
Dit is een nieuwsbrief van KNB. Wanneer u deze niet goed kunt bekijken, klik dan hier voor een online versie. 

 

Mei 2014 

In 2014 organiseerde de vereniging Koninklijke Nederlandse 

Bouwkeramiek (KNB) voor de 62
e
 keer op rij het Nederlands 

Kampioenschap Metselen ('sinds 1953') en voor de 12e keer op rij 

het Nederlands Kampioenschap Voegen. 
 

   

Geslaagd NK Metselen en Voegen 2014 

KNB ziet terug op een zeer geslaagd NK Metselen en Voegen 2014 in Dalfsen. De sfeer was 

prettig, er waren veel bezoekers en de deelnemers hebben mooie werkstukken gemaakt. Goed 

merkbaar was dat de metselleerlingen prima waren voorbereid. Dat gold ook voor de voegers. 

Het overwegend mooie weer werkte bovendien ook mee om er een prachtig evenement van te 

maken. 

Winnaars 62
e
 NK Metselen 

Wieger van den Broek uit Barneveld werd de 

winnaar van de 62
e
 finale van het NK Metselen. 

Hij ontving de Zilveren Troffel. Wieger is leerling 

van het Van Lodenstein College in Hoevelaken. 

De tweede prijs bij het metselen ging naar Luuk 

Bouw uit Erp. Hij is leerling van het Commanderij 

College in Gemert. De derde prijs bij het 

metselen was voor Rens de Kreij uit 

Zwijndrecht. Hij is leerling van het Wartburg 

College in Rotterdam. 

 

Foto: Winnaars NK Metselen 2014 

 

 

 

Winnaars 12
e
 NK Voegen 

 

http://vicinity.picsrv.net/459/29527e7e24f3e8ad3ac607a2f2bc007d/6277


Sil ten Brinke uit Varsseveld werd de winnaar 

van het 12
e
 NK Voegen. Hij ontving de Zilveren 

Voegspijker. Sil werkt bij Takkenkamp 

Gevelrenovatie BV uit Zelhem. 

De tweede prijs bij het voegen ging naar Nick 

Truyen uit Vriezenveen. Hij werkt bij 

Voegersbedrijf Jans Wildvank bv uit Vriezenveen. 

Jordy Jansen uit Almere won de derde prijs bij 

het voegen. Hij werkt bij Marc Bohle 

Gevelwerken BV uit Amsterdam. 

 

Foto: Winnaars NK Voegen 2014 

 

 

Minister spreekt deelnemers toe - Goed vakmanschap 

Minister van OCW Jet Bussemaker richtte zich 

tijdens de prijsuitreiking met een videoboodschap 

rechtstreeks tot alle finalisten en het aanwezige 

publiek. "Goed vakmanschap is zichtbaar voor de 

hele samenleving", aldus de minister. De 

deelname (voor het eerst) van een vrouwelijke 

metsel-leerling inspireerde de minister om zich 

beschikbaar te houden voor een persoonlijke 

opfriscursus metselen. In haar studententijd 

metselde de minister muurtjes. Bekijk de videoboodschap. 

 

Foto: Minister van OCW Jet Bussemaker 

 

 

 

Veel pers 

Nog nooit is er tijdens een metsel- en 

voegkampioenschap zoveel belangstelling 

geweest van de pers. Uitgezonderd uiteraard in 

2012 toen de toenmalige Koningin Beatrix alle 

deelnemers persoonlijk sprak. Dit keer had het 

vooral te maken met het feit dat voor het eerst in 

62 jaar historie van het metselkampioenschap 

een vrouw deelnam: Jifke Brolsma uit 

Tzummarum. De tv-programma's Hart van 

Nederland, Vandaag de Dag, RTV Oost, maar 

ook De Telegraaf, de Stentor, Q-music en 3FM, 

eigenlijk kwamen ze allemaal voor Jifke. Eenmaal aanwezig had de pers gelukkig ook veel 

aandacht voor alle andere deelnemers en de goede prestaties van iedereen. Een afstuderende 

filmstudent uit Rotterdam maakte opnamen voor een filmproductie over excellent vakmanschap. 
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Voor mediabelangstelling klik hier. 

 

Foto: Jifke Brolsma 

Dudok-voeg, bijzonder voegwerk 

De voegers moesten een bijzonder type voeg maken dat niemand van hen ooit eerder had 

gemaakt: de Dudok-voeg, genoemd naar de architect Willem Dudok. Bij een Dudok-voeg liggen 

de stootvoegen gelijk aan de voorkant van de steen; glad, strak en platvol. De lintvoegen zijn 

sterk verdiept en liggen 5 tot 10 mm terug, deze zijn ook glad en strak. De architect Dudok 

paste graag voegen toe die een sterke schaduwwerking geven. Een bekend gebouw is het 

raadhuis van Hilversum waar een Dudok-voeg is toegepast met een schaduwvoeg. Bekijk hier 

de foto’s van het voegwerk. 

Overdracht werkstuk 

Op woensdagmiddag kwamen veel 

belangstellenden, waaronder ouders en 

docenten, al vroeg naar Dalfsen. Het officiële 

programma begon traditiegetrouw met de 

overdracht van de werkstukken. Ewald L.J. van 

Hal, directeur van KNB, droeg de 24 plusvormen 

symbolisch over aan Han Noten, de 

burgemeester van Dalfsen. Die toonde zich 

verrast met het resultaat. 

De werkstukken, gecombineerd met de nog aan 

te brengen stalen ‘fietsnietjes’ zorgen voor een bijzonder voorplein bij het nieuwe 

gemeenschapscentrum TrefkoelePlus. De komende maanden wordt het straatwerk 

aangebracht. In september wordt TrefkoelePlus in gebruik genomen. 

 

Foto: Burgemeester Han Noten (l) en KNB-directeur Ewald van Hal (r) 

 

 

 

Alles nog eens nazien? 
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Wilt u het hele kampioenschap met alle 

verslagen van de wedstrijddagen nog eens 

nalezen, informatie over de achtergronden van 

deze historische wedstrijden tot u nemen en ook 

heel veel foto's van dit prachtige kampioenschap 

bekijken ga dan naar metselwedstrijden.nl. 

 

 

Finale 2015 in Breda 

De finale van het 63
e
 NK Metselen en Voegen vindt in april 2015 plaats in Breda. Bouwschool 

Breda heeft zich aangemeld om samen met KNB dit mooie kampioenschap te organiseren. De 

finalewedstrijd vindt plaats op de nieuwe locatie van Bouwschool Breda aan de Biesdonkweg. 

Dit voormalige terrein van een autogarage biedt een unieke mogelijkheid om prachtige blijvende 

metselwerkstukken te realiseren. De voorbereidingen starten al voor de zomer. De historie leert 

dat in april 2015 weer een prachtig kampioenschap zal plaatsvinden. U bent nu al van harte 

uitgenodigd! 

Heel veel dank! 

Een metsel en voegkampioenschap kan niet worden georganiseerd zonder de medewerking, 

inzet en bijdrage van heel veel mensen en bedrijven. Speciaal bedankt KNB alle mensen van 

Opleidingsbedrijf De Grift, en in het bijzonder directeur Yvonne Holterman van het 

bouwopleidingsbedrijf , die in de voorbereiding heel veel werk hebben verzet. Tijdens en na de 

wedstrijden (er moet ook worden opgeruimd!) ging dat onverminderd voort. Maar natuurlijk ook 

dank aan de juryleden Jo Bogers, Huub Joosten, Chris van der Woude en Patrick Bart en de 

organisaties die hen afvaardigden. Verder natuurlijk de gemeente Dalfsen, TrefkoelePLus en 

alle sponsors die hieronder staan genoemd. Iedereen reuze bedankt! 

NK Metselen en Voegen is mede mogelijk gemaakt door 
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ABN Natuursteen * Alvasi Reclame * Arcabo 

Caravans * Ardesch Interiors * BranchePlatform 

Natuursteen * Authentiekbouw * De Zwaluwhof * 

Gemeente Dalfsen * Hegeman Nijverdal * 

Matador * MegaMix * Metselbedrijf Vegtron * 

Opleidingscentrum De Grift * Platform vmbo 

Bouwen, Wonen, Interieur * Raab Karcher * 

Saint-Gobain Weber Beamix BV * Van Buuren 

Rijssen * Verhoeven Tools * Tentenverhuur Ter 

Horst * TrefkoelePlus * VanderSanden Group  

 

Organisatie: 

Opleidingscentrum De Grift * TrefkoelePlus * Gemeente Dalfsen * KNB  

 

Ondersteuning: 

Aannemers Vereniging Metselwerken * Vereniging Nederlandse Voegbedrijven * BGA-

Nederland * Bouwend Nederland * Fundeon * IKOB-BKB 

 

 

 

Meer informatie kunt u vinden op metselwedstrijden.nl en voegwedstrijden.nl 

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, stuur ons dan een e-mail 
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