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Sponsors

Ondersteuning

Een baksteen is een mooi product, maar 
op de keper beschouwd een halffabricaat. 
Uitsluitend de combinatie van baksteen 
met de vaardige handen van de metselaar 
en de bindende kracht van de mortel 
geeft, door de onderlinge samenhang, een 
fraai stuk metselwerk. De parallel met het 
NK Metselen en Voegen is gelegd.
 
In naam is het kampioenschap een 
KNB-activiteit, maar we kunnen niet 
zonder het scholingsveld en andere 
sponsors die dit jaarlijkse evenement 
mede mogelijk maken. Hun logo’s ziet u 
elders op deze pagina. Deze onderlinge 
samenhang maakt een mooi Metsel- en 
Voegkampioenschap mogelijk. Het is dan 
nog slechts aan de deelnemers om daar 
vaardig vakmanschap aan toe te voegen. 

Ewald L.J. van Hal
Directeur KNB  
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Mijn vader maakte bakstenen. Ik dus ook. Vanaf mijn zesde liep ik met 
zo’n klein rood kruiwagentje mee. Ongetwijfeld liep ik menigeen in de 
weg. Kan niet anders. Maar ik was wel trots. Echt goed metselen heb ik 
nooit geleerd. Er staan nog wel wat muurtjes waar ik een bijdrage aan 
heb geleverd, maar ik vertel niemand waar. Een strakke voeg is er 
namelijk niet in te ontdekken. Mijn neef Ted was de vakman, ik de 
domme kracht. Metselen was mooi om te doen. Iets maken dat langer 
blijft staan dan dat jij leeft. Iets dat je echt kunt laten zien. Ik mis dat 
eerlijk gezegd in mijn huidige werk nog steeds. 

Van 9 tot 16 april organiseren we in Dalfsen het 62e NK Metselen en het 
12e NK Voegen. Het kampioenschap wordt georganiseerd door de 
vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) in samenwer-
king met het opleidingscentrum De Grift in Nieuwleusen, Kulturhus 
TrefkoelePlus en de gemeente Dalfsen. 

We zijn er trots op dat al die leerlingmetselaars van het vmbo en al die 
mbo-leerlingen voegen bij ons te gast zijn. Ze hebben een prachtig 
beroep uitgekozen. Een echt ambacht waarbij verstand én handigheid 
samengaan. Theorie én praktijk. School en bedrijfsleven. We hebben de 
jongens en meisjes die het vak beheersen hard nodig. Om te weten 
waarom hoef je alleen maar even stil te staan en om je heen te kijken. 
Want je kunt het zien. Echt zien.

Han Noten
Burgemeester
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Promotie voor het metselvak

Veghel Deurne

Raalte

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. 
Theo Heijne uit Amsterdam, leerling van 
Concordia Inter Nos uit Amsterdam, 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 Beroe-
penmanifestatie in Utrecht.
Tijdens de 25e metselwedstrijd in 1977 
maken de finalisten twaalf verschillende 
open haarden. Het afbreken van deze 
prachtige werkstukken leidt tot de 
gedachte om voortaan blijvende werk-
stukken te maken. Vanaf 1978 is bijna ieder 
jaar ergens in Nederland een blijvend 
finalewerkstuk gemaakt. Sinds 2003 wordt 
het finalewerkstuk afgewerkt door 
leerlingvoegers. Zij strijden om de Zilveren 
Voegspijker.

Het NK Metselen en Voegen mag zich 
verheugen op een grote belangstelling van 
industrie, onderwijs en politiek. Het 
unieke concept van blijvende werkstuk-
ken is steeds een stimulans voor iedereen 
om iets bijzonders te realiseren. Vmbo-
leerlingen maken met hun vakmanschap 
kunstwerken waaraan de maatschappij 

nog lang plezier beleeft. De 62e wedstrijd 
in Dalfsen vormt hierop geen uitzonde-
ring. Uw bezoek is een extra waardering 
voor iedereen die zich om de toekomst 
van jongeren in het metsel- en voegvak 
beijvert.

Veel werkstukken zijn nog steeds te zien:
1978 Zit- en wachtgelegenheid,  

Groningen (inmiddels afgebroken)
1979 Waterput, ’s-Hertogenbosch 

(inmiddels afgebroken)
1980 Zitgelegenheid, Maastricht
1981 Zitgelegenheid, Middelburg
1982 Zitgelegenheid, Eindhoven  

(inmiddels afgebroken)
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
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Oss

Oegstgeest Voorhout

1993 Zitgroep met drie gebogen zitele-
menten, Oldenzaal (inmiddels 
afgebroken)

1994 Zes reuzenstoelen, Gemert
1995 Zitbanken, Ulft (inmiddels afgebro-

ken)
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

2005 Drie speelhuisjes, Boxtel
2006 Renovatie Kruisweg begraafplaats 

Zijlpoort, Leiden

2007 Zes zitelementen, Lent-Oost 
(Nijmegen)

2008 Twaalf sculpturen, Harderwijk
2009 Zes zitbanken, Etten-Leur
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 BouwSchool Breda
Kijk ook op  
www.metselwedstrijden.nl/historie. 
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Kruispunt voor mensen
Als architect van de nieuwe Trefkoele 
waren we uiteraard zeer enthousiast om 
het ontwerp te mogen maken van het 
kunstwerk voor het NK Metselen en 
Voegen 2014. Om tot een gepast ontwerp 
te komen, hebben we geput uit het 
basisconcept van het ontwerp van de 
nieuwe Trefkoele; het kruispunt oftewel 
pluspunt.

De nieuwe Trefkoele wordt een multifunc-
tioneel gebouw waar verbindingen tussen 
mensen worden gerealiseerd en waar 
ontmoetingen tussen Dalfsenaren plaats 
gaan vinden. Met de combinatie van 
functies wordt het gebouw het kloppende 
hart van Dalfsen met een uitstraling waar 
heel Dalfsen en de regio straks trots op 
kunnen zijn. De Trefkoele wordt een 
kruispunt voor verschillende functies, 
mensen en evenementen. Dat kruispunt 
wordt gesymboliseerd door de naam 
TrefkoelePlus.

Dat eenvoudige plusje hebben we als 
basis genomen voor het ontwerp voor het 
NK Metselen en Voegen 2014. Op het 
voorterrein van de Trefkoele komt een 
ovaal plein met daarop 24 gemetselde 
pluspunten. Tussen de kunstwerken is het 
fietsparkeren gerealiseerd zodat het kunst-
werk ook een gebruiksfunctie heeft en als 
zodanig elke dag in de belangstelling zal 
staan. 

In nauw overleg met de gemeente Dalfsen 
en de organisatie van de kampioenschap-
pen is de steenkeuze tot stand gekomen. 
We hebben een steen gekozen die 
correspondeert met de steenkeuze van het 
straatwerk op het parkeerterrein zodat er 
een evenwichtig totaalbeeld ontstaat. 

We vinden het mooi een bijdrage te 
kunnen leveren aan dit evenement en 
wensen de metselaars en voegers veel 
succes!

Namens de architectencombinatie Spring 
& MoederscheimMoonen,

Erik Moederscheim
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Groen en duurzaam Dalfsen

De Trefkoele wordt Kulturhus TrefkoelePlus 

Opleidingscentrum De Grift / Nieuwleusen

De gemeente Dalfsen is een jonge én 
energieke gemeente in het prachtige 
Vechtdal. Dalfsen bestaat uit vijf grote 
kernen: Dalfsen, Nieuwleusen, Lemeler-
veld, Hoonhorst en Oudleusen.
De gemeente is een echte parel met haar 
prachtige landgoederen, havezaten en 
buitenplaatsen. 

De Vecht stroomt midden door de 
gemeente en drukt zijn stempel op het 
landschap. Ook is Dalfsen een toeristische 
trekpleister voor het Overijssels Vechtdal. 
Daarnaast heeft de gemeente Dalfsen een 

Sinds tientallen jaren is de Trefkoele HET 
ontmoetingscentrum in Dalfsen waar 
jaarlijks zo’n 150.000 bezoekers komen 
voor een sportwedstrijd, een muziekuit-
voering, een danswedstrijd of een avondje 
bridgen. Daarbij gaat het om bezoekers uit 
Dalfsen maar ook om bezoekers uit heel 
Europa voor bijvoorbeeld het internatio-
nale judotoernooi.

Op dit moment wordt de Trefkoele 
ingrijpend verbouwd. Het wordt een 
modern eigentijds gebouw met vele 
‘bewoners’. De sportclubs en verenigingen 

Vorig jaar organiseerde opleidingscentrum 
De Grift in Nieuwleusen één van de 
voorronden van het NK Metselen. De 
burgemeester van Dalfsen, Han Noten, 
reikte de prijzen uit. Hij bleek een groot 
liefhebber van baksteen. Dus toen KNB 
nog een locatie zocht voor de finale van 
het NK Metselen in 2014, was Han Noten 
direct enthousiast. Hij heeft woord 
gehouden. Daarom is nu de finale in 
Dalfsen en natuurlijk nam het opleidings-
centrum De Grift het voortouw in de 
organisatie. Onze ruime ervaring in het 
opleiden en trainen van enthousiaste 
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prachtig buitengebied. In totaal telt de 
gemeente 27.439 inwoners. 

GrOeNSTe DOrP VAN NeDerlAND
In 2013 is de kern van Dalfsen uitgeroepen 
tot Groenste dorp van Nederland. Daar-
naast heeft de gemeente ook nog het certi-
ficaat ‘Groen en gezondheid’ gewonnen. 
Zoals de jury van de Entente Florale 
motiveerde: “De gemeente Dalfsen is een 
werkelijk groene parel aan de Overijsselse 
Vecht.” Liefhebbers van natuur, rust en 
ruimte kunnen hun hart ophalen in 
Dalfsen. In het uitgestrekte buitengebied 

ontdekt u vanzelf de rijke historie van 
Dalfsen. 

DuurzAAM DAlfSeN
Duurzaamheid is een belangrijk punt op 
de agenda van de gemeente Dalfsen. De 
gemeente wil in 2025 CO2-neutraal zijn. 
Energiebesparing bij huishoudens is 
hierbij een belangrijk speerpunt. Er zijn 
verschillende nieuwbouwprojecten waar 
energiezuinige woningen worden 
gebouwd, maar er is ook aandacht voor 
bestaande woningen. Zo heeft de gemeen-
te Dalfsen het project Duurzaam (T)huis in 

het leven geroepen. Met Duurzaam (T)huis 
worden eigenaar-bewoners begeleid bij 
het energiezuiniger maken van de eigen 
woning. In het kader van dit project zijn er 
diverse wijkpilots en kunnen particulieren 
een duurzaamheidslening aanvragen. De 
gemeente geeft zelf het goede voorbeeld. 
Zo is het gemeentehuis voorzien van maar 
liefst 471 zonnepanelen. 

www.dalfsen.nl

hebben hun thuisbasis al in de Trefkoele. 
Daar komen allemaal nieuwe organisaties 
bij. Een greep uit de collectie: de biblio-
theek, kinderopvang, ouderenwerk, de 
historische kring, de vrijwilligersvacature-
bank, jongerenwerk en het Centrum voor 
Jeugd en Gezin. Al deze clubs hebben hun 
eigen aanbod, maar daarnaast zullen ook 
gezamenlijke initiatieven ontstaan. Samen 
kom je tot nieuwe mogelijkheden! 
Zo wordt TrefkoelePlus een plek waar van 
alles te beleven valt voor mensen van 0 tot 
80 jaar. 

DE plek om te sporten, te ontspannen, 
informatie en advies te halen en te leren. 
TrefkoelePlus wordt in september in 
gebruik genomen. In november vindt de 
officiële opening plaats van dit grootste 
Kulturhus van Overijssel. 

www.trefkoele.nl

leerlingen en medewerkers in de bouw-
sector komt dan goed van pas. 

JONGereN OPleiDeN
Al bijna dertig jaar zijn wij actief in het 
werven en opleiden van jongeren voor de 
inlenende bedrijven in Nieuwleusen, 
Dalfsen en omstreken. Wij bieden de 
leerlingen afwisselend werk, ze leren bij 
ons een leuk vak en kunnen doorgroeien 
in dat vak. Wij bieden diverse opleidingen 
aan waar de jongeren in de maatschappij 
goed mee uit de voeten kunnen. Daarvoor 
werken we nauw samen met Fundeon en 

het ROC Deltion College, dat de theorie op 
ons opleidingscentrum verzorgt.

BiJScHOleN
Het is van belang om in de huidige 
maatschappij, waarin veel verandert, mee 
te groeien. Het bijscholen van werknemers 
is daarvoor belangrijk. Zij zijn een voorname 
spil in een organisatie bij het opdoen van 
nieuwe informatie over technieken en 
theorie. Daarom bieden wij diverse 
trainingen en cursussen aan voor directie 
en medewerkers. Zo blijven de bedrijven 
altijd op de hoogte van veranderingen in 

de bouwsector. Tevens geven ervaren 
docenten cursussen voor bedrijfshulp-
verlening en basisveiligheid, VCA en 
dergelijke. Opleidingscentrum De Grift 
beschikt over meerdere zalen die wij tegen 
aantrekkelijke tarieven verhuren. 

www.de-grift.nl
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v WeDSTriJDlOcATie
De wedstrijd wordt gehouden bij de vernieuwbouw van De 
Trefkoele in Dalfsen. De wedstrijdlocatie ligt aan de Henri 
Dunantstraat hoek Ruigedoornstraat. Volg de borden met de T.

Deelnemers finale 62e NK Metselen 2014
 1 Klaas de Boer  Heerenveen Bornego College, Heerenveen
 2 Luuk Bouw  Erp Commanderij College, Gemert
 3 Wieger van den Broek  Barneveld  Van Lodenstein College, Hoevelaken
 4 Jifke Brolsma  Tzummarum A.M.S. Franeker
 5 Arne van Bruchem  Renswoude  De Meerwaarde, Barneveld
 6 Lute van Dijk  Genemuiden SG Pieter Zandt, Kampen
 7 Mark Jansen Kruiningen Calvijn College Kerkpolder, Krabbendijke
 8 Rens de Kreij Zwijndrecht Wartburg College, Rotterdam
 9 Richard Lavrijsen  Reusel Pius X College, Bladel
 10 Colin Otter  Bergentheim Praktijkschool De Maat, Ommen
 11 Jordy Ouwerkerk  Voorhout  Teylingen College, Voorhout 
 12 Roy van Schaijk Geffen Het Hooghuis, Oss

Deelnemers finale 12e NK Voegen 2014
 1 Sil ten Brinke Varsseveld Takkenkamp Gevelrenovatie BV, Zelhem
 2 Jordy Janssen  Almere Marc Bohle Gevelwerken BV, Amsterdam
 3 Adryan Kloezeman  Wapenveld Voegersbedrijf Gebr. Ter Velde b.v., Heerde
 4 Nico Overbeek Dinxperlo Takkenkamp Gevelrenovatie BV, Zelhem
 5 Nick Truyen Vriezenveen Voegersbedrijf Jans Wildvank bv, Vriezenveen
 6 Joost van Willegen Beverwijk Marc Bohle Gevelwerken BV, Amsterdam
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WoeNsDag 9 april
08.30 uur Aankomst deelnemers metselen 
09.00 uur Instructie deelnemers 
09.30 uur  Start metselwedstrijd 
12.00 uur Lunch 
12.30 uur Vervolg metselwedstrijd
17.00 uur Einde eerste wedstrijddag

DoNDerDag 10 april
08.00 uur Vervolg metselwedstrijd 
12.00 uur Lunch
12.30 uur Vervolg metselwedstrijd
17.00 uur Einde tweede wedstrijddag 

VrijDag 11 april
08.00 uur Vervolg metselwedstrijd
12.00 uur Lunch 
12.30 uur Vervolg metselwedstrijd 
15.00 uur Einde derde wedstrijddag

MaaNDag 14 april
08.30 uur Aankomst deelnemers voegen
09.00 uur Instructie deelnemers
09.30 uur Start voegwedstrijd
12.00 uur Lunch 
12.30 uur Vervolg voegwedstrijd
17.00 uur Einde vierde wedstrijddag 

DiNsDag 15 april
08.00 uur  Vervolg voegwedstrijd
12.00 uur Lunch 
12.30 uur  Vervolg voegwedstrijd
17.00 uur Einde vijfde wedstrijddag

WoeNsDag 16 april
08.00 uur  Vervolg voegwedstrijd
12.00 uur  Einde voegwedstrijd
12.30 uur Lunch voor deelnemers
13.30 uur  Ontvangst genodigden op het wedstrijdterrein
14.00  uur  Symbolische overdracht van de werkstukken
14.30  uur  Officieel programma met prijsuitreiking
16.00  uur  Aperitief

Wedstrijdprogramma
MeTSelAAr WOrDeN
Na vmbo Bouwen, Wonen en Interieur

•	 Metselaar	inclusief	lijmwerk	(niveau	2)	
of Metselaar inclusief lichte schei-
dingswanden (niveau 2)

•	 Praktijk	bij	een	erkend	leerbedrijf,	
vaak via 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 (Midden)
kaderfunctionaris (niveau 4)

VOeGer/GeVelBeHANDelAAr 
WOrDeN
Na vmbo Bouwen, Wonen en Interieur

•	 Opleiding	Voeger	(niveau	2)	of	
Gevelbehandelaar (niveau 2)

•	 Praktijk	bij	een	erkend	leerbedrijf
•	 Theorie	bij	een	roc
•	 Je	leert	allerlei	soorten	voegwerk,	

waaronder bijzonder voegwerk in  
de restauratie

•	 Doorleren	voor	Restauratievoeger	
(niveau 3) of Kaderfunctionaris 
(niveau 4)
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regionale voorronden

Hiervoor beschikt het opleidingsbedrijf 
over werkplaatsen in Leeuwarden,  
Heerenveen en Nunspeet.

www.bouwmensen-fnz.nl

reVABO OOSTerBeeK / OOSTerBeeK
ReVaBo Oosterbeek leidt jongeren op voor 
de bouwnijverheid in de regio Arnhem en 
Zuid-West Veluwe. Doel van ReVaBo is 
bouw- en timmerbedrijven te voorzien van 
voldoende en goed opgeleide vakmensen, 
zoals timmerlieden, machinaal houtbe-
werkers en metselaars. Leerlingen treden 
in loondienst bij ReVaBo. Ze worden tegen 
een afgesproken uurtarief bij de bouw-
bedrijven geplaatst. Een dag per week 
volgen ze theorieonderwijs op een roc. 
ReVaBo verzorgt ook volwassenenscholing.

www.revabooosterbeek.nl

SBrH BOuW eN iNfrA OPleiDiNGeN 
/ MierlO                                        
SBRH Bouw en Infra Opleidingen Regio 
Helmond in Mierlo is een opleidings-
bedrijf van regionale bedrijven in de bouw 

en infratechniek. SBRH voorziet de regio 
van kwalitatief goed opgeleide vakkrach-
ten in de bouw en infratechniek. Via een 
sterk op de praktijk gerichte mbo vakop-
leiding worden jongeren opgeleid tot 
timmerman, metselaar, tegelzetter, 
straatmaker, wegenwerker of monteur 
infratechniek. Tijdens de vakopleiding 
worden ze intensief begeleid door 
instructeurs en leermeesters. Ze ontvan-
gen tijdens de opleiding een vergoeding 
en er zijn interessante doorgroeimogelijk-
heden. 

www.sbrh.nl

BOuWMeNSeN OSS / OSS
Bouwmensen Oss, met ook vestigingen in 
Veghel en Cuijk, zet zich in voor de 
instroom en opleiding van jongeren voor 
de bouw. Leren en werken voor een 
vakdiploma timmeren of metselen, met 
begeleiding van onze instructeurs, 
roc-docenten en leermeesters in de 
bouwbedrijven. Daarnaast organiseert 
Bouwmensen Oss cursussen voor ervaren 
vakmensen op het gebied van veiligheid, 
vaktechniek en organisatie. Zo werken wij 
voor voldoende, goed opgeleide vakmen-
sen voor de bouwsector. 

www.bouwmensen-oss.nl 

BOuWScHOOl BreDA / BreDA  
BouwSchool Breda Opleidingen B.V. is een 
regionaal opleidingsbedrijf voor praktijk-
scholing van voornamelijk jonge bouw-
vakkers. Jongeren worden opgeleid tot 
timmerman, metselaar of tegelzetter. 
BouwSchool Breda verzorgt ook bij- en 
nascholingscursussen voor mensen die in 
de bouw werken. Medio 2014 verhuist 
BouwSchool Breda naar een nieuwe 
locatie aan de Biesdonkweg 31 in Breda. 
Theorie- en praktijkonderwijs worden in 
hetzelfde gebouw gegeven. Volgend jaar 

De deelnemers aan de finale van het 
62e NK Metselen zijn geselecteerd 
tijdens zeven regionale voorronden. 
Deze wedstrijden zijn mede mogelijk 
gemaakt door de volgende opleidings-
bedrijven:

BOuWMeNSeN KeNNeMerlAND / 
BeVerWiJK 
Wie kiest voor de praktijkopleidingen van 
Bouwmensen Kennemerland krijgt er een 
vakkundige en erkende mbo-opleiding. 
Leerlingen werken deels bij een bouw-
bedrijf, volgen onderwijs van het roc en 
via Bouwmensen Kennemerland krijgen ze 
praktijkscholing in uitstekend ingerichte 
werkplaatsen én op een unieke opleidings-
bouwplaats.

www.bouwmensen-kennemerland.nl

BOuWMeNSeN fNz / leeuWArDeN 
Bouwmensen FNZ is een praktijkoplei-
dingsbedrijf van en voor alle aangesloten 
bouw- en metselbedrijven in de regio 
Friesland, Zwolle / Kampen en Noord-
West Veluwe. Bouwmensen verzorgt voor 
haar jeugdige werknemers verschillende 
bouwopleidingen. Doel is het opleiden 
van voldoende kwalitatief goede vaklie-
den voor de aangesloten bedrijven. 

12   NK Metselen en Voegen 2014



wordt de finale van het NK Metselen en NK 
Voegen bij BouwSchool Breda gehouden.

www.bouwschoolbreda.nl

OVG GeNeMuiDeN / 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 leerling-werknemers 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

Prijzen
In de finale strijden de deelnemers 
om twee ereprijzen: de Zilveren 
Troffel en de Zilveren Voegspijker. 
Het zijn wisselprijzen voor de scholen 
of organisaties van de deelnemers die 
de beste prestaties leveren. Uiteraard 
nemen de deelnemers zelf de prijzen 
in ontvangst. 
De winnaars metselen en voegen 
krijgen als blijvend aandenken een 
kleinere uitvoering van de Zilveren 
Troffel en de Zilveren Voegspijker. 
Alle finalisten ontvangen een certifi-
caat van deelname. Voor de nummers 
een, twee en drie is er ook een vaantje.
Tijdens de voorronden krijgen alle 
deelnemers als blijvend aandenken 
een zilveren speldje. Alle voegers 
krijgen tijdens de finale een aandenken.
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Behalve de deelnemers die het werkstuk 
maken zijn ook achter de schermen veel 
mensen actief. Daaronder de juryleden 
die samen bepalen wie de winnaars zijn.

“De deelnemers zijn het belangrijkste. Zij 
moeten gemotiveerd en met plezier aan de 
wedstrijd deel kunnen nemen”, zegt Jo 
Bogers, voorzitter van de jury. “In een paar 
dagen zetten we samen wat moois neer. De 
deelnemers zijn altijd heel enthousiast en 
werken hard. Het is spannend. Zij staan aan 
de top, doen mee aan een wedstrijd op het 
hoogste niveau. Voor iedereen is het altijd 
weer een onvergetelijke ervaring.”

De juryleden schrijven na onderling 
overleg samen de resultaten op. En ze 
proberen de deelnemers tot een extra 
prestatie aan te zetten. Als iedereen na 
afloop zegt: ‘het was leuk en het heeft 
mooi metselwerk opgeleverd’, is het een 
geslaagd Nederlands kampioenschap 
geweest.

Tijdens de zeven regionale voorronden 
hebben leden van de landelijke jury 
samen met vele plaatselijke juryleden alle 
deelnemers beoordeeld. 

KiJKeN NAAr HeT PrOceS
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. 
Bij de metseltechnieken gaat het ook om 
de inpassing van andere materialen, 
zoals de natuurstenen elementen. Alle 
wedstrijdonderdelen worden dagelijks 
beoordeeld.

De Jury BeSTAAT uiT:
•	 Jo	Bogers	(voorzitter)
Docent van de opleiding Voegen niveau 2 
en de restauratie-opleiding Werken aan 
monumenten niveau 3. Directeur van een 
bureau voor het beoordelen van schade 
aan voeg- en metselwerk; jurylid namens 
de Vereniging van Nederlandse Voeg-
bedrijven. Voorheen directeur-eigenaar 
van een restauratiebedrijf gespeciali-
seerd in oude voegtypen.

•	 Huub	Joosten
Jurylid namens Bouwend Nederland. Was 
technisch directeur bij een aannemings-
bedrijf. Neemt nu examens af voor de 

Stichting KOB, de Kader- en Ondernemers-
opleiding in de Bouw, en BouwGarant.

•	 Chris	van	der	Woude
Jurylid namens de Aannemers Vereniging 
Metselwerken (AVM). Voorheen 25 jaar in 
de leiding van een groot metselbedrijf. 
Geeft nu cursussen en neemt examens en 
tentamens af namens de AVM.

Secretaris van de jury en tevens coördina-
tor van het NK Metselen en Voegen is 
Gerard Westenbroek, KNB.

Vakjury motiveert de deelnemers
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ArDeScH iNTeriOrS ricHT TrefKOelePluS iN

HeGeMAN iS eeN AcTief leerBeDriJf

Ardesch Interiors is de specialist voor de complete inrichting 
voor de particuliere en de zakelijke markt. Van advies tot 
realisatie zijn wij de aangewezen partner en hebben alle 
specialisatie in huis voor een perfect eindresultaat. Naast 
tapijt, parketvloeren, PVC vloeren, raambekleding, binnen en 
buitenzonwering bieden wij een compleet assortiment 
meubelen en slaapkamers in onze showroom aan de Welsum-
merweg 13 in Dalfsen. Eigen stylistes en adviseurs begeleiden 
uw project van begin tot eind. Voor TrefkoelePlus realiseren 
wij de diverse vloerafwerkingen, afwerking op de trappen en de 
entreezones.  

www.ardesch.nl

Aannemingsmaatschappij Hegeman B.V. is gevestigd in Nijver-
dal en Someren en timmert als zelfstandig familiebedrijf ruim 85 
jaar aan de weg, al vier generaties lang. Wij zijn actief op het 
gebied van woningbouw en utiliteitsbouw, zowel nieuwbouw 
als renovatie. Wij bouwen onder andere woon- en zorgcom-
plexen, scholen en overheidsgebouwen maar ook parkeergara-
ges, kantoren, hotels, bedrijfshallen en natuurlijk woningen.

Wij werken met circa 190 vakbekwame medewerkers. Elk 
project is bij ons dan ook in goede handen. Vakmanschap en 
kwaliteit staan bij ons bedrijf voorop. Naast een modern kantoor 

beschikken wij over een KOMO gecertificeerde timmerfabriek, 
een hal voor prefabricage van bekistingselementen, een werk-
plaats voor onderhoud en service van eigen materieel, magazij-
nen en een opslagterrein. Wij beschikken onder andere over de 
certificaten NEN-EN–ISO 9001:2008, VCA** 2008/5.1, ISO 14001: 
2004, FSC en Fundeon Erkend Leerbedrijf (erkend sinds 1998).

Onze doelstelling is om permanent door Fundeon erkende 
leerlingbouwplaatsen in uitvoering te hebben, waarbij ons 
leerlingenpotentieel in aantallen schommelt rond de dertig 
leerwerkplaatsen. Momenteel hebben wij de 61e Fundeon 
Erkende leerlingbouwplaats in uitvoering.

Wij onderhouden contacten met opleidingsinstituten zoals 
roc’s en hbo-scholen en de regionale opleidingsbedrijven. Wij 
bieden permanent stageplaatsen voor verschillende afdelingen, 
bijvoorbeeld werkvoorbereiding, uitvoering, administratie en 
secretariaat. Ook zijn trajecten als duaal afstuderen (werken en 
leren) voor zowel mbo- als hbo-studies mogelijk. De stages en 
duale trajecten worden begeleid door speciaal door ons 
opgeleide en erkende leerbegeleiders.

www.hegeman-nijverdal.nl
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Voor de 62e keer organiseert de Nederlandse Baksteenindustrie de finale van het NK Metselen en Voegen. Dit jaar samen met het 
Opleidingscentrum De Grift in Nieuwleusen, TrefkoelePlus en de gemeente Dalfsen. De finalisten maken samen 24 plusvormen. De 
prachtige 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

BOuWeND NeDerlAND
Bouwend Nederland 
behartigt als ondernemers-
organisatie de belangen 
van 4500 kleine, middel-

grote en grote bouw- en infrabedrijven. De hele bouwsector biedt 
werk aan 450.000 mensen en is goed voor een productie van 53 
miljard euro (ruim 5% BNP).Wij zetten ons in voor een bredere 
profilering van de branche en een passende maatschappelijke 
erkenning voor een sector die economisch en sociaal belangrijk 
is. De bouw bepaalt het gezicht van Nederland. Zij maakt wonen, 
werken, recreëren, reizen, handel en vervoer mogelijk. Onze 
kerntaken zijn belangenbehartiging, brancheontwikkeling en 
individuele dienst verlening aan onze lidbedrijven. 

www.bouwendnederland.nl

fuNDeON
Fundeon is het kennis- en adviescen-
trum voor het opleiden en ontwikke-
len van personeel in de bouw- en 
infrasector. We dragen bij aan betere 
opleidingen, vakkundiger personeel 

en daardoor betere bedrijven in de bouw, infra en gespecialiseer-
de aannemerij. In opdracht van het ministerie van OCW onder-
houden wij de mbo-kwalificatiestructuur voor de bouw en infra 
en erkennen we leerbedrijven. Namens de bedrijfstak ontwikkelen 
we lesmethodes voor mbo-opleidingen, adviseren we werkgevers 
en werk nemers over scholings- en loopbaanmogelijkheden en 
keren we sectorale tegemoetkomingen uit aan bedrijven die 
investeren in het opleiden van vakmensen. We maken voorlich-
tingsproducten om jongeren en zijinstromers te informeren over 
de beroeps- en opleidingsmogelijkheden in de bouw en infra.

www.fundeon.nl

PlATfOrM VMBO BWi 
(BOuWeN, WONeN eN 
iNTerieur)
Zo’n 200 vmbo scholen in 
het hele land leiden op 

voor veel verschillende beroepen in Bouwen, Wonen en 
Interieur. Zoals metselen, maar ook timmeren, schilderen, 
interieurbouw en infra. En kaderberoepen als tekenaar, ver-
koopbegeleider en uitvoerder. Daarmee is het vmbo onderwijs 
een belangrijke schakel naar de beroepspraktijk. Het Platform 
vmbo BWI verbetert de kwaliteit van het onderwijs en denkt met 
scholen mee over de vertaling van het landelijke BWI program-
ma naar de eigen afdeling Techniek. Zo sluit dat onderwijs goed 
aan op de vervolgopleidingen in het mbo.

www.vmbo-bwi.nl

KNB
De vereniging Konink-
lijke Nederlandse 
Bouwkeramiek (KNB) is 
de nationale koepel 

van de bouwkeramische industrie in Nederland. Lid zijn zowel 
nationale als internationale ondernemingen die in Nederland 
bouwproducten van gebakken klei maken: metsel-, straat- en 
binnenmuurbaksteen, keramische dakpannen, tegels, rioleringen 
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 2.000 mensen en realiseerde 
in 2013 een omzet van ongeveer 450 miljoen euro. KNB is geves-
tigd in Velp (Gld.)

www.knb-keramiek.nl en www.metselwedstrijden.nl

AVM
Aannemers Vereniging 
Metselwerken (AVM) is een 
landelijk werkende vereniging 
met regionale afdelingen.  
De organisatie behartigt de 
gemeenschappelijke belangen 
van haar leden, vooral op het 

gebied van arbeidsomstandigheden, vaktechniek en opleidingen. 
We willen ons ontwikkelen tot hét Kenniscentrum Metselen.  
Om de kwaliteit van metselwerk te garanderen is de Stichting KBI 
Metselen opgericht. Metselbedrijven die voldoen aan de eisen en 
in de Stichting deelnemen mogen zich presen teren als Erkend 
metselbedrijf.

www.avmmetselwerken.nl

BGA-NeDerlAND
BGA-Nederland is hét opleidingscentrum van de 
Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra. 
BGA biedt opleidingen op niveau 2 tot 5 aan voor 
onder andere metselen, voegen, tegelzetten, 
gevelbehandelaar, dakdekken pannen, dakdek-
ken leien en dakdekken metalen daken, beton-
staallassen, betonstaalvlechten, betonboren, 
slopen en moderne straattechniek. Tevens 
verzorgt zij diverse cursussen op maat, gericht 

op vakbekwaamheid en houding en gedrag. BGA detacheert 
personeel op alle niveaus. Doelstelling van BGA is het onder-
steunen in alle facetten van de verdere professionalisering van 
bedrijven en branches.  

www.BGA-Nederland.nl
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Ter gelegenheid van het 60e NK Metselen en Voegen bracht Hare Majesteit Koningin Beatrix in 2012  
een bezoek aan de finalewedstrijden in Barneveld.

VNV
De branche voegen is verantwoorde-
lijk voor een groot deel van het 
zichtbare deel van de gebouwen om 
ons heen en heeft zodoende veel 
invloed op het uiterlijk van onze 

omgeving. Dat is iets om trots op te zijn! Binnen de voegbran-
che zijn vele honderden voegbedrijven elke dag weer bezig met 

het uitoefenen van hun vak: het maken of herstellen van mooie, 
verzorgde gevels die weer vele jaren mee kunnen. Voor deze 
branche is er de Vereniging Nederlandse Voegbedrijven, 
kortweg VNV. Of het nu gaat om arbeidsomstandigheden, 
scholing, normbladen of technische aangelegenheden; de VNV 
zorgt dat de belangen van de in Nederland werkzame voeg-
bedrijven adequaat worden behartigd.

www.vnv-voeg.nl
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De Van Buuren Groep is met haar acht vestigingen een 
toonaangevende technische groothandel en één van de 
grotere spelers in Nederland op het gebied van toelevering van 
ijzerwaren in de bouw. Het bedrijf bedient onder andere de 
bouw- en installatiebranche met een assortiment van ruim 
40.000 artikelen, waarvan 20.000 op voorraad. De Van Buuren 
Groep levert snel, efficiënt, klantgericht en met een grote mate 
van leverbetrouwbaarheid artikelen op het gebied van 
ijzerwaren, bevestigingsmiddelen, gereedschappen, hang- en 
sluitwerk, ventilatietechniek, kleding en persoonlijke bescher-
mingsmiddelen. Of het nu gaat om verzorgen van grote orders, 
persoonlijk en specialistisch advies op de bouw, reparatie- en 

onderhoudswerkzaamheden aan uw machinepark of specifiek 
maatwerk op het gebied van ventilatietechiek of toegangscon-
trolesystemen, de Van Buuren Groep wil u graag ontzorgen. 
Hiervoor heeft zij een team goed geschoolde en gespeciali-
seerde medewerkers in dienst. De Van Buuren Groep denkt 
mee in het complete bouwproces.

www.van-buuren.com

iKOB-BKB iS Dé cerTificATie-iNSTelliNG VOOr 
De BOuW- eN VASTGOeDSecTOr

De behoefte aan zekerheid bij het bouwen en beheren van woningen en gebouwen 
groeit met de dag. IKOB-BKB voorziet daarin met een compleet dienstverleningspakket 
voor kwaliteitsborging en kwaliteitsbeheersing.

Wij hebben ruim vijftig jaar ervaring met het attesteren en certificeren van producten, 
processen en systemen en het ontwikkelen en uitvoeren van (branche)erkennings-
regelingen. Daarnaast voeren wij bouwplaatsinspecties uit en beschikken wij over 
eigen laboratoriumfaciliteiten.

Wij verzorgen vrijwel alle certificaten en keurmerken in de bouw- en vastgoed-
wereld. Samen met onze partners in de IKOB Groep bieden wij ‘one-stop-shopping’ 
in bouw- en vastgoedcertificering, waaronder VCA, ISO-9001, KOMO en Milieu (ISO-14001). 
Onze deskundigheid ten aanzien van de schil van gebouwen omvat onder andere 
steenachtige materialen, zoals baksteen, kalkzandsteen en cellenbeton alsmede de 
uitvoering van metselwerk, lijmen, voegen en isolatiewerkzaamheden.

www.ikobbkb.nl

VAN BuureN GrOeP, Meer DAN eeN GrOOTHANDel
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XXXXX.

Tentenverhuur Ter Horst in Dalfsen is een familiebedrijf met 
ruim 85 jaar ervaring. Wij werken voor zowel de particuliere als 
zakelijke markt en verhuren tenten voor verschillende evene-
menten. Zo verhuren wij onder andere tenten voor bruiloften, 
kermissen, dorpsfeesten en buurtfeesten, maar ook voor 
bedrijfsopeningen en personeelsfeesten. U kunt bij ons niet 
alleen tenten huren voor (grote) evenementen maar ook om uw 
bezittingen in op te slaan. U kunt dus ook tenten huren voor 
een langere periode. Sinds kort verhuren wij ook 30 meter mega 

Alu hallen, tenten van aluminium. Alle tenten die wij verhuren 
voldoen aan de gestelde veiligheidseisen. Tentenverhuur Ter 
Horst is ook TVD gecertificeerd. Door dit lidmaatschap zijn wij 
op de hoogte van alle ontwikkelingen in de tentenverhuur-
branche. Bedrijven die bij TVD zijn aangesloten, bieden altijd 
creatieve, goed uitvoerbare mogelijkheden, ongeacht het soort 
accommodatie. 

www.tentenverhuur-terhorst.nl

ABN NATuurSTeeN

ABN Natuursteen is de brancheorganisatie en werkgeversvereniging van 
toonaan gevende natuursteenbedrijven in Nederland. ABN Natuursteen onder-
steunt de aangesloten lidbedrijven in de versterking van hun maatschappelijke 
en economische positie door collectieve en individuele dienstverlening op het 
gebied van arbeidszaken, CAO natuursteen, sociale zekerheid, juridische zaken, 
arbeidsomstandigheden, wet- en regelgeving, belangenbehartiging op regionaal 
en landelijk niveau.

BrANcHePlATfOrM NATuurSTeeN

Vakorganisaties FNV Bouw en CNV Vakmensen en de werkgeversorganisatie 
Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven zijn vertegenwoordigd in 
het recent opgerichte kennis- en adviescentrum BranchePlatform Natuursteen. 
Het platform organiseert de opleidingen voor werknemers en ondernemers in de 
natuursteensector, stimuleert kennis en promotie van het vakmanschap en geeft 
voorlichting over scholing, opleiding en onderwijs.

  Ter HOrST: TeNTeN VOOr ieDer eVeNeMeNT
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www.metselwedstrijden.nl

Colofon

Uitgegeven ter gelegenheid van het 62e NK Metselen 
en Voegen 2014

orgaNisatie  

finaleWedstriJd

Opleidingsbedrijf De Grift
De Grift 12
7711 EJ Nieuwleusen
0529 480 443
www.de-grift.nl

TrefkoelePlus
Ruigedoornstraat 108
7721 BR Dalfsen
0529 43 23 38
www.trefkoele.nl

Gemeente Dalfsen
Raadhuisstraat 1
Postbus 35
7720 AA Dalfsen
140529
gemeente@dalfsen.nl

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

teksten	en	redaCtie

Ed Zeelt Tekst&Communicatie, Voorschoten

oNtWerp eN teKeNiNgeN

Architectencombinatie Spring &  
MoederscheimMoonen, Rotterdam

WeBdesign

KNB

fotografie

Ed Zeelt, Voorschoten
PR

VorMgeViNg

Marcel Müller, Den Haag

DruK

Fundeon, Harderwijk 

oplage

1.250 ex.

April 2014

Naar De WeDstrijDeN

Met De auto:

De wedstrijd wordt gehouden bij de vernieuwbouw 
van De Trefkoele in Dalfsen. De wedstrijdlocatie ligt 
aan de Henri Dunantstraat hoek Ruigedoornstraat. 
Volg de borden met de T.
 

openBaar	vervoer:

Via www.9292.nl
Bushalte De Trefkoele

www.metselwedstrijden.nl
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