Velp, 1 februari 2019

PERSBERICHT

NK Metselen 2019 doet Genemuiden aan
Op 7 en 8 februari strijkt het NK Metselen 2019 neer bij bouwopleidingsbedrijf OVG in
Genemuiden. VMBO-metselleerlingen strijden dan om een plek in de landelijke finale
later dit voorjaar, met als inzet de felbegeerde ‘Zilveren Troffel’. Het NK Metselen is
een initiatief van de Nederlandse Baksteenindustrie. Het wil daarmee de interesse van
jongeren voor de metselopleiding bevorderen. Nieuw bouwtalent is meer dan welkom
op een moment dat de bouweconomie robuust groeit en er een grote opgave tot
verduurzaming ligt.
Het NK Metselen (‘anno 1953’) is een landelijk kampioenschap voor VMBO-metseltalenten
en een initiatief van de Nederlandse Baksteenindustrie (KNB). Het wil hiermee het
metselonderwijs promoten, de instroom van jong metseltalent bevorderen en goed
vakonderwijs stimuleren.
Het NK Metselen 2019 bestaat uit acht regionale voorronden en een landelijke finale. Een
vakjury beoordeelt de kwaliteit van het vakmanschap.
Samenwerkingsverband OVG
De voorronde bij Bouwopleidingsbedrijf OVG is op donderdag 7 en vrijdag 8 februari en valt
samen met de Open Dagen van dit bouwopleidingsbedrijf. Op de tweede wedstrijddag
leggen de metseltalenten hun troffel om 15:30 uur neer met aansluitend (16:30 uur) de
prijsuitreiking. De eerste twee winnaars plaatsen zich direct voor de landelijke finale.
Iedereen is op beide dagen vanaf 10:00 uur van harte welkom om de wedstrijd bij te wonen
en de metseltalenten aan te moedigen. Bouwopleidingsbedrijf OVG is op de Nijverheidstraat
45 in Genemuiden.
12 finalisten naar Ede
Regionale winnaars kwalificeren zich voor deelname aan de landelijke finale later dit
voorjaar. De twaalf beste metselleerlingen ontmoeten elkaar dan tijdens een driedaags
metselevenement (van 10 t/m 12 april) dat dit jaar in Ede plaatsvindt. Inzet voor deze
allesbeslissende eindstrijd is de felbegeerde ‘Zilveren Troffel’. Deze wisseltrofee verzekert
eeuwige roem en een gouden toekomst als metselaar.
Meer informatie en bezoek
Informatie over de wedstrijdlocaties, het verloop van de wedstrijden en over de regionale
winnaars, is te vinden op www.metselwedstrijden.nl.
__________________________________________________________________________
Noot voor de pers/niet voor publicatie:
De 67e editie van het Metselkampioenschap wordt georganiseerd door de Vereniging Koninklijke
Nederlandse Bouwkeramiek (KNB). KNB behartigt de belangen van nationale en multinationale
ondernemingen die in Nederland fabrikant zijn van gebakken kleiproducten voor de bouw: metsel- en
straatbakstenen, keramische binnenmuurstenen, dakpannen, wand- en vloertegels en raamdorpels.
De sector biedt werkgelegenheid aan ca. 2.500 personen en realiseert jaarlijks een omzet van ca. 500
miljoen euro.
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Er volgen meer voorronden in:
Utrecht, KNB stand op de Nationale BouwBeurs – 6 en 7 februari
Nunspeet, Bouwmensen FNZ – 7 februari en 8 februari
Sappemeer, SSPB Praktijkcentrum Bouw – 7 en 8 februari
Goes, Bouwmensen ZuidWest – 28 februari en 1 maart
Leeuwarden, Bouwmensen FNZ – 28 februari en 1 maart
Veldhoven, Bouwmensen Eindhoven – 13 en 14 maart
Voor informatie over geschiedenis en achtergronden van het NK Metselen en voor beeldmateriaal, zie
www.metselwedstrijden.nl of bel/mail:
KNB, ing. G. Westenbroek (projectleider) 026 – 384 56 34 en info@knb-keramiek.nl
KNB, M. Gerritsen (communicatie) 026 – 384 56 41 en info@knb-keramiek.nl
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