
 

P E R S B E R I C H T  

Velp, 7 april 2014 

Finale 62e NK Metselen en Voegen  

Elf jongens en één meisje strijden om Zilveren Troffel 

Woensdag 9 april start in het Overijsselse Dalfsen de finale van het NK Metselen en 

Voegen 2014. Het is voor de 62e keer sinds 1953 dat de Nederlandse baksteenindustrie 

het evenement organiseert. Twaalf leerling-metselaars strijden om de ‘Zilveren Troffel’. 

Zes leerling-voegers strijden om  de ‘Zilveren Voegspijker’. Voor het eerst in de 

historie is er een vrouwelijke deelnemer aan het NK metselen. De wedstrijd duurt 5 

werkdagen, van 9 april tot en met woensdag 16 april. 

 

Deelnemers aan de metselfinale plaatsten zich eerder tijdens zeven regionale voorronden. 

Zij zijn allen vmbo-leerling in de leeftijd van 15 en 16 jaar. Inzet bij de finale is het winnen van 

de felbegeerde Zilveren Troffel. De metselwedstrijd is op 9, 10 en 11 april. 

Aansluitend op het metselkampioenschap vindt het 12e NK Voegen plaats. Hieraan nemen 

zes voegleerlingen deel. Inzet is het winnen van de Zilveren Voegspijker. De voegwedstrijd is 

op 14, 15 en 16 april.  

Op woensdagmiddag 16 april ontvangen de winnaars hun prijzen uit handen van de 

burgemeester van Dalfsen, de heer Han Noten. De finale is dagelijks te volgen op 

www.metselwedstrijden.nl 

 

Initiatief KNB 

Het metselkampioenschap is een initiatief van de georganiseerde Nederlandse 

baksteenindustrie. Deze besloot in 1953 tot het uniformeren van de metseltechniek, het 

promoten van het metselvak en het bevorderen van de instroom van leerlingen. Dit laatste is 

anno 2014 belangrijker dan ooit.  

Het KNB metselkampioenschap onderscheidt zich van andere metselwedstrijden doordat de 

finaleobjecten na afloop blijven staan. Op jaarlijks wisselende locaties verkrijgen zij een 

duurzame functie en vormen daarmee een blijvend aandenken aan het kampioenschap.  

Finaleopdracht 

De wedstrijdopdracht 2014 is naar ontwerp van architectencombinatie Spring & 

Moederscheim Moonen uit Rotterdam. Het zijn 24 gemetselde ‘’plus’’vormen die, in 

combinatie met stalen ‘fietsnietjes’, het voorplein van het zojuist geopende 

gemeenschapscentrum Trefkoeleplus een nieuwe functionaliteit geven.  

 
Gezamenlijk bouwfestijn 
De 62e editie van het NK Metselen en Voegen is een initiatief van KNB, dat dit 

kampioenschap organiseert in nauwe samenwerking met de regionale vmbo-opleidingen 

Bouwen, Wonen en Interieur, de Aannemersvereniging Metselwerken AVM, de Vereniging 

Nederlandse Voegbedrijven (VNV), certificeringsinstantie IKOB-BKB, ABN Natuursteen en 

het BranchePlatform Natuursteen, kenniscentrum Fundeon, Bouwend Nederland en de 

regionale opleidingsbedrijven in de bouw.  

 

KNB 

De vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) is de koepel van de bouwkeramische 

http://www.metselwedstrijden.nl/


 

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 ca. 450 miljoen euro. KNB is gevestigd in Velp (Gld.).   

 

Noot voor de pers: 

U bent dagelijks van 09.00 – 15.50 uur van harte welkom op het wedstrijdterrein bij TrefkoelePlus, 

Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen. De prijsuitreiking is op woensdag 16 april vanaf 14.30 uur 

op de wedstrijdlocatie in Dalfsen. 

 

Contactpersoon op het wedstrijdterrein is Ed Zeelt (06 53 15 17 05). 

Voor informatie over geschiedenis en achtergronden van het metsel- en voegkampioenschap kunt u 

contact opnemen met KNB directeur mr. E. van Hal, of ing. G. Westenbroek (projectleider wedstrijden) 

via 026-38 45 630 of email: info@knb-keramiek.nl 
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