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VAN DE REDACTIE 
VAN HET BESTUUR 	 Aan alle belangstellenden 

UIT DE WERKPLAATS 	 en toekomstige leden, 
HANDIGE TIPS 
VEILIGHEID 	 Om een eenvoudig contactblad tot 

GEREEDSCHAP 	 een verenigingsblad te laten 
HOUT ONDERWEG 	 uitgroeien betekent dat er een 
VOOR U GELEZEN 	 aantal stappen gezet moet worden. 

HOUTVARIA 	 Gelukkig krijg ik daarbij de 
VRAAG & AANBOD 	 nodige ondersteuning in de vorm 

van practische aanwijzingen. Uit 
brieven en gesprekken heb ik een 
aantal suggesties opgepakt en deze 

in de bovenstaande kolom "RUBRIEKEN" weergegeven. 
Het zal u duidelijk zijn dat we nog veel kanten uit kunnen met ons 
contactblad. Juist nu in het beginstadium heeft u nog veel 
mogelijkheden om het gezicht van het toekomstige tijdschrift mede 
te bepalen. Wervel uw ideeën op een blaadje, het hoeft geen echte 
brief te worden, en stuur ze aan bovenstaand adres. 

Mijn tweede verzoek luidt: 
stuur mij suggesties voor de naam van ons verenigingsblad. 
Er is wel een en. ander bdnnengekomen, maar dit lijkt wat 	es  

als we uitgdan van een zeventigtal belangstellenden. 

De vele mondelinge informatie die door enthousiaste houtdraaiers 
werd doorgegeven en het verschiij.en van ons eerste contactblad 
heeft de belangstelling voor een vereniging van houtdraaiers sterk 
doen toenemen. 

Als bijlage zult u dan ook een lijst aantreffen van alle 
belangstellenden. Het betreft zowel de definitief aangemelde leden 
als degenen die interesse hebben getoond voor een verenigings-
verband. Allen zullen worden uitgenodigd voor de eerstvolgende 
draaiersdag in oktober a.s. 
U zult ongetwijfeld namen van houtdraaiers kunnen bedenken die nog 
op deze lijst ontbreken. Aarzel niet, neem contact met hen op. Ook 
zij willen misschien graag aanwezig zijn op deze uiterst belang-
rijke dag voor houtdraaiend Nederland. 

De bijeenkomst in oktober moet gezien warden als een centraal 
ontmoetingspunt waar - naast de oprichtingsvergadering - genoeg 
tijd zal overblijven voor onderling contact. 
Er wordt een aantrekkelijk programma geboden. De organisatoren 
hebben zich goed gerealiseerd dat u niet voor niets een dag van 
huis wilt gaan, maar dat er op vakgebied wat te beleven moet zijn. 

Reserveer alvast zaterdag 15 oktober a.s. 
U zult tijdig geinformeerd worden over plaats en tijd.  
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OPROEP 

van de commissie van oprichting 

In oktober a.s. zal in een algemene vergadering de vereniging van 
houtdraaiers worden opgericht. 
De preciese datum zullen wij u tijdig doorgeven gelijk met agenda, 
concept statuten en huishoudelijk reglement, en een voorstel voor 
de eerste bestuurssamenstelling. 

Maar 	de oproep voor suggesties voor een pakkende NAAM heeft tot 
nu toe nog maar twee reacties opgeleverd. Er moet meer leven onder 
de a.s. leden! 

Naast een naam heeft de vereniging ook een pakkend LOGO nodig. 
Enkele spontaan ingezonden ideeen zijn al binnen, maar dit zou veel 
meer kunnen zijn. 
Als u denkt niet over de nodige grafische kennis te beschikken, 
wees dan niet bang om een simpel schetsontwerp te maken. Er is 
professionele hulp aanwezig om ook zelfs de meest schetsmatige 
c.oz.,,t uit 	 ",71. het Ide -J. 
Een kleine commissie zal een voorselectie maken en tijdens de 
oprichtingsvergadering zullen de beste ontwerpen warden getoond. 
De leden kunnen dan zelf een keuze maken. 

En wat voor het LOGO geldt, geldt ook voor de naam. 

Aangezien met dit alles toch enige tijd gemoeid zal zijn, moet er 
een definitieve sluitingsdatum warden bepaald en die is gesteld op 
10 september 1994. 

Wij hopen op een groot aantal suggesties. 
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Beste "draai"-genoten, 

Het is alweer geruime tijd geleden dat een 23-tal van u bij mij 
thuis het initiatief hebben genomen om tot de oprichting van een 
vereniging van houtdraaiers te komen. 
Ik verneem van onze voorzitter - ad interim - dat hij bijna klaar 
is met de voorbereiding van de statuten en het huishoudelijk 
reglement. Hierin is vastgelegd dat onze vereniging er een zal zijn 
van openhartige mededeelzaamheid. Door van elkaar te leren komen we 
allemaal verder. 
Omdat ik links en rechts hoor klagen hoe moeilijk het is om aan een 
behoorlijk stuk hout te komen hebben we een rubriek ingesteld: 
"Hout onderweg". 
De bedoeling is om hout wat je tegenkomt en wat je zelf niet nodig 
hebt in deze rubriek te melden: wat voor soort hout, (prijs) 
afmeting, waar af te halen. Schrik niet meteen terug voor een groot 
stuk. We hebben zelfs leden met een kraanwagen of kruiwagen, daar 
wil ik even af zijn. 
Verder wil ik van de gelegenheid gebruik maken u te vragen: wie wil, 
er videobanden ter beschikking stellen voor vertoning op onze 
oprichtingsdag? We kunnen u er geen vergoeding voor geven. 
Liefdewerk, oud hout dus (papier is toch ook een vorm van hout). 
Wilt u mij daarover opbellen, wanr Arie Boogert, die de video's 
regelt, is met vacantie. 

Bellen dus 023 - 311848 
Muck 

HOUT ONDERWEG 

Hier komt dan het eerste adres voor de Schotlandreizigers. In mei 
1991 bezocht ik de "Wild Wood Turnery" van Craigston Castle, een 
houtdraaierij waar allerlei inlandse soorten verwerkt worden. De 
werkplaats annex verkoopruimte ligt op het uitgestrekte terrein van 
het bewoonde kasteel. Werkplaats en showroom zijn een bezoek waard. 
Maar wat mij helemaal buiten zinnen bracht was de aanblik van de 
stammen die nog op verwerking lagen te wachten. Ergens moet ik nog 
foto's hebben van de uitbundige "burls" die om houtdraaiers lagen 
te schreeuwen. Ik vermoed dat het hout niet goedkoop zal zijn. 

Bel Joe Woods, 08885 246 / 611 overdag en 08885 611/279 's avonds. 
Adres: Craigston Castle, TURRIFF AB5 7PX, Schotland. 
(ten N.W.van Aberdeen) 

Succes! Lily van der Dussen 
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UIT DE WERKPLAATS 

Voor sommigen onder u, die net als ik nog niet zo lang met 
houtdraaien bezig zijn, is misschien het volgende wel interessant. 

Voor het afwerken van, bijvoorbeeld een pot, gebruikte ik vroeger 
gewoon schuurpapier. Nu is mij intussen gebleken dat linnen schuur-
banden veel beter voldoen. Ik bezat nog een aantal jaren-oude 
schuurbanden waarvan de lijmnaad losliet. Om deze verder onge-
bruikte banden niet zonder meer weg te hoeven gooien heb ik ze aan 
stukken gesneden en gebruik ik ze nu als schuurpapier bij 
draaiwerk. Wat de oorzaak is weet ik niet maar ze schuren beter. 
Voor de buitenkant gebruik ik 100-120-240. Voor de binnenkant, die 
meestal ruwer of tenminste plaatselijk ruwer is, gebruik ik 40-60-
80 etc., al naar behoefte. 
Daarna werk ik het na met Scotts Brite (grijs). De bank mag dan 
niet te snel draaien omdat de kunststofvezel dan zal smelten en een 
tekening op het hout zal achterlaten. Dat laatste kan trouwens wel 
eens een leuk effect geven. Het grijze plastic zit n.l. muurvast op 
het hout.( OFWEL Het grijze plastic hecht zich n.l. muurvast aan 
het hout) 

Is het u ook wel eens gebeurd dat - bij sommige houtsoorten - het 
oppervlak uitspaant? Alsof er vezels uit het hout zijn gerukt. 
Ik heb daar het volgende op gevonden. Ik snij uit modern float glas 
(afval) een groot aantal strookjes van + 10 cm x 1,5 cm. Deze 
gebruik ik schuin t.o. van de as van de draaibank bij niet te laag 
toerental als schraper. Gebruik niet de kant waar de glassnijder 
overheen gerold heeft. Ondersteun het strookje glas goed met je 
vingers, want het breekt gauw. Gooi je strookje na enig schrapen 
weg en neem een nieuw; ze zijn gauw bot. 
Deze manier van werken bespaart een hoop schuurwerk. 

Groeten, Muck 
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