Gevelreiniging Benelux behandelt, reinigt 
en kleurt alle soorten bakstenen en 
betonnen gevels voor zowel nieuwbouw 
als renovatie en restauratie. Dankzij 
jarenlange ervaring hebben we altijd een 
advies op maat. Wij geven gevels weer de 
gewenste uitstraling en bescherming 
zonder dat ze worden aangetast. Voor 

ieder pand en iedere situatie zoeken wij graag de juiste oplossing. Het kan gaan om 
witte uitbloei verwijderen, kleurverschil in de bakstenen van gevels en gevels 
reinigen en/of waterafstotend maken.

www.gevelreinigingbenelux.nl

Het jaarlijkse NK Metselen van KNB levert mooie en blijvende werkstukken op.  
Maar ze moeten ook extra mooi blijven. Daar komen Gevelproducten Benelux en 
Gevelreiniging Benelux samen voor in actie. Na afloop van de wedstrijd zorgen ze  
dat het metselwerk water afstotend en minder gevoelig voor vuil en graffiti wordt.  
Dat is zeker voor het liggende metselwerk nodig. De speelwerktuigen staan in een 
openbare ruimte met veel groen.

Met dit product kunnen alle soorten 
cement en kalkgebonden vervuilingen, 
zoals cementsluier, smet, witte uitslag en 
calciumcarbonaat worden verwijderd.

Gevelreiniging Benelux 
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Voor de 67e keer organiseert de Nederlandse Baksteenindustrie, verenigd in KNB, het NK Metselen. Dit jaar samen met ReVaBo Oosterbeek. 
De twaalf finalisten maken samen speelelementen in de vorm van een ‘stormbaan voor jongeren’ op een voormalig kazerneterrein in 
Ede. Daar verrijst een nieuwe woonwijk. De prachtige blijvende werkstukken zijn een geweldige kans om samen met het bedrijfsleven 
de vmbo-bouwopleiding te promoten en jongeren enthousiast te maken voor de bouw. Wij wensen de finalisten veel succes toe!  

Gezamenlijk bouwfestijn

KNB
Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) is de branchevereniging van de bouw
keramische industrie in Nederland. Lid zijn nationale en internationale ondernemingen 
die in Nederland bouwproducten van gebakken klei maken: metsel , straat en binnen
muurbaksteen, keramische dakpannen, keramische wand en vloertegels, keramische raam
dorpels en sieraardewerk. KNB behartigt de belangen van de industrie op het gebied van 
energie, milieu, grondstoffen, arbo, techniek, vakopleidingen en normeringen. Voor de 
baksteenindustrie draagt KNB zorg voor kennisontwikkeling en overdracht naar de 
beroepspraktijk en alle lagen van het onderwijs en is het partij bij de Baksteen CAO. De 
bouwkeramische industrie biedt direct werk aan circa 2.500 mensen en realiseerde in 
2018 een omzet van ongeveer 0,5 miljard euro. Het kantoor van KNB is gevestigd in het 
Keramisch Huis in Velp (Gld.).  www.knb-keramiek.nl en www.metselwedstrijden.nl

www.facebook.com/NKmetselen

GEBOUWSCHIL NEDERLAND
Sinds 2018 zijn de Aannemersvereniging Metselwerken, Het Hellende Dak en Vereniging 
Nederlandse Voegbedrijven samengevoegd tot één nieuwe krachtige brancheorganisatie; 
de vereniging Gebouwschil Nederland. Deze vereniging komt op voor het onder
nemerschap van gespecialiseerde aannemers en biedt haar leden advies en ondersteuning 
op juridisch, technisch en bedrijfskundig gebied en  naast een krachtig netwerk  vooral 
veel praktische informatie. Verder staan naast het vakmanschap de innovatie en 
duurzaamheid van de gebouwschil hoog in het vaandel van de vereniging en houdt zij 
zich bezig met zaken als onderwijs, normering, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandig
heden, kennisuitwisseling en het collectieve imago van de aangesloten bedrijven.

www.gebouwschilnederland.nl

BOUWEND NEDERLAND
Bouwend Nederland, de vereniging van bouw en infrabedrijven, is met ongeveer  
4300 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw.  
Wij verenigen en verbinden kleine en grote bedrijven. Daarnaast behartigen we de 
belangen van de sector op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau. Tenslotte 
maken we ons hard voor vernieuwing in de bouw en infra. Bouwend Nederland werkt 
aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefom
geving. Dit doen we aan de hand van drie kerntaken: belangenbehartiging,  
brancheontwikkeling en ledenservice.  
Voor jongeren is er een interessante toekomst in de bouw & infra.  
Kijk op ‘Je gaat het maken’ en laat je inspireren!

www.bouwendnederland.nl en www.jegaathetmaken.nl

PLATFORM VMBO BWI (BOUWEN, WONEN EN INTERIEUR)
Zo’n 200 vmboscholen in het hele land leiden jongeren op voor veel verschillende 
beroepen in Bouwen, Wonen en Interieur. Zoals metselen, maar ook timmeren, schilderen, 
interieurbouw, sign en infra. En kaderberoepen als werkvoorbereider, tekenaar en 
verkoopbegeleider. Het zijn ook de vmboleerlingen die meedoen aan het NK Metselen! 
Daarmee is het vmboonderwijs een belangrijke schakel naar de beroepspraktijk. Het 
Platform vmbo BWI verbetert de kwaliteit van het onderwijs door met scholen mee te 
denken over de vertaling van het landelijke BWIprogramma naar de eigen afdeling en 
regio. Verder werken ze samen met scholen en brancheorganisaties aan het uitgeven van 
nieuwe relevante leermiddelen. Zo sluit het onderwijs goed aan op de vervolg
opleidingen in het mbo en de latere beroepspraktijk. www.vmbo-bwi.nl
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Metselaars klaar...
 metselen maar! 

.NL

Metselaars klaar... metselen maar! 

SUPER 
DEAL

MET GRATIS
VOEGKAM EN 

EMMERT 0418634600
E info@superprof.nl
www.superprof.nl
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Wij zijn 
Van Wijnen
En samen bouwen we aan 
ruimte voor een beter leven

Wat brengt een gebouw tot leven? In de afgelopen honderd 

jaar hebben wij geleerd dat het niet in de stenen zit, maar in 

de mensen. Want door erin te wonen, werken, leren, zorgen en 

recreëren krijgt een ruimte of plek pas écht betekenis.

Als betrokken vakliefhebbers kijken we voorbij de techniek. 

We zoeken in elke opgave de verbinding met bewoners, klanten, 

de directe omgeving en vakgenoten. Zo staat ons werk nooit op 

zichzelf, maar houdt het voor zoveel mogelijk mensen zo lang 

mogelijk zijn waarde. Dat noemen we meer dan bouwen.
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Bij Dijkgraaf 
is iedere levering 
een feestje!

Voor thuis of op de zaak
dijkgraaf.nl 

werkplekverbetering.nl

KAMPERTBOUW B.V.

Oud Willinkhuizerweg 3

6733 AK Wekerom

0318-456583

info@kampertbouw.nl

kampertbouw.nl
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0418 655 050 | www.isogroep.nl

iets met
duurzaam bouwen
aan de toekomst
ISO Groep zet zich al 20 jaar in voor duurzame relaties 
met haar klanten. Met slimme oplossingen voor printers, 
IT en telefonie dragen wij bij aan uw duurzame bedrijfs-
voering.

Juist door dit complete aanbod producten en diensten in 
combinatie met een betrokken service, zijn onze klanten 
bijzonder trouw en tevreden.

ISO Groep is er ook voor u! Bel mij op 0682 588 702 
en ik vertel u dat u al voor 2 cent per afdruk in kleur 
kunt printen.

Marco Mulder

DUURZAAM BOUWEN  
AAN VEILIGHEID EN KWALITEIT.

Inspectie-app Aboma Check!
Haal meer uit uw werkplekinspecties

Maxwel lst raat  49a

6716 BX Ede

Postbus 141

6710 BC Ede

T   0318  691920

info@aboma.nl

www.aboma.nl 

Deelnemers 

NK Metselen 

veel succes!
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BEN JIJ EEN LEERLING OF ERVAREN TIMMERMAN?
DAN ZIJN WE OP ZOEK NAAR JOU!

info@jansenbouw.nl  |   jansenbouw.nl
Bruinehorstweg 38  6741 PL Lunteren  |  0318 - 571 966

Kijk voor informatie op jansenbouw.nl of bel Christiaan Jansen 06 - 204 194 73.
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 BE-AANHANGER HEFTRUCK CODE 95

De opleider
voor transport en logistiek.

www.smitsopleidingen.nl

 VRACHTWAGEN

Altijd bij u
in de buurt.
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’Deskundig zijn, eenvoudig doen’ 

 U bouwt op onze ervaring 

Voor SCAB telt maar één ding. Onder-
nemers moeten op een eenvoudige  
manier kunnen doen wat hen boeit: 
ondernemen. Daarom faciliteren  
onze deskundige medewerkers  
ondernemers bij hun bedrijfsvoe-
ring. Wij geloven in een compleet pakket  
aan ondersteunende diensten voor onze 
klanten. Wij zeggen niet voor niets:  
deskundig zijn, eenvoudig doen.  

www.scabadvies.nl 

Kennismaken met SCAB?  
Maak vandaag nog een afspraak voor een vrijblijvende 
kennismaking. Bel (013) 583 66 66, stuur een e-mail naar 
info@scabadvies.nl of kijk op www.scabadvies.nl 
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www.metselwedstrijden.nl

COLOFON

Uitgegeven ter gelegenheid van het 67e  
NK Metselen in Ede.

MEDEORGANISATOR FINALEWEDSTRIJD

ReVaBo Oosterbeek
Pastoor Bruggemanlaan 33A
6861 GR Oosterbeek
026 339 70 60
info@revabooosterbeek.nl
www.revabooosterbeek.nl

INITIATIEFNEMER EN ORGANISATIE

Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek
Florijnweg 6
Postbus 153
6880 AD  Velp (Gld.)
026 384 56 30
info@knbkeramiek.nl
www.knbkeramiek.nl
www.metselwedstrijden.nl

TEKSTEN EN REDACTIE

Ed Zeelt Tekst&Communicatie, Voorschoten.

Adverteerders zijn zelf aansprakelijk voor de inhoud 
van de advertentieteksten

ONTWERP METSELWERKSTUKKEN EN TEKENINGEN

Corné de Broekert en Pip Hiemstra, 
TU Delft sectie Vormstudie

FOTOGRAFIE

Afdeling communicatie gemeente Ede
Fotografie Natuurlijk / Matty Maas
ReVaBo Oosterbeek
Ed Zeelt, Voorschoten
PR 

VORMGEVING

Marcel Müller, Den Haag

April 2019

NAAR DE WEDSTRIJD

De wedstrijd wordt gehouden op de  
Kazerneterreinen, Didi Rooslaan in Ede. 

Rijd vanaf de Nieuwe Kazernelaan de  
Nieuwe Klinkenberg in. Doorrijden tot aan  
de wedstrijdlocatie aan de Didi Rooslaan.

U kunt parkeren op de openbare  
parkeerplaatsen langs de Brigadelaan.

De prijsuitreiking is in Akoesticum,  
Nieuwe Kazernelaan 2, Ede.
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