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Januari 2014
In 2014 organiseert de vereniging Koninklijke Nederlandse
Bouwkeramiek voor de 62e keer op rij het Nederlands
Kampioenschap Metselen ('sinds 1953') en voor de 12e keer op rij
het Nederlands Kampioenschap Voegen.

Studiedag = start NK Metselen en Voegen
De officieuze start van het NK Metselen en Voegen vindt plaats op de jaarlijkse KNB-studiedag
voor metseldocenten en -instructeurs. De studiedag is ditmaal op woensdag 29 januari 2014
bij Saint-Gobain Weber Beamix in Eindhoven. Er zijn presentaties over nieuwe typen
metselbaksteen en hun verwerking en een aparte toepassing van een bijzondere baksteen. Die
dag wordt ook het metselverband ontrafeld. Een rondleiding door de moderne mortelfabriek van
Saint-Gobain Weber Beamix BV staat ook op het programma. Het wordt weer een informatieve
en onderhoudende dag. Kijk voor het complete programma op metselwedstrijden.nl. Wie
vergeten is zich aan te melden kan dat alsnog via de metselwedstrijdensite.

62e NK Metselen en Voegen 2014 in Dalfsen
In 2014 organiseert de vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) voor de 62e
keer het Nationaal Kampioenschap Metselen. De finale van NK Metselen en Voegen wordt
gehouden van 9 tot en met 16 april in Dalfsen. KNB organiseert de finale samen met het
Opleidingscentrum De Grift in Nieuwleusen, dat op haar beurt de gemeente Dalfsen en
Trefkoele+ bereid heeft gevonden samen de finale te organiseren. De prijsuitreiking is op
woensdag 16 april vanaf 13.30 uur.

Plusvormen
De twaalf finalisten, leerlingen van het vmbo,
metselen samen 24 plusvormen. Deze
werkstukken staan symbool voor het nieuwe
ontmoetingscentrum Trefkoele+.
Zes mbo-leerlingen voegen de werkstukken af.
De wedstrijdopdracht is ontworpen door de
architectencombinatie Spring en
MoederscheimMoonen Architects uit Rotterdam, die ook verantwoordelijk is voor het ontwerp

van Trefkoele+. De gemetselde plusvormen, in combinatie met stalen 'fietsnietjes', geven straks
het nieuwe plein een heel levendig aanzien. De werkstukken zijn behalve mooi ook praktisch
goed bruikbaar. Iedere finalist maakt twee plusvormen.

In maart zeven voorronden
Tijdens zeven voorronden wordt bepaald welke
deelnemers er doorgaan naar de finale. De
voorronden zijn in:
Beverwijk - 5 en 6 maart
Bouwmensen Kennemerland, Laurens Baecklaan
25
Leeuwarden - 6 en 7 maart
Bouwmensen FNZ, Archimedesweg 8
Oosterbeek - 6 en 7 maart
ReVaBo Oosterbeek, Pastoor Bruggemanlaan 33A
Mierlo - 12 en 13 maart
Bouwopleiding regio Helmond SBRH, Goorsedijk 6
Oss - 12 en 13 maart
Bouwmensen Oss, Gasstraat Oost 12
Breda - 13 en 14 maart
BouwSchool Breda, Biesdonkweg 31
Genemuiden - 13 en 14 maart
OVG Genemuiden, Nijverheidstraat 45

Actuele informatie over de voorronden verschijnt steeds op metselwedstrijden.nl.

Al aangemeld voor de voorronden?
Er zijn al heel wat deelnemers aangemeld voor de voorronden. Heeft u nog niemand
aangemeld? Geef uw leerling(en) van vmbo 3 of 4 dan vandaag nog op, ze verdienen een kans!
Zo'n mooie ervaring mag u hen niet onthouden. Wie weet wordt uw leerling als 'metselkanjer' in
het zonnetje gezet. Aanmelden kan nog tot 5 februari.

Max en Twan bij de koning

Max van Lent (winnaar Zilveren Troffel 2013) en Twan van der Heijden (winnaar Zilveren
Voegspijker 2012) behoorden tot de jongste aanwezigen bij de Koningsreceptie op 14 januari
2014 in Amsterdam. "Heel erg leuk. Het was even schrikken, maar wel iets aparts om mee te
maken", reageerde Max in een filmpje dat op YouTube staat en ook via de rubriek Nieuws
op www.metselwedstrijden.nl te vinden is. De uitnodiging voor de Nieuwjaarsreceptie was een
rechtstreeks gevolg van het bezoek in 2012 van toen nog Koningin Beatrix aan het 60e NK
Metselen en Voegen in Barneveld.

Nieuwe website
U heeft het vast al gezien. De website Metselwedstrijden.nl is geheel vernieuwd. Nieuwe
vormen en kleuren in de huisstijl van KNB, meer ruimte voor foto's en veel actueler. Alle
vertrouwde rubrieken keren weer terug. Al het actuele nieuws over het NK Metselen en Voegen
leest u hier direct. Suggesties of een bijdrage? Laat het ons weten: info@knb-keramiek.nl

Metselen en Voegen wordt mede mogelijk gemaakt door
Saint-Gobain Weber Beamix BV * Verhoeven Tools * MegaMix * Platform vmbo Bouwen,
Wonen, Interieur * Matador * VanderSanden Group * Opleidingscentrum De Grift * Gemeente
Dalfsen * Trefkoele+
Ondersteuning:
Aannemers Vereniging Metselwerken * Vereniging Nederlandse Voegbedrijven * BGANederland * Bouwend Nederland * Fundeon * IKOB-BKB. Staat uw naam hier niet bij en wilt u
het NK Metselen en Voegen ook sponsoren of ondersteunen, neem dan contact op met KNB.

Meer informatie kunt u vinden op metselwedstrijden.nl en voegwedstrijden.nl
Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, stuur ons dan een e-mail

