Velp, 5 april

Friese trots naar NK Metselen in Grou
Mike Breidenbach en Gerben Lei komen uit voor Friesland tijdens het NK Metselen in
Grou. Tijdens de metselfinale van 11 tot en met 13 april gaan zij de strijd aan met
elkaar en andere finalisten uit heel Nederland. Naast de titel ‘Beste Metseltalent van
2018’, maken de deelnemers kans op de felbegeerde ‘Zilveren Troffel’.
Friese deelnemers
De twee Friese metseltoppers zijn:
- Mike Breidenbach (16) uit Franeker, leerling aan het AMS in Franeker;
- Gerben Lei (16) uit Moddergat, leerling aan het Dockinga College in Dokkum.
Meer informatie over de deelnemers staat op http://www.metselwedstrijden.nl/finale/definalisten/. In totaal nemen twaalf VMBO-metselleerlingen uit heel Nederland deel aan de
finale van het NK Metselen 2018.
Goed vakonderwijs
Met het organiseren van landelijke vakwedstrijden voor jonge metselaars promoot de
Nederlandse baksteenindustrie (KNB) al sinds 1953 ononderbroken het metselonderwijs. Het
wil daarmee de instroom van jonge metseltalenten bevorderen en goed vakonderwijs
stimuleren. Dat blijft van groot belang, zeker op een moment dat de bouw voor een grote
maatschappelijke opgave staat en een tekort aan vakkrachten waaronder metselaars dreigt.
De finalewerkstukken
De te realiseren finalewerkstukken zijn drie toegangspoorten tot het Wilhelminapark in Grou.
De poorten zijn ontworpen door twee architectuurstudenten van de afdeling Bouwkunde aan
de TU Delft. De namen van de finalisten worden opgenomen in de werkstukken door middel
van een speciale lasermarkeertechniek. Deze techniek wordt ook toegepast in het door
Daniel Libeskind ontworpen Namenmonument in Amsterdam.
Programma
De finale duurt van woensdag 11 tot en met vrijdag 13 april. De eerste wedstrijddag start met
de opening van de wedstrijd. De deelnemers metselen woensdag, donderdag en
vrijdagmorgen aan de werkstukken. Vrijdag rond het middaguur zijn de werkstukken gereed,
waarna om 14.30 uur de symbolische overdracht plaatsvindt. KNB draagt de werkstukken
over aan de gemeente Leeuwarden. De winnaar van het kampioenschap ontvangt de
felbegeerde Zilveren Troffel uit handen van de burgemeester van Leeuwarden, de heer Ferd
Crone. De prijsuitreiking vindt plaats bij Friesma State, Oostergoostraat 52 in Grou.
Geïnteresseerden zijn gedurende de gehele wedstrijd van harte welkom om de finalisten aan
het werk te zien en aan te moedigen. De ingang van het Wilhelminapark is tegenover de
Tureluurstraat 1 in Grou.
KNB organiseert de 66e finale van het NK Metselen in samenwerking met Bouwmensen FNZ
Leeuwarden.
Meer informatie en bezoek
Meer informatie over de finalewedstrijd, de finalisten, het programma, achtergronden over
het finalewerkstuk en nog veel meer, is te vinden op de website van het kampioenschap,
www.metselwedstrijden.nl.
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De 66 editie van het Metselkampioenschap wordt georganiseerd door de Vereniging Koninklijke
Nederlandse Bouwkeramiek (KNB). KNB behartigt de belangen van nationale en multinationale
fabrikanten van gebakken kleiproducten voor de bouw: metsel- en straatbakstenen, keramische
binnenmuurstenen, dakpannen, wand- en vloertegels en raamdorpels. De sector biedt
werkgelegenheid aan ca. 2.500 personen en realiseert jaarlijks een omzet van ca. 500 miljoen Euro
(2017).
e

Voor beeldmateriaal en meer informatie over geschiedenis en achtergronden van het 66 NK
Metselen:
- KNB, ing. G. Westenbroek (projectleider) of
- directeur mr. E. van Hal.
Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer: 026-3845630. E-mail: info@knb-keramiek.nl.
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