
 

Velp, 23 februari  2016 

 

P e r s b e r i c h t  

 

Wie wil nog metselen? 

Het 64e NK Metselen blijkt voldoende aantrekkingskracht op jongeren te hebben. Ruim 
75 vmbo-leerlingen bouwtechniek gaven zich op voor deelname aan de regionale 
voorronden. Inzet is een regionaal kampioenschap als opstap naar de landelijke finale 
later dit voorjaar. Het NK Metselen komt op een moment dat de bouw fors aantrekt en 
de vraag naar vakmensen verder groeit.  
 
Regionale voorronden 
In februari en maart vinden door het hele land kwalificatiewedstrijden plaats voor deelname 
aan de landelijke finale in april a.s. Na drie regionale voorronden zijn er al drie finalisten 
bekend. De andere zeven volgen in Sappemeer, Mierlo, Bergen op Zoom, Genemuiden, 
Leeuwarden en Nunspeet.  
 
Finalisten naar Emmen 
De twaalf beste deelnemers uit de regionale voorronden komen half april tegen elkaar uit 
tijdens de landelijke finale in Emmen. Deze wordt door KNB georganiseerd in samenwerking 
met BouwMensen Drenthe Noord-West Overijssel en Woonwijkcentrum Holdert in Emmen 
op 12 – 15 april a.s.  
 
Op vrijdagmiddag 15 april a.s. is de prijsuitreiking op locatie van het Woonwijkcentrum 
Holdert te Emmen. Commissaris der Koning Jacques Tichelaar zal dan het hoogst haalbare 
uitreiken aan de winnaar van het NK Metselen 2016: De Zilveren Troffel. 

 
Meer informatie en bezoek 
Informatie over de locaties van de voorronden, over het verloop van de wedstrijden en over 
de winnaars is te vinden op www.metselwedstrijden.nl. Bezoekers aan de regionale 

voorronden van het NK Metselen zijn meer dan welkom op de tweede wedstrijddag.  
 

Organisatie 

KNB verzorgt het kampioenschap in nauwe samenwerking met de regionale VMBO-

opleidingen bouwtechniek, de regionale Bouwopleidingsbedrijven samenwerkend in 

Bouwend Nederland,  de koepel van  Aannemers van Metselwerken (AVM) en van 

Voegbedrijven (VNV) en bouwcertificeerder SKG-IKOB.   

 
KNB 

De 64
e
 editie van het Metselkampioenschap wordt georganiseerd door de Vereniging Koninklijke 

Nederlandse Bouwkeramiek (KNB). Deze brancheorganisatie behartigt de belangen van de industriële 

ondernemers die in Nederland uit klei gebakken producten voor de bouw maken: metsel-, straat- en 

binnenmuurbaksteen, keramische dakpannen, wand- en vloertegels, raamdorpels. De 

bouwkeramische industrie biedt een gezamenlijke werkgelegenheid aan ca. 2.500 personen en 

realiseert jaarlijks een omzet van ca. 450 miljoen Euro (2015). 

_________________________________________________________________________________ 

Noot voor de pers: 

Voor meer informatie over de geschiedenis, achtergronden van de metsel- en voegwedstrijden en ook voor 

informatie, toelichting of afspraken over het Nationale Metselkampioenschap 2016 kunt u contact opnemen met 

http://www.metselwedstrijden.nl/


 

KNB, ing. G. Westenbroek (projectleider) of directeur mr. E. van Hal. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer: 

026-3845630. E-mail: info@knb-keramiek.nl 


