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Braal en de Jager Metselwerken: vakmensen met 

clubliefde 

 

Marinus Braal en Jan de Jager waren vroeger collega’s en zijn heden ten dage 

compagnons van…. Braal en de Jager Metselwerken. Met hun bedrijf gelden ze als 

enthousiast lid van de Businessclub van vv Lekkerkerk. 

“Ik was 15 toen ik in de bouw begon als metselaar”, vertelt Marinus Braal (35). “ik heb er dus 

alweer 20 jaar opzitten. “Ooit begon ik bij metselbedrijf Slingerland. Daar trok ik op met Jan. 

We hadden samen de zelfde leermeester: Wim van Kooten. Hij bracht ons het vak tot in detail 

bij. Een geweldige vakman.” 

Na een jaar of twaalf in loondienst te hebben gewerkt staken Jan de Jager en Marinus Braal 

de hoofden bijeen en besloten ze hun eigen metselbedrijf te stichten. “We merkten allebei dat 

het tijd was om op eigen benen te staan en onze eigen ideeën in daden om te zetten”, vertelt 

Marinus Braal. “Van die stap hebben we nooit spijt gehad. We begonnen weliswaar middenin 

crisistijd, maar werden van diverse kanten goed gesteund. Zo kregen we in die periode al 

meteen goed werk van aannemingsbedrijf Martens. Mede daardoor konden we een goede start 

maken en vervolgens door groeien tot de onderneming die we nu zijn: een bedrijf dat 

gespecialiseerd is in metselwerk, voegwerk, lijmwerk, steigerwerk en stelwerk ten behoeve 

van profielen en kozijnen. Eenvoudig gesteld is de buitenschil van een gebouw ons vak.” 

Heden ten dage zijn er zo’n honderd vakmensen actief namens Braal en de Jager 

Metselwerken. Het bedrijf is voornamelijk actief in midden Zuid-Holland en houdt zich 

volledig bezig met nieuwbouwprojecten. “We hebben inmiddels een klus in Hendrik-Ido-

Ambacht afgerond”, vertelt Marinus Braal. “150 woningen onder regie van aannemingsbedrijf 

Van Erk. “Momenteel zijn onze mensen aan het werk in onder meer Waddinxveen 

(nieuwbouwproject bestaande uit 106 woningen) en Den Haag (206 nieuwbouw 

appartementen. We weten nu al dat de opdrachtenportefeuille voor 2023 inmiddels ook al 

aardig gevuld is. Het totaalplaatje ziet er dus goed uit.” 
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Zijn schaarse vrije tijd besteedt Marinus Braal aan zijn  gezin en zijn sportieve hobby: 

voetballen in het tweede elftal van vv Lekkerkerk. Hij bestrijkt er als vleugelspits of back de 

linkerflank. “Het gaat lekker met onze ploeg”, beziet Marinus Braal de recente competitie-

uitslagen. “Het is een leuk team om deel van uit te maken. Ook de nieuwe trainer – Romeo El 

Boauzatti, red.- bevalt prima. Zijn oefenstof is hartstikke goed en zijn aanwezigheid zorgt voor 

een mooie trainingsopkomst. Ik heb het dan ook uitstekend naar mijn zin een hoop nog een 

tijdje op dit niveau te kunnen voetballen.” 

Lid van de Businessclub van vv Lekkerkerk is Marinus Braal ook met veel plezier. “een 

gezellige groep mensen”, vindt hij. “En het lidmaatschap levert leuke connecties op. Maar 

boven alles staat dat het belangrijk is om als bedrijf de vereniging te ondersteunen. Vv 

Lekkerkerk kan die support goed gebruiken om de boel draaiende te houden. Jan en ik leveren 

daar met onze onderneming graag een bijdrage aan.” 

 


