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Op het Podium staat iedere week een jongere die iets bijzonders heeft gedaan.

DEZE WEEK:

Stefan de Jager

(15)

Een rechte muur nodig? Laat dat maar aan Stefan over.
De vmbo-leerling uit Barneveld won twee weken geleden het
NK metselen. Na bijna drie dagen metselen bleek hij het grootste
talent van Nederland. Door Charlotte Goldhoorn

A

ls klein kind was Stefan al vaak bij bouwplaatsen te vinden.
‘Ik vond dat mooi om te zien’, vertelt hij. Ook het metselen is
niet nieuw voor hem. ‘Mijn opa metselde ook. Ik ging vroeger
wel eens bij hem kijken. Dan mocht ik stenen aangeven.’ Op school
leerde hij zelf metselen. Hij mocht meedoen aan de regionale voorrondes
en plaatste zich voor het NK. Dat werd half april gehouden op een oud
defensieterrein in Ede. ‘Waar vroeger de soldatenkazernes stonden, komt
nu een nieuwbouwwijk’, weet Stefan. ‘Daar hoort een speelterrein bij
en dat gingen wij maken.’ Wij, dat is Stefan en zijn elf mede-finalisten.
Het speelterrein was speciaal voor het NK metselen ontworpen door
twee studenten bouwkunde van de TU Delft. ‘We moesten acht muren
metselen. Samen vormen die een stormbaan.’

Zilveren Troffel
Vier juryleden uit het vak volgden nauwkeurig hoe de deelnemers hun
werk deden. Snelheid deed er niet toe, techniek en netjes werken wel.
‘Ze letten op hoe je de specie oplegt en hoe je de steen vasthoudt.’
Uh… specie? ‘Haha, ja, misschien kan ik beter cement zeggen. De
specie werkt als een soort lijm tussen de stenen.’ Stefan vond de
wedstrijd ‘heel gezellig’. ‘Het was heel leuk om te doen. Ik vind
metselen een mooi vak. Je ziet direct wat je gemaakt hebt.
Ik doe dit jaar examen en volgend jaar wil ik de opleiding tot
allround timmerman gaan volgen. Daarbij leer je ook voor
metselaar. Uiteindelijk wil ik allebei worden en veel werk
hebben. Het moeilijkste van de wedstrijd vond ik een
rollaag metselen. Dan zet je de stenen op hun kant
op de muur. Daarbij metsel je al gauw scheef. Hoe ik
dat oplos? Met een waterpasje erbij.’ De jury wees
Stefan als winnaar aan, omdat zijn muur ‘heel netjes
en recht’ was. Hij won de Zilveren Troffel. ‘Dat is een
wisselprijs die op school komt te staan. Ik heb zelf ook
gereedschap gekregen, zoals een troffel, voegspijkers
en een voegbord om het voegsel op te leggen. Deze
prijs is mooi meegenomen. Zo kom ik sneller aan
het werk denk ik. Ik hoop op nog veel mooie metseljaren!’

VAN REUZENSTOELEN TOT ZONNEWIJZERS
Nog nooit van het NK metselen gehoord? Heb je soms onder
een steen gelegen? Het bestaat namelijk al meer dan 65 jaar.
De vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek
organiseerde de eerste metselwedstrijd in 1953 op verzoek van
de baksteenindustrie, om het metselvak te promoten. De
locatie en opdracht is elk jaar anders. Veel van de werkstukken
die de deelnemers maakten, bestaan nu nog steeds,
zoals zes reuzenstoelen in Gemert, een monument voor
oorlogsveteranen in Oss en een zonnewijzer in Heerenveen.
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