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Ruud van Oorschot

nr 81:  1 februari 2014

Van de redactie

Het laatste nummer van het jaar 2013. In dit nummer veel 

afdelingsnieuws. Als extraatje een boekje met alle bij ons 

bekende signaturen, brandmerken van (ex)leden van Ra-

dius. Roelof Schmidt was ooit begonnen met verzamelen 

en Ruud van Oorschot en ondergetekende hebben het 

karwei afgemaakt met jullie hulp. Het is een mooie verza-

meling geworden. Zijn we nu klaar? Ik denk het niet. Le-

den die dit nu lezen en niets hebben opgestuurd kunnen 

dat alsnog doen. Zoals u ziet is het formaat hetzelfde als 

AktieRadius en daarom zullen we als we weer voldoende 

signaturen hebben in AktieRadius een middenvel inslui-

ten met de aanvullingen. Blijf dus insturen. In dit num-

mer ook de uitslag van de enquete die de redactie heeft 

rondgestuurd naar de afdelingen. Over het algemeen een 

positieve reactie. Gelukkig ook veel tips om wat te verbe-

teren of andersoortige artikelen te plaatsen. De redactie 

zal dat bespreken en zien hoe dat alles gerealiseerd kan 

worden om ons blad nog beter te maken. Begin 2014 zal 

er een begin worden gemaakt met het plaatsen van oude 

nummers op de website. Voorlopig alleen ter inzage zon-

der zoekmogelijkheden. We beraden ons er nog op hoe 

we een soort inhoudsopgave kunnen maken waarmee we 

u het zoeken wat makkelijker kunnen maken. Het lijkt 

wat eentonig te worden maar toch doe ik een dringend 

beroep op u om kopij te blijven insturen. Het is elke keer 

weer een hele puzzel om het blad gevuld te krijgen. Stuur 

kopij, geef tips over artikelen eventueel uit andere bladen. 

Tenslotte wens ik u allen heel fijne feestdagen en ik hoop 

dat 2014 een goed draaiend jaar voor u mag worden.

Het werken met voor het houtdraaien gebruikelijke gereedschappen, machines en uitgangsmateriaal kan gevaarlijk 

zijn. Lees vóór het gebruik de bijbehorende voorschriften en volg de daarin gegeven aanwijzingen zorgvuldig op. Noch 

de Vereniging RADIUS, noch de redactie van AktieRadius, noch de auteurs van de in dit nummer opgenomen artikelen 

en advertenties kunnen enige aansprakelijkheid aanvaarden voor onvolkomenheden of andere fouten.

Van de bestuurstafel
Aat Meijboom AktieRadius nr. 80: weer een mijlpaal(tje) in 

de vereniging. Sommige dingen blijven altijd 
hetzelfde, andere veranderen geregeld. Zo ook 
bij de fabricage van ons verenigingsblad.

Na 10 jaren zijn we over- ge-
stapt naar een andere druk-
ker die voor een aanzienlijk 
lagere prijs dezelfde kwaliteit 
levert. Ook krijgt u het blad 
op een andere wijze verpakt 
toegestuurd. Het papier is 
van FSC hout gemaakt  en 
de verpakking van milieu-
vriendelijk plastic, voor zo-
ver plastic milieuvriendelijk 
kan zijn. Een tweede veran-
dering is het ontwerpen en 
onderhouden van een forum 
op de website, wat een gevolg 
is van vragen van leden.  Een 
ontwerp maken is niet zo 
heel moeilijk maar het on-
derhouden ervan vraagt de 
nodige inspanning. Wat dit in 
de praktijk oplevert ? De tijd 
zal het leren. De locatie voor 
de regionale demodag in april 
2014 is inmiddels bekend. 
Deze demodag wordt  geor-
ganiseerd  door de afdelingen 

Rotterdam en Haarlemmer-
meer en zal gehouden wor-
den in Voorhout in het Teylin-
gen College. Een schitterende 
locatie met voldoende ruimte 
en parkeergelegenheid en 
gemakkelijk bereikbaar. Voor 
de centrale demodag in ok-
tober is een andere afdeling 
gevraagd. Hun antwoord is 
nog onderweg. De advies-
groep welke is gevormd na 
de laatste ledenvergadering 
heeft advies aan het bestuur 
uitgebracht. Hierin staan veel 
zinnige onderwerpen. Het 
bestuur is blij met dit initia-
tief en is reeds druk bezig te 
overleggen om hiermee een 
duidelijk beleidsplan voor de 
toekomst op te stellen. Zoals 
u ziet achter de schermen 
gaat alles door. Het bestuur 
wenst u heel prettige feestda-
gen en een gezond 2014.               

www.houtdraaien.com
Kijk ook op de website van RADIUS:
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Ik heb daarop ja gezegd. Toen ik de 

tekening en het hout na een maand 

ontving bleek alles wat groter te zijn 

dan ik had begrepen. Het gat voor de 

urn leek 22 cm diep, dat werd later 

23 cm. De bodem, Ø 12 cm, is vlak. 

Naar boven toe wordt de pot tot halve 

hoogte in een gebogen verloop wijder 

en daarboven is het gat  cilindrisch Ø 

18 cm. Als voorbereiding draaide ik 

het blok cilindrisch, maakte aan beide 

einden een pen voor opspannen in de 

klauwplaat en deelde het blok in pot 

en deksel. Zo opgespannen steekt de 

voorkant van de pot met de klauw-

plaat mee ongeveer 40 cm voor het 

hoofdlager. In het blok boorde ik een 

22 cm diep gat, Ø 65 mm. Het fijne 

van die maat is dat de boorkop mee 

kan in het boorgat. Mijn plan was het 

eerste stuk van dit gat te verwijden 

met de techniek van de “guts op de 

kop”. Door te veel trillingen kon ik dat 

mooi vergeten. Tot hier is de urn het 

onderwerp van dit artikel, maar ver-

der gaat het vooral over mijn ervarin-

gen bij het gebruik van haak- en ring-

beitels. Toevallig werd het gebruik in 

AR 79 genoemd, maar niet het “hoe”. 

Ook in boeken staat daarover weinig, 

zie dit dus maar dit als een aanvulling. 

In het stuk hierna volg ik de opbouw 

van mijn ervaringen.

Ergens eind jaren tachtig kocht ik in 

Noorwegen een uitdraaihaak. Aan-

leiding was een Zweeds boek waarin 

ik las dat daarmee het met de draad 

mee uithollen van kops hout eenvou-

diger zou gaan dan met een guts. In 

dat zelfde boek stond ook dat iemand 

in Zweden een beitel maakte waarbij 

die haak schuin op de schacht was 

aanbracht. Daarmee zou een ronde 

overgang van bodem naar wand ge-

makkelijker gaan. Ook werd in dit 

boek positief over de ringbeitel ge-

schreven. Van elk werd gemeld dat 

ze het best tot hun recht komen bij 

zachte houtsoorten en relatief lage 

toerentallen. Mijn eerste ringbeitel, 

een Sorby Ø 16 mm, kocht ik veel 

later. Daarvan geen foto, want die 

overleed al na 10 à 20 sec. Het hoe 

daarvan komt verderop. Anders dan 

de oude is deze dubbel snijdend, heeft 

een naar binnen en een naar buiten 

gerichte vouw en een grotere wand-

dikte (2,5 mm). Nog veel later kocht 

ik twee “gedekte beitels”. Achtereen-

volgens het schuitje van Exocet en een 

ring merk Hamlet. Het deksel wordt 

soms spaanbreker genoemd, maar 

de functie is spaanbegrenzer. Recent 

kocht ik een schuine uitdraaihaak bij 

Schulte,  merk Wiedemann. Hij lijkt 

op die in AR 79 p 24, daar uitholbeitel 

genoemd. Van deze beitels heb ik er 

voor de pot maar drie echt gebruikt. 

Met de andere heb ik voor dit verhaal 

wat gespeeld omdat het “snijden” er 

beter mee is te tonen. Fotograferen 

van de acties in de diepe pot lukte 

niet erg omdat de houtkrullen alles 

onzichtbaar maakten voordat het fo-

totoestel had scherp gesteld. Enkele 

foto’s zijn daarom in stilstand gemaakt 

of aan een apart houtje. Uitdraaihaak 

1 heb ik aanvankelijk veel gebruikt 

voor ondiepe kommen. Voorboren 

kan, bijvoorbeeld als gidsgat voor de 

diepte. Als boren onderdeel van het 

uithollen is, moet het gat wijder zijn 

dan de grootte van de haak. 

Op foto 1 houd ik de haak iets schuin 

naar links bij het binnenwaarts snijden 

en op foto 2 naar rechts “halend” naar 

links.  Zo snijdt de haak mooi met een 

kleine vrijloophoek. Met een paar van 

deze afwisselende acties is de uithol-

ling vrij snel dieper. Zolang het punt 

van het snijden ongeveer recht voor 

de schacht van de beitel ligt vraagt dit 

weinig moeite. Te veel druk op de bei-

tel maakt het wel gauw moeilijk deze 

Ervaringen bij het gebruik van 
uitdraaihaken en ringbeitels

Gerard Gaasbeek Een paar weken geleden werd me door een beeldsnijder ge-
vraagd of ik voor haar een buitenpot voor een urn wilde draaien. 
Bovenop het deksel zou zij een beeld snijden, daarvoor zou ik 
alleen de basis voorvormen.

goed onder controle te houden. Re-

medie: niet drukken. Zijn er al hobbels 

dan zijn die met weinig druk meestal 

weer weg te werken. Dat vraagt ste-

vig vasthouden van de beitel en dat 

kan lastig zijn omdat die al bij lichte 

druk nijgt de ribbels in het hout te 

volgen. Een stabiele stand, steun van 

de bovenarm tegen de ribben en con-

centratie kan helpen. Mijn ervaring is 

dat de rechte haak niet erg geschikt 

is voor een wat dieper gat, zeker niet 

met een rechte wand. Hierover meer 

bij het gebruik van ringbeitels. Nadat 

ik leerde uithollen “met een guts op 

de kop” heb ik de haak nauwelijks 

meer gebruikt. Alleen af en toe bij 

een vlakke bodem. Voor de urn was 

de schacht daarvoor te kort. 

Foto 3: Deze ringbeitel gebruik ik met 

de onder liggende vouw bij een bo-

dem van een kom, net als de rechte 

haakbeitel hiervoor. 

Foto 4 laat bij de wand van een kom 

het gebruik van het andere scherp 

zien. Door een lichte rotatie van de 

schacht kan de ring in een iets schuine 

stand prima snijden. Een gevolg van 

deze stand is wel dat de lengte van 

de schacht voor de leunspaan zo maar 

1,5 maal zo groot is als de diepte van 

de plaats waar gesneden wordt, tenzij 

het mogelijk is de leunspaan gedeel-

telijk in het werkstuk te steken. Dit 

kan doorgaans niet goed bij het ma-

ken van nauwe of diepe voorwerpen. 

Voor voorboren geldt hetzelfde als 

voor de haak, al kan het gat iets klei-

ner. Mijn eerste ringbeitel had alleen 

een scherp dat voor het bodemwerk 

geschikt was. In mijn onwetendheid 

gebruikte ik die bij de wand met daar-

bij de schacht nogal horizontaal op de 

leunspaan en ook de ring ongeveer 

recht. Er was geen houden aan, de 

ring brak vrijwel meteen in stukken. 

Op foto 5 de Hamlet ringbeitel. Deze 

heeft maar één scherp. Ik gebruik hem 

graag voor een (diepe) vlakke bodem, 

soms met weglaten van het deksel 

omdat ik dan beter zie wat ik doe. Dat 

gaat net als bij de rechte haak. Aan de 

wand is de werkwijze anders. De dek-

sel wordt zodanig op de ring geplaatst 

dat een spleet ontstaat om de spaan 

door te laten. Vanuit steun van de 

deksel tegen de wand van de uithol-

ling is de ring tot snijden te brengen 

door de schacht naar rechts te kante-

len. Snijden gaat dan echter wel met 

een grote hoek tussen beitel en hout. 

Ik probeer meestal die vrijloophoek 

te verkleinen door nog iets verder te 

kantelen. Dat snijdt veel mooier en 

maakt dat de spanen niet direct bij 

het ontstaan door die grote hoek wor-

den afgebroken. Bijkomend voordeel 

is dat de spleet tussen ring en deksel 

minder snel verstopt raakt. Bij deze 

beitel geldt nog meer dan bij de vo-

rige dat drukken van het scherp tegen 

het hout taboe is en als het hout nog 

nat is nog veel meer. Het is net of de 

spanen uitzetten na het lossnijden om 

de boel te verstoppen. Als de ruimte 

het toelaat is het prettig de ring een 

beetje scheef te houden, hetzij schuin  

op de leunspaan dan wel hellend 

vanaf een lage steun. Nog meer dan 

bij de vorige geldt bij deze ring de op-

merking over de afstand tussen leun-

spaan en punt van snijden door het 

schuin opleggen van de beitel. Voor 

de vlakke bodem in de pot van de urn 

gebruikte ik deze ringbeitel. De diepte 

correctie naar 23 cm heb ik gedaan als 

genoemd bij de uitdraaihaak. 

De Exocet op foto 6 wordt ondanks de 

vorm van een schuitje tot de ringbei-

tels gerekend. Het gebruik gaat iden-

tiek aan dat van de Hamlet. Technisch 

is de constructie mooier, de schacht 

wordt geklemd door een excentrische 

1 3
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Chroomstaal 

Fijnhout 	Drenthe 

Lintzagenopmaat.nl 
U geeft de maat, wij lassen de lengte 

- Gespecialiseerd in het maken (lassen) van lintzagen. 
- Levering aan bedrijven en particulieren. 
- Uitstekende kwaliteit lintzagen vanaf 6 mm breed en 0,36 mm dik. 
- Levering lintzagen voor zagen van hout, kunststof en metaal. 
- Lintzagen op voorraad, snel leverbaar. 
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ring en niet met imbus boutjes. Ik vind 

de snij eigenschappen beter omdat 

het doorkantelen iets beter gaat en 

omdat de lengte van het snijdende 

stuk ring vaak wat groter is. Bij de urn 

heb ik de Exocet vooral gebruikt in het 

hoekje van bodem naar wand als op 

de foto. De Hamlet was daar te groot 

en de schuine haak die hierna komt 

vraagt in zo’n situatie een “startbaan”. 

Foto 7 toont de schuine haak klaar om 

gaan te snijden. Dicht bij de opening 

als hier moet de leunspaan een beet-

je weg van het werkstuk omdat het 

beiteltje uitsteekt buiten de schacht. 

Doordat de schacht redelijk paral-

lel aan de hoofdas ligt kan met een 

kleine vrijloophoek worden gesneden. 

Met deze beitel heb ik de bulk van 

het overtollige hout in vrij korte tijd 

verwijderd. Het gebogen deel van de 

wand deed ik in eerste aanleg hier ook 

mee, maar dat vroeg onderin wat zoe-

ken naar de goede stand.  Helemaal 

diep bij de bodem is door de vorm van 

deze haak de wand van de pot toch 

niet goed bereikbaar. Mijn oplossing 

gaf ik bij de Exocet, waarmee ik na het 

1 cm dieper maken ook rest van de 

gebogen wand heb aangepast.

Oproep aan de leden van 
Radius woonachtig in de 
omgeving van Almere: Hui-
zen, Weesp, ’t Gooi, Hil-
versum, Baarn, Bilthoven, 
s’Graveland, enzovoort. 

Al meer dan tien jaar draait 
er in Lelystad een afdeling 
van Radius: de Flevo-Hout-
draaiers.
Deze afdeling wordt vooral 
bezocht door leden van Ra-
dius uit Lelystad, Noordoost-
polder en zelfs uit Friesland. 
Deze groep van houtdraaiers 
komt 1 x in de 6 weken bij-
een om met elkaar te pra-
ten over houtdraaien en al-
les wat daar mee te maken 
heeft. Op initiatief van de 
Flevo-Houtdraaiers willen we 
onderzoeken of er in Almere 

een nieuwe afdeling van Ra-
dius opgestart kan worden. 
Wij vragen u dus om, indien 
u belangstelling heeft voor de 
nieuw op te richten afdeling, 
contact op te nemen met: Ab 
Strijker email: a_strijker@

hetnet.nl of Wim Meijboom: 
wimmeijboom@kpnplanet.
nl. Bij voldoende aanmeldin-
gen zullen wij z.s.m. een eer-
ste informatiebijeenkomst 
organiseren.

Houthandel van der Horst BV - De Drentse Fijnhouthandel

Leverancier van elke gewenste houtsoort

Direct uit voorraad leverbaar
ruim 80 soorten massief hout.

Klik op www.fijnhoutdrenthe.nlIn onze ruime voorraad altijd
een grote keuze voor hout-
draaiers en instrumentbouwers

Veilingstraat 46, 7833 HN Nieuw-Amsterdam E-mail: info@fijnhoutdrenthe.nl
Telefoon: 0591 552504 - Fax: 0591 381910 www.fijnhoutdrenthe.nl

Bel voor een afspraak met Ton van der Horst: 06 50 50 1936
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Deze houtzaagmolen is een van de laatste vijf 
paltrokhoutzaagmolens in ons land. Gebouwd 
vermoedelijk tussen 1632 en 1642 en ook weer 
vermoedelijk in 1976 is de oude molen afge-
broken en vervangen door een nieuwe mo-
len. Voor de geschiedenis van deze molen zie 
http://penterbak.nl/historyeenhoorn.html. 
Op de molen werden we ontvangen door de 

molenaar Jos van Schooten die ons rijkelijk 
heeft verteld over de ins en outs van deze 
molen. Daarnaast heeft hij ons van onder tot 
boven de gehele molen laten zien. De molen 
is een van de zeven molens waar de Stich-
ting Molens Zuid Kennemerland (SMZK) zie 
http://www.smzk.nl/smzkmolens.html het 

klein onderhoud voor verzorgt, maar ook zorg 
draagt voor molenaars op de molens. Zes mo-
lens zijn in eigendom van de gemeente Haar-
lem en één molen is eigendom van de ge-
meente Heemstede. Voor dit klein onderhoud 
beschikt de stichting over een professionele 
werkplaats die ook door de leden van de af-
deling Haarlemmermeer bezocht is. Bij elkaar 

een heel gezellig en leerzaam bezoek aan de 
molen en werkplaats. Het kostte moeite om 
ieder weer van de molen af te krijgen, zoveel 
had de molenaar ons te vertellen. Bij deze 
onze dank aan Jos van Schooten voor zijn be-
vlogen verhaal over deze molen.

Houtzaagmolen De Eenhoorn 
te Haarlem.

Jan van der Ploeg Op 21 september 2013 heeft de afdeling Haarlemmermeer 
een bezoek gebracht aan de houtzaagmolen De Eenhoorn te 
Haarlem. De molen is gelegen aan het Jaagpad langs het Zuider 
Buiten Spaarne, ingang aan de Zuid-Schalkwijkerweg, Haarlem. 

Uitslagen van de vragenlijst 
over AktieRadius

Arie Braspenning In het voorjaar heeft de redactie de afdelingen een vragenlijst 
toegestuurd om te weten te komen hoe AktieRadius door de 
leden wordt gewaardeerd en wat er eventueel aan verbeterd 
kan worden. Sommige afdelingen beantwoordden de vragen als 
afdeling en andere afdelingen kozen ervoor om de leden indivi-
dueel de vragen te laten beantwoorden. 

In totaal hebben we van alle afdelingen reacties 

ontvangen. De vraag wat vindt u van de lay out? 

werd door bijna iedereen met goed gewaardeerd. 

De vraag Wat vindt u van de hoeveelheid tekst t.o.v. 

de afbeeldingen? werd  door iedereen met goed 

beoordeeld. De derde vraag: Wilt u aangeven in 

welke mate de artikelen u aanspreken? Over tech-

niek  gemiddeld een 8, voorbeelden van besproken 

werkstukken  gemiddeld een 6,8 en informatie over 

andere onderwerpen gemiddeld een 7,5. Er kwam 

wel een hele lijst aanbevelingen op de vraag Wat 

mist u in het blad?

• over het algemeen zijn de voorbeelden van werk-

stukken het belangrijkst

• zelf zou ik bespreken/testen van gereedschap op 

mijn lijstje zetten

• niemand wil een digitale versie. Je wil in je stoel 

het blad vasthouden of meenemen naar je werk-

plaats

• wel oude nummers op de website zetten

• een A4 formaat hoeft niet, dit formaat is goed

• ik vind het een mooi blad.ook mijn cursisten vin-

den het mooi opgezet

• is het mogelijk dat ik wat extra exemplaren krijg 

voor mijn cursisten zodat ik die kan meegeven?

• er mag wat meer over technische dingen geschre-

ven worden, ook de kritische noten

• techniek mag meer zijn en de werktekeningen 

graag groter afdrukken

• andere onderwerpen moeten wel raakvlakken 

hebben met het draaien

• het blad is te luxe en te duur voor de inhoud

• tekst in gekleurde vakken minder goed leesbaar

• tips en trucs

• info over buitenlandse activiteiten

• nieuwe boeken

• vraag en antwoord (soort forum)

• meer advertenties van leden t.k.a.

• graag wat meer informatie over de werkstukken 

bij In the Picture

• In het laatste nummer stonden stukken over ac-

tiviteiten van afdelingen. Gezien de discussies op 

de laatste ACP vergadering – Radius is vooral de af-

delingen, de demodagen en ActieRadius – houden 

zo! Kennisnemen en uitwisselen van ideeën en 

activiteiten met andere afdelingen lijkt me nuttig. 

(Dat mag op ACP vergaderingen ook meer aandacht 

krijgen.)

• Gelukkig ontbrak in de laatste AktieRadius de ne-

gatieve toon in “Van de bestuurstafel”, houden zo. 

Problemen mogen wel aangekaart worden (als je 

denkt dat het de lezers boeit), maar dan graag op 

een positieve manier. 

• gewone praktijktips, toegelicht met tekening en/

of schets m n voor de beginnende draaier natuur-

lijk ook afgewisseld met info voor de gevorderde

• een internetsite met daarin verwijzingen naar in-

teressante websites

• speciale themanummers 1 of 2 x per jaar (veel fo-

toreportages zie bijv. nr. 79 excentrisch kelkje, foto’s 

met weinig tekst

Als redactie zijn we blij met deze resultaten en 

kunnen we ons beraden hoe we het blad nog kun-

nen verbeteren. De leden die niet aangesloten 

zijn bij een afdeling kunnen hun reacties uiter-

aard ook kwijt. Ze kunnen die per mail sturen aan  
aktieradius@kpnmail.nl .
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Essen in de 
geneeskunde
Bladeren en zaden van essen 
worden in de kruidengeneeskun-
de gebruikt als laxeermiddel en 
een afkooksel van essenbladeren 
past men wel toe bij gewrichts-
pijnen, etterende snijwonden en 
zweren. Gekookte essenbladeren 
zijn een uitstekend middel tegen 
slangenbeten. Essenschors wordt 
nog steeds gebruikt tegen koorts-
aanvallen en lintwormaandoe-

ningen. Het blad van een es 
gebruikte men vroeger tegen 
wratten. De Germanen hadden 
de gewoonte om sap van een es 
aan een pasgeboren baby te ge-
ven. In Frankrijk en Engeland be-
graaft men bij koorts en kiespijn 
de nagels van de zieke onder een 
gezonde jonge es.
Met Pasen werden vrouwen en 
kinderen geslagen met ‘levens-
roeden’, takken van de es voor 
meer leven en vruchtbaarheid.

Essen in de mythologie
De es wordt wel in verband ge-
bracht met de liefde. De pijlen 
die de Griekse god van de lief-
de Amor afschoot om argeloze 
stervelingen verliefd te maken 
waren gemaakt van essenhout 
(foto 6) (schilderij van Carravag-
gio)  Als in Engeland een vrouw, 
die niet of moeilijk aan een man 
kon komen, een takje met een 
even aantal essenbladeren in de 
hand nam dan was succes ver-
zekerd. De Keltische Druïden 
sneden magische tekens uit het 
hout van de essenwortels. Ook 
volgens de Griekse mythologie is 
de es de oorsprong van de mens; 
de essencultus is ouder dan de 
eikencultus. Een meegenomen 
zonnekruis van essenhout be-
schermde de Griekse zeelieden 

tegen verdrinking. 
Er wordt wel verondersteld dat 
de vruchten van de Manna-es 
(Fraxinus ornus) ddor de Joden 
werd gegeten in de woestijn. 
Dank zij dit manna konden ze 40 
jaar overleven in de woestijn. De 
vierde dag van de week is de Es-
Odins of Wodansdag, de woens-
dag dus. 

                                                                                                                           

De wereldboom 
Yggdrasil is de naam van de ‘We-
reldboom’ in de Noorse mytho-
logie (foto 7). De naam laat zich 
letterlijk vertalen als ‘paard van 
Yggr’, oftewel ‘paard van Odin’, 
en verwijst naar de felle levens-
kracht die hem draagt en overal 
heen voert. In de Edda, een ver-
zameling IJslandse en Noorse 
mythologische werken wordt een 
unieke beschrijving gegeven van 
deze wereldboom:  De Yggdrasil 
wordt gezien als een gigantische 
es. Hij omspant het blauwe he-
melgewelf en de groene aarde. 
Midgard, de wereld van de men-
sen lijkt op een pannenkoek met 
heilige bergen in het midden en 
gesteund door de onderste tak-
ken. Aan de rand hiervan strek-
ken zich de oceanen uit met op 
de rand van land en water de 
slang, symbool van continuïteit 
en eeuwigheid. Boven de we-
reld is het rijk van de goden, de 
Es- of Asgard met een grote hal 
het Walhalla. De regenboog ver-
bindt het rijk van de goden met 
het rijk van  de wereld er onder. 
(Er zijn verschillende uitgebreide 
omschrijvingen van deze we-
reldboom, diverse tekeningen en 
schilderijen zijn er van gemaakt. 

Rijmpjes en liedjes                                                         
Essenblad is meestal oneven ge-
veerd. Maar ……….
‘Vindt gij een even esch, of kla-
ver met vier bladen;Eer de zon ter 
kimme neigt, zult ge in liefde baden.                                                                                                                                           
En uit de Edda: Een es weet ik te 
staan, Yggdrassil heet hij, hoog en 
met helder heilvocht begoten.Van-
daar komt de dauw in de dalen 
vallen,aan de bron van de Urd staat 
hij eeuwig groen.                                                                             

De Keltische
boomkalender
Iemand die geboren is tussen 25 
mei en 3 juni (voorjaarsessen) of 
tussen 22 november en 1 decem-
ber (herfstessen) heeft volgens de 
Keltische boomkalender de ken-
merken van een es. Het volgende 
is dan op jou van toepassing: Je 
bent niet altijd even gemakkelijk 
in de omgang; je komt gauw over 
als koppig, berekenend en ambi-
tieus. Je wacht op je kans om je 
doel te bereiken maar heb je dat 
bereikt dan doe je dat geweldig. 
Men noemt essen wel eens een 
‘uitgekookte carrièrejager’. Essen 
zijn echte ‘troubleshooters’ het 
lukt hen om dingen die muur-
vast zitten uit het slop te halen. 
Je houdt van fairplay en beschikt 
over heel veel optimisme. Je kunt 
niet overal verstand van hebben 
maar dan wel de schijn ophou-
den dat je er veel van weet. Je 
hebt meestal geluk in de liefde. 
Voorjaarsessen worden nog wel 
eens gebrek aan diepgang verwe-
ten. Herfstessen zijn veel ernsti-
ger, maar door hun harmonische 
houding verloopt hun leven voor-
spoedig. Henri Kissinger en John 
F Kennedy zijn duidelijke voor-
beelden van essen. (Kijk maar 
eens of jij of jouw partner of ken-

Ab Strijker In dit nummer van AktieRadius gaat het over de Es, een 
mooie bekende houtsoort vanwege zijn witte kleur en soms 
zijn mooie stukken te verkrijgen die de kleur van olijfhout 
hebben. We noemen dat ook wel olijfessen.

De Es
De es heet met zijn botanische 
naam Fraxinus Excelsior. Lin-
naeus was zo onder de indruk 
van de geweldige hoogte die es-
sen kunnen bereiken dat hij hem 
de naam ‘Excelsior’ = ‘hoger’ gaf. 
Over de herkomst van de naam 
es bestaan enkele theorieën: van 
as, vanwege de asgrijze kleur van 
de bast of van ask = speer. De 
Grieken gebruikten namelijk es-
senhout voor het maken van hun 
speren. Een andere mogelijkheid 
is dat de naam es komt van een 
stuk land, de bekende essen, die 
omheind waren met essenbo-
men of essenpalen. Vanwege de 
fraaie, lichte kroon die gevormd 
wordt door de takken die eerst 
naar beneden neigen en later 
weer omhoog groeien wordt de es 
ook wel de ‘Venus van het woud’ 
genoemd. De es behoort tot de fa-
milie van de olijven waar ook de 
sering, liguster en jasmijn toe be-
horen. Plaatsnamen die van de es 
zijn afgeleid zijn: Esbeek, Essene, 
Est, Assebroek, Asselt, Assen, en 
Assenede.

Kenmerken 
In de winter is de es goed te her-
kennen aan de zwarte knoppen, 
ook wel ‘bokkepoten’ genoemd. 
De bloeiwijze van essen is ook 

bijzonder, een wirwar van kleine 
bloemen (foto 1). Deze bloemen 
leveren de voor essen kenmer-
kende trossen nootvruchten op 
voorzien van een vleugeltje, ook 
wel ‘essensleutels’ genoemd 
(foto 2). Eerst zijn ze groen maar 
later verkleuren ze naar bruin en 
soms zwart. Ze blijven de hele 
winter aan de boom hangen. De 
es als boom is verder te herken-
nen aan het regelmatig geveerde 
samengestelde blad. In de lente 
verschijnt dit vaak het laatste 
en in de herfst valt het als eer-
ste van de bomen af. Essenhout 
is herkenbaar aan de bijna witte 
kleur, met duidelijke nerfjes. 
Deze worden veroorzaakt door 
de ringporigheid van het hout, 
d.w.z. dat de vaten niet verspreid, 
maar als een ring in de jaarrin-
gen zitten. Van deze eigenschap 
kunnen we mooi gebruik maken 
als we hout gaan behandelen 
met kalkwax en daarna kleuren 
met waterbeits. De ringporigheid 
is dan heel mooi zichtbaar (foto 
3). Oude essenbomen kunnen 
soms een donkerder kern krij-
gen. Dit is geen kernhout, maar 
een verkleuring van het hout. 
Soms lijkt dat wat op olijfhout en 
men noemt het ook wel olijfes-
sen (foto 4).  Vooral in de meubel-
industrie is dit tegenwoordig erg 

gewild.
                                                                                                                      

Gebruik van essenhout
Essen werden in het verleden 
veel geknot om daarna de jonge 
uitlopers weer te gebruiken voor 
allerlei geriefhout op de boerde-
rij. Verschillende van die, soms 
heel oude knotessen, zijn nog in 
sommige delen van Nederland 
terug te vinden (foto 5). De gewo-
ne es bevat volgens Vitruvius ‘in 
sterke mate vochtigheid en zeer 
weinig lucht en vuur waar een 
matig deel aarde is bijgemengd’. 
Het is maar dat wij het weten.
Essenhout is matig duurzaam, 
dus onbehandeld niet geschikt 
om buiten te gebruiken. Toch 
werd essenhout vroeger veel in 
de wagenmakerij gebruikt omdat 
het een mooie en harde hout-
soort is. Nu wordt het veel ge-
bruikt voor bijzondere meubels, 
trappen, betimmeringen, parket, 
enz.. Het bekendste is essenhout 
om zijn taaiheid en daarom ge-
bruikt als boerengeriefhout en 
voor allerlei gereedschapsstelen 
van hamers, bijlen, beitels enz.. 
Ook voor sportartikelen als klim-
rekken, gymtoestellen, honkbal-
knuppels werd en wordt het ge-
bruikt. Als draaihout is essen ook 
heel geschikt, het laat zich prima 
draaien en mooi glad afwerken.

Hout en houtdraaien: 
De Es

1 32 4 5 76 8
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nis die in deze perioden geboren 
zijn er in past)  
                                                                              

Een Ierse sport met  
Hollands hout
Hurling is een spectaculaire 
Ierse volkssport, stammend uit 
de Keltische tijd, die voor volle 
stadions zorgt. Het wordt wel de 
snelste teamsport van de wereld 
genoemd; de bal kan met een 
snelheid van 150 km/uur door de 
lucht vliegen. Met kleine slagbor-
den, die lijken op een hockeystick, 
foto 8, moet een harde bal in een 
H-vormig doel worden geslagen. 
Hurling wordt gespeeld met hur-
lingsticks (camáns op zijn Iers) 
gemaakt van essenhout uit Fle-
voland. De essen in de Flevopol-
ders zijn hiervoor uitstekend ge-
schikt omdat ze zijn gegroeid op 
een inklinkende zeeklei. Door die 
inzakking komt de voet van de 
boom een stukje bloot te liggen 
waardoor er een wortelaanloop is 
te zien. Deze wortelaanlopen zijn, 
door hun kromming, ideaal voor 
het maken van  hurlingsticks. Bij 
het oogsten van de essen worden 
de 30 jaar oude stammen op een 
hoogte van 1,50 meter afgezaagd. 
Daarna wordt de voet schoon- 
gemaakt, de motorzaag onder in 
de stammen gestoken en mét 
de wortelaanlopers uitgezaagd, 
foto 9. Met speciale zaagmachi-
nes worden er dan de ruwe sticks 
van gezaagd. In het seizoen 2007-
2008 werd er 600 ton verscheept, 

goed voor 80.000 sticks. Ieren 
spelen het liefste met een Dutch-
caman! (Meer informatie: www.
torpeyhurleys.com)         

Essentaksterfte, een 
ramp voor de 
toekomst?
 In verschillende delen van Ne-
derland vallen de takken zowat 
uit de essen (foto 10). Essentak-
sterfte heet dit fenomeen en de 
oorzaak is een schimmelinfectie, 
een zwam die zich via sporen in 
de lucht in korte tijd over grote 
afstanden kan verplaatsen. Rond 
de aanhechting van jonge takken 
tast de schimmel de boombast 
aan. Die bast kleurt daar bruin 
(foto11).De voedselbevoorrading 
van de tak stagneert en de tak 
sterft aan zijn top. Hebben we 
de massale iepensterfte door 
iepziekte achter de rug, dan zijn 
nu de essen aan de beurt zeggen 
sommige boomkenners. De ziek-
te is begin jaren negentig begon-
nen in Polen, heeft zich verspreid 
over Duitsland en Scandinavië en 
is nu in Nederland.  De eerste es-
sen gaan al aan de ziekte dood. 
Waar ze verdwijnen, worden 
waarschijnlijk andere bomen ge-
plant, want een stervend bos vin-
den we geen gezicht. Er komen 
bijvoorbeeld eiken en beuken 
voor in de plaats. Dan zijn er in-
eens duizenden boompjes nodig. 
De boomkwekerijen zien gouden 
tijden tegemoet. Omdat jonge 
takken het vatbaarst blijken, is 
snoeien, knotten en hakken de 
manier om essen vatbaar te ma-
ken voor de ziekte. Juist hakhout-
bosjes zijn natuurparadijsjes 
voor de schimmel, met hun soms 
hoogbejaarde essenstoven. 

De reus van Dwarsgat.
Dwarsgat is een dorpje in de 
buurt van het Overijsselse Giet-
hoorn. Voor een prachtig huis 
met de toepasselijke naam Esse-
belt staat een reusachtige es. Hij 
is ca. 25 meter hoog en heeft een 
stamomvang van 450 cm (foto 
12). Door zijn geweldige wortels 
heeft hij de grond in zijn omge-
ving omhoog gedrukt en staat 
hij nu op een heuveltje. Iedereen 
in de omgeving kent hem want 
hij heeft de bekende naam ‘dik-
ke boom’. Volgens de bewoner 
is deze es ruim 200 jaar oud en 
geplant ten tijde van de Franse 
overheersing. Op de eerste zater-
dag in augustus vaart er elk jaar 
een gondelvaart door Dwarsgat 
en de es is dan verlicht. “Het is 
ieder jaar weer een prachtig ge-
zicht” zeggen de bewoners. Om te 
onthouden?

Noot voor liefhebbers
De gegevens over mythologie, sa-
gen en sprookjes, spreekwoorden 
en rijmpjes, volksgeneeskunde, 
religie, enz. in deze artikelen haal 
ik meestal uit het boek ‘BOMEN 
EN MENSEN, een oeroude relatie’ 
onder redactie van Frank Moens 
en Roelie de Weerd. Dit boek is 
nu bij de Bomenstichting in de 
uitverkoop voor € 10,-. Dat is heel 
goedkoop en het is een prachtig 
boek!  Voor de liefhebbers?

Impressie open dagen Drechselbe-
darf K. Schulte bij Meppen Duitsland

Jan van der Ploeg

Drechselbedarf K. Schulte, onze bekende le-
verancier op de Demodagen, hield op 20 en 
21 september 2013 open dagen in zijn bedrijf/
winkel. Er waren veel demonstraties van di-
verse bekende houtdraaiers. 
Te noemen valt Mark Baker, de redacteur van 
het Engelse houtdraaiblad Woodturning, Gerd 
Maes, Jan Hovens, Holger Graf van het Duitse 
houtdraaiblad Drechslermagazin en nog een 

aantal andere goede draaiers.
De winkel heeft een zeer uitgebreid as-
sortiment aan houtdraaibenodigheden.  
Nieuwsgierig naar deze draaiers heb ik op 20 
september een bezoek gebracht aan dit hout-
draaifestival. Ik moet zeggen echt de moeite 
waard. Leuke dingen gezien, veel mensen ge-
sproken en ook nog wat leuke zaken gekocht. 
Al met al een geslaagde dag.

9 10

11 12
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Anton Hulst genomineerd voor de titel 
“Winnaar van Atelierroute Lelystad 2013”

Arie Braspenning Vermeldenswaard dat een van onze bekende draaiers van 
segmentwerk is genomineerd voor een prijs. Anton staat 
regelmatig met zijn segmentdraaiwerk op de Demodagen en 
geniet daarom bekendheid bij velen van de lezers.

Anton Hulst genomineerd 
voor de titel “Winnaar van 
Atelierroute Lelystad 2013”
Vermeldenswaard dat een 
van onze bekende draaiers 
van segmentwerk is geno-
mineerd voor een prijs.  An-
ton staat regelmatig met zijn 
segmentdraaiwerk op de De-
modagen en geniet daarom 
bekendheid bij velen van de 
lezers. Hij nam deel aan de 
Atelierroute in Lelystad en de 
jury was zo onder de indruk 
van zijn werk dat hij werd 
genomineerd voor de eerder 
genoemde prijs. In het jury-
rapport lezen we:
“Anton Hulst is een auto-

didactisch houtdraaier, die 
sinds 2004 bezig is met deze 
kunstvorm. Hij maakt fraaie 
kunstwerken van allerlei ver-
schillende houtsoorten, al 
dan niet gecombineerd met 
anderematerialen. Het werk 
vanAnton Hulst getuigt van 
een bloeiend vakmanschap. 
Met gevoel voor schoonheid 
maakt hij prachtige objecten. 
Vorral de schalen getuigen 
van grote schoonheid en de 
gekronkelde objecten wor-
den als echte kunstvoorwer-
pen beschouwd. Dat hij de 
kunst van het houtdraaien 
in korte tijd naar zo’n grote 
hoogte heeft gebracht ge-
tuigt van veel talent en wij 
zijn benieuwd naar de toe-
komst. Bij Anton waren wij 
positief verbaasd over zijn 
productie en zijn creativiteit, 
bij ieder werkstuk kon hij 
ons vertellen uit hoeveel en 
welke soorten hout het was 
opgebouwd. Van bloembak 
tot schaaktafel, van vazen tot 
sieraden. In zijn atelier heerst 
orde en netheid. De materia-
len die hij nodig heeft om zijn 
kunstwerken te maken han-
gen op soort en op grootte 
gesorteerd. Liefde voor het 
handwerk blijkt ook daaruit. 

De jury vreest echter dat hij 
binnenkort naar een grotere 
woning moet uitzien!”
Anton ook namens Radius 
gefeliciteerd met deze nomi-
natie en fantastische tweede 
plaats. 
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Jan Karreman. Juist op het moment dat ik, na bijna 3 jaar draaien, vind dat 
ik aan een andere bank toe ben en ik daarvoor uitgebreid de 
markt verken, komt er een geheel nieuwe bank op de markt. 

Kennismaking met de nieuwe 
Stratos FU 230                                                     

Hans Schulte van Drechselbe-
darf Schulte in Geeste-Grosz 
Hesepe in Duitsland wilde 
door een bedrijf in Taiwan 
dat al jarenlang merkbanken 
maakt een kwalitatief goede 
bank laten maken  die aan de 
moderne eisen voldoet. Een 
bank die geschikt is voor de 
beginnende draaier,  maar 
ook voor de gevorderde draai-
er en de professional, maar 
die voor de prijs van een 
middenklasse op de markt 
gebracht kan worden. 
Met de  ervaringen en wen-
sen van ervaren draaiers 
werd samen met technici een 

nieuwe bank samengesteld. 
Met het prototype, dat daar-
uit voortkwam werkte Schul-
te driekwart jaar en koppelde 
ervaringen terug aan de fabri-
kant. Nadat nog enkele wijzi-
gingen werden aangebracht 
werd de bank op de markt 
gebracht door Drechselbe-
darf Schulte in Duitsland 
en collegabedrijf Neureiter 
in Oostenrijk waarbij hij de 
naam ”Stratos FU230” kreeg 
( Frequenzumwandler 230 V).                                                                                            
Dat de bank enthousiast 
werd ontvangen blijkt uit het 
feit dat men er in de eerste 
maand na het verschijnen 25 

stuks van verkocht, 18 van-
uit Duitsland en 17 vanuit 
Oostenrijk. En dat terwijl een 
grote reclamecampagne nog 
moet beginnen. Dat men in 
deze bank vertrouwen heeft 
moge ook blijken uit de ga-
rantietermijn van 5 jaar. Al 
met al had ik na een uitge-
breide toelichting en proef-
draaien geen twijfels over 
deze bank en kijkend naar 
de prijs-kwaliteitverhouding 
besloot ik hem te kopen, mét 
onderstel en mét buiten-
draai-inrichting. Enkel be-
langrijke details die men in 
de bank verwerkte:                                                                             

• 2 riemschijven (poly-v) t.b.v. een goed kop-
pel en met een groot bereik per schijf t.w.:    
schijf 1.  180-3700 t/min.; schijf 2.  80-1350 t/
min.

Prijzen:
• Basismachine met onderstel € 2180,-- (na 31 
januari 2014 € 2380,--)
• Basismachine zonder onderstel € 1890,--
• Bedverlenging  € 298,-- (ook als buitendraai-
inrichting te gebruiken)

• Bed, vaste kop, losse kop, beitelsteun en on-
derstel, allemaal in gietijzer om trillingen te 
minimaliseren. 
• Rustige loop
• Nauwkeurig uit te richten centers waardoor 
de bank ook geschikt is voor o.a. pennen-
draaien, miniatuurdraaien en nauwkeurig 
boorwerk.
• Groot bedieningsgemak: groot toerenbereik 
per riemschijf zodat weinig gewisseld hoeft te 
worden (indien dat wel nodig is gaat dit ove-
rigens ook gemakkelijk en snel), draaibare (9 
posities) en over het gehele bed verschuifbare 
vaste kop, losse bedieningsbox (met mag-
neet), snel aan te brengen bedverlenging/
buitendraai-inrichting.
• Een bedverlenging die links en rechts aan-
gebracht kan worden maar tevens ook als 
buitendraai-inrichting kan dienen en eenvou-

dig op 3 plaatsen (verlaagd) aangebracht kan 
worden t.w.: op de kop links, op de kop rechts 
en aan de voorzijde links.

Verdere details:
• Centerhoogte 230 mm., dus draaidiamtr. 460 
mm., met buitendraai-inrichting > 800 mm.
• Tussen de centers 700 mm., met bedverlen-
ging 1100 mm.
• 24 punts verdeling/blokkering van de spin-
del, af te lezen door venster.
• Vaste kop en losse kop, beide MK 2.
• Opname vaste kop M33 x 3,5 met blokkeer-
mogelijkheid van de spindel in 9 posities.
• Speciaal ontworpen beitelsteun om te allen 
tijde dicht bij het werkstuk te kunnen  komen.
• Links-rechts draaiend
• Toerental digitaal afleesbaar Motor 1500 W 
(2 PS) met frequentieregelaar.

Ervaring
 Ik zie mijzelf na drie jaar 
draaien nog niet als erva-
ren draaier en kan niet alles 
uitproberen zoals een erva-
ren draaier dat zou kunnen. 
Tevens heb ik nog niet vaak 
op andere banken gedraaid 
zodat het moeilijk vergelij-
ken is. Uiteraard zijn er veel 
goede banken op de markt 
met elk hun eigen bijzon-
derheden (en prijs !). Ik kan 
wel zeggen dat het wat mij 
betreft een prachtbank is en 
waarbij er t.o.v. mijn eerste 
bank, een variomatic (v-riem) 
met 750W motor en een giet-
ijzeren bed maar met een on-
derstel van vrij dunne staal-
plaat, een wereld van verschil 
is. Met name de rustige loop 
in combinatie met 

veel minder trillingen tijdens 
het draaien vormen voor mij 
een erg groot verschil het-
geen direct terug te vinden 
is in het resultaat. Mijn opzet 
is tot op dit moment zo veel 
mogelijk verschillende draai-
technieken uit te proberen 
en te beheersen waarbij de 
techniek op zich belangrijk is, 
al streef ik er uiteraard naar 
het resultaat zo mooi moge-
lijk te maken. Ook het maken 
van grotere stukken staat op 
mijn verlanglijstje waarbij 
de voorkeur ernaar uitgaat 
om deze te maken vanaf het 
zagen van de boom/stam tot 
en met het eindproduct, het-
geen trouwens ook geldt voor 
de kleinere stukken. Daarbij 
stuit ik op diverse pro

blemen, o.a. bij het drogen 
maar ik denk, dat deze bank 
mij in ieder geval bij het ma-
ken van het eindproduct van 
grote dienst zal zijn. Omdat 
Schulte en Neureiter de eni-
gen zijn, die de bank verko-
pen zal het voor veel mensen 
een erg grote afstand zijn 
naar Grosz-Hesepe in Duits-
land, zeker vanuit Zuid-West 
Nederland. Geïnteresseerden 
zijn daarom welkom om bij 
mij (Zeeuws-Vlaanderen, 
Zeeland) de bank te komen 
bekijken waarbij ik graag na-
dere informatie zal verstrek-
ken. Mail even voor een af-
spraak: janeninekarreman@
hotmail.com 
Voor meer info: www.drech-
selbedarf-schulte.de



 

4' 
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Daarbij was er één vast 
middelpunt aan de kant van de 
meenemer, en 5 verschillende 
middelpunten aan de andere 
kant. Daardoor zit er veel 
kromming in het resultaat. Een 
van de kerstbomen heeft maar 
4 lagen, dus 4 middelpunten. 
Er ging iets mis, waardoor de 
vijfde laag moest vervallen. 
En bij een andere ben ik aan 
het spelen gegaan met de  
afstand tussen de verschillende 
lagen. Misschien kan het een 
artikeltje worden voor het 
septembernummer van het 
volgende jaar. (foto 1)Maar dat 
is toekomst. Even terug naar 

het verleden: Wat is er gebeurd 
en gemaakt in de periode sinds 
mijn vorige bericht? Een weekje 
weg geweest naar Weerselo in 
Twente en tijdens ons verblijf 
aldaar een uitstapje naar 
Gross-Hesepe gemaakt. Ik had 
namelijk via een ander circuit 
vernomen dat Schulte een 
nieuwe draaibank had laten 
maken. En die stond daar dus. 
Zag er goed uit. Helaas was het 

me niet mogelijk om ermee 
te spelen. Wat Herr Schulte 
als minpunten bij een andere 
draaibank had geformuleerd, 
was in deze draaibank verwerkt. 
Ook de prijs ligt iets lager dan die 
andere draaibank. Welke andere 
draaibank ik bedoel laat ik even 
in het midden en ik wil er ook 
niets kwaads over schrijven, 
want ik heb op die andere 
draaibank mogen spelen en hem 
weten te waarderen. Inmiddels 
staat de bank in de nieuwe 
catalogus van Schulte. Het 
spelen met omkeerdraaiwerk 
is ook doorgegaan. Het werd 
een houder voor theelichtjes. 

Daarvan laat ik twee foto’s zien, 
een in het donker(foto 2), een in 
het licht.(foto 3) In dit geval is 
het spelen dat er verschillende 
lengtes zijn gebruikt voor het 
verloop van de schroef. Dat 
was nodig, om het hout niet te 
kort op de vlam van het lichtje 

te hebben. Aan het eind van 
augustus mijn garage anders 
ingericht. En daarna moest 
ik hard aan de slag voor de 
bijeenkomst van de afdeling 
Rotterdam. Het thema was: 
een werkstuk uit verschillende 
soorten hout. Een presse-
papier (foto 4) uit meranti en 
wit hout van de een of andere 
heester. Dat hout van de heester 
kwam ik weer tegen bij het 
anders inrichten van de garage. 
Gebleken is, dat het inboren van 
de lichte prop erg nauw luistert. 
Iets te ondiep, en de onderkant 
komt te voorschijn bij het 
draaien van de kegel. Gelukkig 

is er dan nog wel wat op te 
lossen, zodat je het niet ziet bij 
gewoon even bekijken. En ik 
kon het natuurlijk niet laten: 
een tol (foto 5), met rozetten 
uit 4 verschillende houtsoorten 
en in 3 verschillende maten en 
uitvoeringen. Hoe je die rozetten 

Bert Rosbach Op het moment van lezen is het al weer december, de tijd van 
kaarsen en kerstbomen. In het laatste nummer van Drechsler-
magazine kwam ik een leuke werkbeschrijving tegen van een 
kerstboom. 

Bericht uit de werkplaats.

maakt is beschreven in een 
artikeltje elders in dit blad. Bij 
de herinrichting heb ik ook iets 
gemaakt voor mijn strookjes 
schuurpapier. Het idee is  niet 
van mij, ik kwam het tegen op 
het Duitse houtdraaiersforum. 
Per nummer of korrel neem 
je een gemarkeerde houten 
wasknijper, die op een 
ondergrond gelijmd is. Je 
merkt de knijpers met de 

korrelaanduiding van het op te 
hangen schuurpapier, van 80 
via 100, 120, 150, enz. tot 800, 
1000 en 1200. Als je elke knijper 
voorzien hebt van het juiste 
schuurlinnen of schuurpapier, 
kun je in één keer alles afwerken. 
(foto 6) Op de foto zie je dat het 
schuurlinnen al gebruikt is, 
maar het gaat natuurlijk beter 
met verse waar. Nu moet ik 
alleen nog maar een nieuwe 

maken voor de beitels, gutsen en 
schrapers, en dan is mijn hoekje 
klaar. In augustus is ook onze 
ledenadministratie overgegaan 
op IBAN, de nieuwe vormgeving 
van de rekeningnummers 
voor het betaalverkeer. En dat 
laatste klusje kostte iets meer 
nadenken en controle, dan het 
draaien van een tol met rozetten 
uit verschillende houtsoorten.

Ab Strijker Sinds een aantal maanden bestaat binnen Radius officieel de 
afdeling “Vormgeven”

Afdeling Vormgeven

Deze groep komt vanaf begin 2010 twee keer per jaar bij elkaar om samen te kijken naar en te 
praten over mooie vormen op het gebied van houtdraaien. 
In haar vergadering van 2 oktober 2013 is een bestuur gekozen dat er als volgt uitziet:
Voorzitter: Ab Strijker Lelystad. 0320-220118 a_strijker@hetnet.nl
Secretaris/notulist:  Bert Rosbach Rotterdam. 010-4184786 a.rosbach@chello.nl
Penningmeester:  Henny Belt Ugchelen 055-5414017 h.belt19@chello.nl
A.c.p.-er  Bob Kemerink of Henny Belt 038-4540540 bob.kemerink@ziggo.nl
Fotograaf: Bob Kemerink. Zwolle           

De afdeling bestaat nu uit 18 leden, verspreid over heel Nederland. 
Er is nog geen vaste vergaderlocatie;  we komen afwisselend in verschillende plaatsen, meest-
al bij iemand thuis, bij elkaar.

Als je zin hebt om je aan te sluiten bij deze afdeling; meldt je aan bij de voorzitter of secretaris. 
Je ontvangt dan een uitnodiging voor de volgende bijeenkomst.
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STRATOS - 
DE PROFESSIONELE DRAAIBANK 

Voor beginnende, gevorderde, beroeps en kunstenaars 
Losse kop: 

• Mk2 
• Slag van de pinole: 100 mm 

Motor: 
• Krachtige 1,5 Kw motor met 230 volt aansluiting 

STRATOS met onderstel: 	 2380,00 Euro 
Aanbieding nu  (Prijs geldig tot: 31.01.2014):  2180,00 Euro 
Bedverlenging, tevens 
buitendraaihulpstuk, 400 mm Lang 
plus beitelsteunverhoging: 	 298,00 Euro 

DRECHSELBANKE • DRECHSELMESSER • DRECHSELKURSE • ACCESSOIRES • BCICHER • VIDEOS 

Drechselbedarf K. Schutte • Meppener Str. 111 • D-49744 Geeste-Groll Hesepe 
TeL +49 (0) 59 37  -  91 32 34 • www.drechselbedarf-schulte.de  

tiffnungszeiten: Mo.—Fr. 8-12 Uhr • Mo.—Do. 14-17 Uhr • 1. Samstag im Monat 9-13 Uhr und nach Vereinbarung 

• Trillingsvrij, massief gietijzer 
• U/minuut van 80 tot 3500 
• Vast en tegencenter precies in lijn 
• Draai- en verschuifbare vaste kop 
• Totaal gewicht: 178 kg 

Vaste kop: 
• M33x3,5 opname met Mk2 
• Centerhoogte: 230 mm 
• Centerafstand: 700 mm 
• Draai- en verschuifbare vaste kop 
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In de tol, die ik liet zien in mijn “Bericht uit de werkplaats” in 
dit nummer zitten rozetten die samengesteld zijn uit verschil-
lende houtsoorten.

Het maken van rozetten.

In dit artikel wordt beschreven hoe ik ze maak. Eigenlijk zijn 
het allemaal cilinders die in elkaar vastgelijmd zitten. Bij het 
grootste rozet van de tol hebben die cilinders de diameters  4, 
6, 10, 12, 16 en 18 mm. In de werkbeschrijving gebruik ik de 
maten 4, 12, 20 en 28 mm. Dan is het beter te zien op de foto’s. 
En vanwege het contrast gebruik ik purperhart en het witte 
hout van een heester.  

Het laatste klosje is klaar. Dit 
is de kant waar de meenemer 
weer komt. 

Het laatste klosje zit nu tus-
sen de centers. Je kunt de 
laatste cilinder draaien, met 
een diameter  van 28 mm. 
In mijn geval is de diameter 
iets kleiner geworden dan de 
bedoeling, maar het effect is 
hetzelfde. 

Door middel van afsteken 
of zagen maakt je er plakjes 
van. Daarbij de kopse kanten 
schuren. En als je ze door-
zaagt onder een hoek, dan 
krijg je een ellips.

De eerste cilinder is die met 
de kleinste diameter. En balk-
je van 7,5 cm lang en 7 x 7 
mm doorsnee ingespannen 
tussen de centers.                                                                                                                          

Met een guts of beitel draai 
je het balkje rond, om ver-
volgens het ronde balkje op 
maat te draaien.  Daarvoor 
prefereer ik een beitel. 

Het staafje moet gelijmd 
worden in een boorgat van 4 
mm. Dat betekent dat het iets 
dunner moet zijn dan 4 mm. 
Ik neem 0,1 mm als marge 
voor het schuiven en de lijm. 

Dat wordt dus 3,9 mm. En 
dat wordt dus meten en nog 
eens meten. Iets dunner 
kan nog net, maar dan ook 
max. 0,1 mm dunner. Deze 
marge geldt voor alle in te 
lijmen cilinders of staafjes.                                                                                                                                        

En dit is het eerste staafje. Je  
hoeft niet te schuren, want de 
buitenkant verdwijnt toch in 
een boorgat. Het dikke stukje 
bij de tegencenter wordt er af 
gezaagd. 

Het gedraaide staafje wordt 
geplaatst in een balkje pur-
perhart van 15x15 mm en 
met een lengte, die iets groter 
is dan het dunne staafje. Het 
deel aan de kant van de mee-
nemer blijft uitsteken en kan 
weer tegen de meenemer. 
Het tegencenter verdwijnt in 
het loze deel aan de andere 
kant van het klosje.
OP deze foto zie je het boren 
met de boorstandaard om 
zuiver te kunnen boren. We 
zijn al aangeland bij het bo-
ren van het gat van 12 mm. 

Als je de rozetten in de vorm 
van een ellips wilt gebrui-
ken, dan moet je het boorgat 
scheef laten lopen. Daarbij 
laat je het staafje iets uit-
steken en pas na het drogen 
van de lijm de laatste fase 

draaien. De afgebeelde tol is 
een voorbeeld van deze toe-
passing. 

Bert Rosbach
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pen en dan gewoon helemaal naar mijn 
eigen ideeën. Dat werd dus een arm en de 
klant bood er meteen een groot bedrag voor, 
terwijl het nog niet eens klaar was. Die arm 
heb ik niet verkocht, de trappen ben je altijd 
kwijt, nu wilde ik iets voor mezelf houden.  

Van hout naar brons 
Toen vroeg de klant of hij de arm in brons 
mocht kopen in plaats van hout. Dat bood 
nieuwe mogelijkheden, dan kun je ook in  
oplagen werken, dan kun je die enorme 
hoeveelheid tijd die erin zit terugverdienen. 
Het is nog steeds hobby maar het is wel mijn 
droom om hiermee verder te gaan. Eigen-
lijk in mijn hart wil ik 100% met de beelden 
verder, maar het is niet verstandig het kind 
met het badwater weg te gooien. Misschien 
beperk ik me in de toekomst met de trap-
pen tot het ontwerpen of het maken van 
onderdelen. Het voordeel  is wel dat ik mijn 
opdrachtgevers nu confronteer met kunst, en 
door die wisselwerking nemen ze nogal eens 
wat mee.  

Slopen, uitdiepen 
Tijdens een vakantie in Frankrijk en Spanje 
viel het kwartje: mijn trappen zijn gla-
mour, puur buitenkant en materialisme. 
De schoonheid van het paard onder aan de 
leuning dient de ijdelheid van de klant, maar 
er moet toch meer zijn in dit leven. Met als 
uitgangspunt een abstract blok hout wil ik 
dieper graven. Dit werk kan je niet constru-
eren of met een ander materiaal samenstel-
len. Alleen door het hout te slopen, letterlijk 
uit te diepen met een kettingzaag, met 
gutsen, frezen en met schuurpapier ontstaat 
een nieuwe visie. En door de houten beelden 
in brons te laten gieten ga ik nog een stap 
verder: vergankelijkheid tegenover eeuwig-
heidswaarde, een bijna spiritueel proces. 
Hiermee ga ik verder, het geeft me rust, het 
maakt me compleet. Het bronswerk besteed 
ik uit. Wel is het bij de meeste beelden nood-
zakelijk om het originele houten kunstwerk 
te demonteren (lees: in stukken te zagen) om 
er daarna een siliconenmal van te maken 
voor het gietproces.

Dit vak leer je niet op school
Als jochie van 8 ben ik in de werkplaats van 
mijn vader begonnen met gebogen trappen. 
Na schooltijd zijn er door mij duizenden 

Ab Kraaijeveld Houtdraaien en houtsnijden wordt steeds meer gecombi-
neerd. Kijk maar naar de winnaars van de succesvolle wed-
strijdtentoonstelling  in oktober 2012: Marcel van Berkel,  Jos 
Handgraaf en Meindert Regoort hebben meer tijd gespen-
deerd aan snijden/beeldhouwen dan aan draaien. Daarom 
deze keer aandacht voor een Nederlandse kunstenaar en 
ambachtsman die op mij grote indruk maakt met zijn beeld-
houwwerk en zijn weelderige trappen. En dan laat hij zijn 
prachtige houtsnijwerk ook nog eens in brons uitvoeren.

Jop van Driel

Tijdens een jaarmarkt ontmoette ik aan mijn 
kraam Jop van Driel en zijn vrouw en zij ver-
telden dat hij trappen maakte en houten 
beelden, die hij in brons liet gieten. Thuisge-
komen nam ik nieuwsgierig kennis van zijn 
werk via de website www.trapart.nl. Wow, 
wat een kunstenaar! 

Een fantastisch vak 
“Het ontwerpen en bouwen van trappen is 
een fantastisch vak, maar eigenlijk past het 
niet meer in deze tijd en bij deze manier van 
werken. Tegenwoordig wordt zo’n grote villa 
in een mum van tijd neergezet en wij werken 
juist heel ambachtelijk, op ons gemak, want 
anders ga je fouten maken. Het is een conti-
nue gevecht tussen het leveren van kwaliteit 
en een snelle oplevering. Je kunt niet altijd 
vooruit, je hebt maatvoering nodig en als de 
stukadoor nog niet gestuukt heeft, dan kan 
ik niet definitief de trap erin meten. Je moet 
toch een beetje met de bouwperiode meelo-
pen, je kunt niet vooruit werken, maar dat 
is dan ook echt het enige grote nadeel, voor 
de rest is het fantastisch leuk werk, je hebt 
heel interessante klanten, het zijn vaak hele 
bijzondere opdrachtgevers. Met deze trappen 
heb ik wel aardig aan de weg getimmerd, dat 
rolt wel door ondanks de crisis, maar ik pro-
beer nu meer mijn beelden te promoten, dat 
is wel mijn droom. Op een gegeven moment 
vroeg een opdrachtgever: “Kun je op de trap 
ook ornamenten zoals uilen toevoegen?” 

 

Naar mijn eigen ideeën  
Met een hoop bluf antwoordde ik bevesti-
gend, ik had het nog nooit gedaan, maar het 
ging prima. Erg leuk, dus dat herhaalde zich 
en daarna kreeg ik de vraag: “Kun je ook een 
paard maken?” Dat was een mooi vervolg 
en toen bedacht ik: ik kan ook gewoon iets 
helemaal vrij maken, dus los van die trap-



Cursus Snijdend Houtdraaien 
door 

Christiaan Mg 

In kleine groepjes (max. 3 personen) leer je op 
een grote bank (Wema, Jet) niet zelfvertrouwen 
en plezier je hobby uit te oefenen. 

Basiseuraus I en II (8 x 4 uur) € 390 
Voor mensen die willen beginnen (I) en draaiers 
die het juiste spoor nog niet gevonden hebben (11). 
Vervolgcursus j4 x 4 uur) € 195 
Tussen de centers en voor de kop. Het uitbou-
wen van de reeds geleerde kennis en kunde. 

Inschrijf-formulier en informatie 
Christiaan Járg, W. Heukelslaan 6, 3581 SP 
Utrecht 
Tel. 030 — 2513 684, into@chrishaanjorg.com  

www.christaanjorg.com  

verwarmen  41,:iri=  
met brander 

C..!D 
CASA PLATA 
Ad Zoon 
Koest raat 28 
2871 DR Schoonhoven 
tel.: 0182 3200138 
mob.: 06 48322559 
e-mail.: adOzoo n n I 

Maak uw draaiwerk 

persoonlijk 
met een brandmerk 
van uw initialen 

hand- en mach ine gravu res, o.a, brand me rkstern pel s - sportp rijzen 

december 2013Aktieradius december 201324 | Aktieradius | 25 

spijlen gedraaid, later heeft mijn vader een 
hydraulische pomp ontworpen om spijlen te 
kopiëren. Dit vak kun je niet op school leren, 
de vaardigheid om trappen te ontwerpen en te 
bouwen heb ik van huis uit meegekregen. Mijn 
hout haal ik vooral uit Duitsland en Frankrijk. 
Voor een trap is al gauw 5 tot 10 m3 fineerkwa-
liteit nodig. Voor de bochten zaag ik stroken van 
2 tot 4 mm dik om te lamineren. Mijn vrouw 
neemt het schuurwerk voor haar rekening 
(korrel 40 t/m 220), waarna de trappen worden 
afgewerkt met hardwax. 

Een eenvoudig mandje gereedschap
Aan het paardenhoofd heb ik 3 maanden lang 
gewerkt. Na de voorbewerking met de ketting-
zaag ga ik verder met beitels en gutsen. Ik heb 
genoeg aan dit hele mandje gereedschap (zie 
onder) om mijn beelden te voltooien. Het beeld 
heb ik 7 keer in brons laten gieten. Alleen op die 
manier is het financieel haalbaar om dit soort 
beelden te maken. Bovendien is er meer belang-
stelling voor de bronzen uitvoering dan voor het 
houten origineel.”
 
www.trapart.nl
www.sculpart.nl
www.jovadri.nl

Bezoek Baptist.nl en vind ruim 8.000 artikelen met uitgebreide 
omschrijvingen en afbeeldingen! Dé speciaalzaak voor de fijne houtbewerking met het 
grootste assortiment gereedschappen en machines voor houtdraaiers, modelbouwers, 
houtsnijders, meubelmakers en hobbyisten met passie voor hout!
Graag tot ziens in Arnhem!

Baptist  voor  Houtbewerkers                  gereedschappen  en  machines 
Beekstraat 30                                 Tel.: 026 - 445 16 44                          

6811 DW Arnhem              houtbewerkers@baptist.nl

Winkel ook
op Baptist.nl
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Arie Braspenning                                                                                                                        Zaterdag 2 november hield de afdeling NHN haar inmiddels 
traditionele ruil- en weggeefdag. Uit de naamgeving van de 
dag is voor niemand op te maken wat er wordt weggegeven 
of geruild, maar de houtdraaiers van die afdeling weten het 
allemaal. 

Ruil- en weggeefdag 
Noord-Holland-Noord

Als ik om 9 uur aankom in 
Hensbroek ben ik niet de eer-
ste. Alhoewel de bijeenkomst 
officieel pas om 9.30 uur be-
gint zijn er al de nodige aan-
wezigen. En dat doen ze niet 
voor niets. Want zodra een 
auto de parkeerplaats op-
draait komt de nieuwsgierig-
heid boven en begeeft men 
zich naar buiten om te zien 
wat er in de auto ligt. Som-
mige auto’s zijn zwaar be-
laden en hangen behoorlijk 

achterover. Dat belooft wat! 
Maar afspraak is afspraak: 
voor het startsein wordt ge-
geven worden geen afspraken 
gemaakt. Als je denkt dat de 
koffie met wat lekkers erbij 
lokt, dan heb je het goed mis. 
Belangrijker is om te zien wie 
er komt op deze dag en wat er 
zoal in de auto’s ligt. Daarom 
blijven de deelnemers van 
deze zaterdag ook in groep-
jes op de parkeerplaats (het 

voormalige schoolplein) han-
gen. Misschien ook wel uit 
nostalgische overwegingen: 
zo begon je tenslotte vroeger 
ook je schooldagen. Vrienden 
opwachten op het schoolplein 
en als de meester, in dit geval 
de voorzitter Pieter Hermans, 
je binnen roept, dan pas ga je 
naar binnen. Binnen wacht de 
koffie met gevulde speculaas 
en andere lekkernijen. Het 
onderkomen waar de afdeling 
bij elkaar komt is een oude 

school die intern verbouwd 
is en nu een prachtig onder-
komen biedt voor allerlei ver-
enigingen uit de omgeving. 
Op de zolder van de school is 
een bergruimte waar de draai-
bank, de tijdschriften, boeken 
en andere spullen opgeslagen 
liggen zodat die niet steeds 
heen en weer gesjouwd hoe-
ven te worden.Binnen is er 
een gemoedelijke sfeer aan de 
tafeltjes waar de leden die op 

deze dag hebben ingeschre-
ven in groepjes bij elkaar zijn 
gaan zitten. Een afdeling met 
ruim 70 leden moet er voor 
kiezen om leden te laten in-
schrijven  voor een bijzondere 
bijeenkomst omdat er te wei-
nig plaats is voor alle leden. 
Er is een goede sfeer, er wordt 
druk gepraat en iedereen is in 
afwachting van het sein dat 
het ruilen c.q. weggeven gaat 
beginnen. Zodra Pieter heeft 
gezegd dat het gaat beginnen, 

gaat iedereen naar buiten en 
worden de kofferbakken ge-
opend. Dan ontstaat er een 
levendige ruilhandel of wor-
den stukken hout weggege-
ven. Er is veel snoeihout, vers 
en minder vers en de stukken 
gouden regen en taxus wisse-
len gretig van eigenaar. Ieder-
een scoort wel wat van zijn 
gading en als na een uurtje 
allen klaar zijn gaan de kof-
ferbakken weer dicht, keert 

buiten de rust terug en gaan 
we weer naar de warmte bin-
nen. Daar staat inmiddels al-
les klaar voor de demonstra-
tie die deze dag gegeven zal 
worden door Jan Pranger. Voor 
Jan met het demonstreren 
begint, stelt hij zich voor en 
vertelt hij in het kort wat hij 
van plan is te laten zien. De 
draaibank staat in de hal van 
de school en het publiek zit in 
de zaal naar een groot scherm 
te kijken. Wel even vreemd 
omdat je als demonstrateur 
gewend bent om interactie te 
hebben met je “publiek”. Maar 
daar heeft men wat op gevon-
den. Boudewijn Rossy gaat 
bij de demonstratie staan en 
stelt de vragen en maakt de 
opmerkingen die normaal ge-
sproken uit het publiek zou-
den zijn gekomen. Zo heeft 
Jan toch contact met zijn pu-
bliek en kan het publiek toch 
zijn vragen en opmerkingen 
kwijt. Voor vandaag heeft Jan 
een tweetal onderwerpen ge-
kozen: over de kop draaien 
met uithollen van een schaal 
met vlakke bodem en een 

drietal kerstboompjes. Ge-
zien het tijdstip een mooi 
onderwerp  want velen van 
ons draaiers zullen zich de 
komende tijd weer gaan be-
zighouden met het draaien 
van allerlei zaken voor de ko-
mende feestdagen in decem-
ber. Het resultaat van de drie 
soorten kerstboompjes is te 
zien op de foto’s.( Het “scheef 
gewaaide” boompje komt 
overigens van het Forumtref-
fen in Duitsland. Bert Rosbach 
schrijft er over in Bericht uit 
de werkplaats en volgend jaar 
september zal er een werk-
beschrijving van worden op-
genomen in AktieRadius  83). 
Voor de lunch draait Jan de 
schaal en  één kerstboom en 
na de lunch de andere twee 
kerstbomen. Twee dames 
hebben zich ’s morgen terug-

getrokken om te zorgen dat 
er voldoende te eten zou zijn.  
De lunch smaakt dan ook pri-
ma: soep vooraf, daarna heer-
lijk belegde broodjes en ten-
slotte nog fruit toe. Aan alles 
was gedacht en men genoot 
er van. Ondertussen werden 
de nodige verhalen verteld 
en ervaringen uitgewisseld. 
Na de lunch liet Jan Pranger 
nog zien hoe hij twee soorten 
kerstbomen draait, waarvan 
een excentrisch zonder dat 
daar dure hulpmiddelen bij 
nodig zijn. Met veel belang-
stelling werden de verrich-
tingen op het grote scherm 
gevolgd en toen Jan klaar was 
werd hij beloond met een ver-
diend applaus. Hij werd op 
passende wijze bedankt door 
Pieter Hermans en hierna gin-
gen alle aanwezigen tevreden 
naar huis. Ze kunnen terug-
kijken op een geslaagde bij-
eenkomst die het saamhorig-
heidsgevoel  heeft versterkt.
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 Adrie Bezemer De houtdraaiers van de afdeling Lekstroom komen ongeveer 8 
keer per jaar bij elkaar in de Oude School in Lopikerkapel. De 
groep telt zo’n 22 leden waarvan er meestal 17 op de bijeen-
komsten zijn. Dat is een goede bezetting en dat betekent dat 
men graag van anderen wil leren en actief wil blijven.

Een middagje Lekstroom 
houtdraaiers in Lopikerkapel

In de zomermaanden worden 
de bijeenkomsten ook wel eens 
bij één van de  leden thuis ge-
houden. Zo ook op 17 juli van 
dit jaar. Wij waren met zeer 
mooi weer te gast in Groenekan 
bij Jan Visser. En op 28 augustus 
waren we bij Dik Cornelissen in 
Lopikerkapel, ook weer met zeer 
mooi weer zodat beide bijeen-
komsten in de tuin van boven-
genoemde  draaiers gehouden 
konden worden, een leuke af-
wisseling en meteen een oplos-
sing voor de stofafzuiging. Op 
deze bijeenkomsten worden uit-
voerig de gemaakte werkstuk-
ken besproken. Je verwacht dan 
van alle aanwezigen dat ze een 
werkstuk hebben meegenomen, 
maar soms waren er slechts vijf 
of zes werkstukken  te bespre-
ken en dan wordt het meer een 
koffiekransje wat niet de bedoe-
ling is.  Af en toe moet er dan 
toch even een aantal draaiers 
wakker geschud worden.  Dan is 
het goed dat je  Adrie Bezemer 
in de groep hebt want die bracht 
dat ter discussie en dat resul-
teerde er in dat op de volgende 
bijeenkomst 90% van de draai-
ers een stuk meebracht. Er was 
weer leven in de brouwerij en 
daar zijn tenslotte deze bijeen-

komsten voor. Toen werd er ook 
gesproken over wel of geen op-
drachten, of een vrije keus wat 
er gedraaid wordt. Mijn erva-
ringen van De Gouwe Groep en 
De Waarden in het verleden zijn 
dat juist van de opdrachten veel 
geleerd wordt, je draait objecten 
die je misschien zomaar niet uit 
jezelf zou maken. Bij De Lek-
stroom hebben we  in principe 
afgesproken dat we meerdere 
keren per jaar een opdracht ma-
ken. De eerste keer was gelijk 
een groot succes. De opdracht 

was bloemen. Door een van ons 
zou op de eerstvolgende bijeen-
komst een demonstratie gege-
ven worden hoe hij een bloem 
draait. Adrie Bezemer demon-
streerde 28 augustus  in de tuin 
bij Dik Cornelissen hoe hij een 
bloem draaide. 
Dat gaf bij velen de inspiratie 
om op hun manier een bloem of 

meerdere bloemen te draaien.  
Zoals eerder genoemd was het 
een groot succes.  
Jasper van de Visch had een 
eerder gedraaid werkstuk, een 
eikenhouten vaas, beschikbaar 
gesteld om alle bloemen die 
gedraaid werden in op te ma-
ken en het resultaat mocht er 
zijn. Er werden 10 verschillende 
bloemen gepresenteerd en keu-
rig opgemaakt in de eikenhou-
ten vaas, ieder was enthousiast 
over het resultaat van deze  op-
dracht.     
http://www.houtdraaiers-de-
lekstroom.nl 
 
Hierna in stappen hoe ik een 
bloem heb gedraaid.

Een zeer vers stuk hout (taxus, 
wilg, els) van verschillende af-
metingen (Ø  40 tot 90 mm) 
zet ik in de opspankop.

Dan draai ik de bovenkant 
van de bloem met een kleine 
guts.

Het inkerven doe ik met een 
eigen gemaakte dunne afste-
ker van ca. 1 mm.dik.

Juist door het zeer natte hout 
kan men er met het afsteker-
tje heel dunne schaaltjes in 
draaien.

Daarna draai ik de buiten-
zijde van de bloem ook weer 
met een kleine profielguts. 
Als de bloem gedraaid is, is hij 
nog zeer zwaar door het vele 
vocht.

Ik boor een gat van 5 mm. in 
de onderkant van de bloem 
voor de steel. 

Ik droog de bloem in de mag-
netron 5 tot 6 keer 2 minu-
ten. Na elke verwarming  laat 
ik de bloemen 2 minuten uit-
stomen (zie foto). De bloem 
zet ik tegen een koude ruit 
om te zien hoeveel vocht er-
uit komt.. Ik herhaal dat tot er 
geen stoom meer uit de bloem 
komt en  dat  is na ongeveer 
6 keer. Door het drogen is de 
bloem 30% lichter geworden 

in gewicht en de schaaltjes in 
de bloem zijn zeer hard  ge-
worden.
De blaadjes zijn van fineer-
stroken gemaakt, de fineer-
stroken leg ik een uur in het 
water, daarna knip ik ze in 
model. Ik heb een PVCpijp in 
de lengte doorgezaagd waar ik 
de blaadjes in leg

Het ander deel van de PVCpijp 
klem ik er op en laat het ge-
heel een paar uur ingeklemd 
zitten.  Daarna droog ik de 
blaadjes in de magnetron 1  
keer ca. 1 min. dan blijven ze 
in de juiste vorm.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Arie Braspenning                                                                                                                        Zaterdagmorgen vroeg. Leveranciers, organisatoren en 
bestuursleden van Radius die op de Demodag op tijd klaar 
moeten zijn, zijn al vroeg op pad. 

Demodag 26 oktober 2013 
in Ede

De afdeling Flevodraaiers ver-
zorgt deze Demodag en dat 
is altijd een spannende aan-
gelegenheid. Hoe worden de 
tentoongestelde werkstukken 
beoordeeld? Hoe worden de de-
monstraties verzorgd maar bo-
venal hoe worden ze door het 
publiek gewaardeerd? Hebben 
we de goede onderwerpen ge-
kozen en de juiste personen die 
de demonstraties verzorgen? 
Zal er veel publiek komen? Al-
lemaal vragen waarmee men 
zich van tevoren bezighoudt 
en waarvan achteraf wordt ge-
zegd dat het allemaal meeviel. 
Vlak voor de opening om 10.00 
uur staat alles op zijn plaats: 
werkstukken, leveranciers, de 
video-opstelling die deze keer 
door Bert Rosbach wordt ver-

zorgd omdat Cok Verhoeven 
wegens ziekte verstek moet 
laten gaan. Dan gaat alles van 
start. De organiserende afde-
ling heeft er voor gezorgd dat 
de hele dag door aansluitend 
diverse presentaties en de-
monstraties worden gegeven. 
Jan van der Ploeg demonstreert 
hoe hij kleine vogelhuisjes 
draait. Vergeleken bij het ech-
te miniatuurdraaiwerk zijn 
het nog reuzenhuizen. Kees 
Schoorl laat zien hoe je echte 
miniatuurtjes draait. Dan is er 
natuurlijk de altijd aanwezige 
Jan Hovens die voor Schulte 
zijn kunsten op de draaibank 
laat zien maar in een kleinere 
ruimte voor een grote groep 
belangstellenden vertelt wat 
er allemaal komt kijken bij het 

veilig opspannen van de werk-
stukken. Christiaan Jorg laat 
zien hoe je uit de hand, dus 
zonder hulpstukken, je beitels 
en gutsen goed scherp kunt 
houden. Gezien de belangstel-
ling hebben velen  daar be-
hoefte aan. Daarnaast geeft hij 
presentaties over het drogen 
van hout. Ab Strijker tenslotte 
vertelt in een presentatie over 
vormgeving. Daarbij strooit hij 
kwistig met mooie beelden van 

De steel wordt gemaakt van 
een elzentakje. Daar zaag 
ik met een klein ijzerzaagje 
schuin een zaagsnede in op 
de knoop van het takje

Het blaadje van fineer lijm 
ik met witte houtlijm in het 
zaagsneetje.Meestal doe ik 
meerdere blaadjes in de steel.

Ook de bloem wordt met witte 
lijm in de tak geklemd.

Hier zie je een tak met twee 
bloemen en twee blaadjes. De 
bloemen van els geven mooie 
kleuren. Als je els draait is 
het wit, maar na een minuut 
of vijf krijg je in het hout op 
de winterjaarringen bijna 
gouden kleuren, dat is alleen 
maar bij nat hout, droog hout 
is al verkleurd.
Ik behandel de bloemen ge-
heel met haarlak, dan ver-
kleurt het hout bijna niet.

10 11 12
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gemaakte werkstukken om 
zijn woorden kracht bij te zet-
ten. Ook hiervoor is de belang-
stelling groot en laten mensen 
zich in een benauwd zaaltje 

opsluiten om het allemaal aan 
te horen en te bewonderen. 
Volgens Ab is het niet nodig 
dat iedereen iets mooi vindt, er 
zijn natuurlijk altijd verschil-
len in smaak. Maar denk er wel 
over na hoe je iets vorm geeft.  
Dat verdient een werkstuk dat 
je met veel zorg maakt. Bij de 
leveranciers een aantal nieuwe 
gezichten: een houtleveran-
cier die veel koffie wood in de 
aanbieding had. Stammen van 
koffieplanten die er in eerste 
oogopslag wat “fletsig” uitzien, 
maar als je de met Danish Oil 
afgewerkte werkstukken be-
kijkt zit er een mooie tekening 

in het hout. Ook aanwezig 
met een ruime hoeveelheid is 
Paul Smeets. Veel mooie stuk-
ken hout en kunststof biedt 
hij aan. Prima dat er weer wat 
nieuws is waar de draaier zijn 
geld kwijt kan en mooie stuk-

ken hout daarvoor in ruil krijgt. 
Verder natuurlijk de gebruike-
lijk leveranciers: Schulte, Bap-
tist en Hegner. Deze keer is er 
op de Demodag ook een tafel 

ingericht door de Vereniging 
Ambacht & Gereedschap. Op 
de foto lijkt het alsof er nie-
mand belangstelling heeft, 
maar door de hele dag heen 
was er veel belangstelling en 
werden er veel vragen gesteld 
door de aanwezigen. De leden 
van de Flevodraaiers hebben 
samen een mooie tentoonstel-
ling ingericht en een gevarieerd 
programma geboden op deze 
Demodag waar je als bezoeker 
je geen moment hoefde te ver-
velen. En als je al eens een pre-
sentatie had gemist kwam er 
in de loop van de dag altijd een 
herkansing om alsnog te gaan 

kijken en luisteren. We kun-
nen gerust spreken van een 
geslaagde dag en daarvoor wil-
len we dan ook de Flevodraai-
ers heel hartelijk bedanken.  

De bezoekers en deelnemers 
gingen tevreden naar huis en 
sommigen zelfs met een mooi 
stuk hout dat ze gewonnen 
hadden bij de verloting. Daar 
zullen we op een volgende De-
modag wellicht de resultaten 
van een mooi gedraaid werk-
stuk van terugzien. Uiteraard 
is er op zo’n dag gelegenheid 
genoeg om bij te praten met je 
collega houtdraaiers en je er-
varingen van die dag te delen 
met de ander onder het genot 
van een kopje thee of koffie. Al 
met al een geslaagde demodag 
waarop de Flevodraaiers met 
trots mogen terugkijken.

Verenigingsnieuws
Afdelingsnieuws - Agenda - Mutatiesledenlijst

Afdelingsbijeenkomsten zijn 

in principe  ook voor leden 

uit andere afdelingen te 

bezoeken. Wel  graag van 

te voren afstemmen met de 

afdelingscontactpersoon (zie pag. 

2) waar u ook info kunt krijgen 

over de afdeling.

Afdeling Arnhem-Nijmegen

Afdelingscontactpersoon: 

Jaap Boks tel. 0481 372495 

Bijeenkomsten in 2014: 18 janu-

ari, 15 februari, 15 maart, 19 

april, 17 mei, 20 september, 18 

oktober en 22 november. De bij-

eenkomsten worden gehouden in 

het gebouw Onder de Toren te Elst 

(Gld), van 9.30 uur tot 12.30 uur.

Afdeling Dommeldraaiers  

( Schijndel-Den Bosch)                                                    

Afdelingscontactpersoon: Arie 

Braspenning tel. 0418 513349 

a.braspenning@planet.nl 

Bijeenkomsten in 2014: 11 

januari, 22 februari (hele dag), 

29 maart, 17 mei, 28 juni (hele 

dag), 6 september, 11 oktober, 

29 november (hele dag). De 

bijeenkomsten worden gehouden 

in Soc.Cult.Centrum De Vink, 

Hoevenbraaksestraat 28, 5482 BD 

Schijndel, van 09.30 – 12.30 uur.

Afdeling Flevohoutdraaiers                                                                                                

Afdelingscontactpersoon: Taco 

van der Kolk tel. 0341 418128 

kolkies11@gmail.com  

Bijeenkomsten in 2014: 27 

januari, 10 maart,14 april, 26 

mei, 15 september, 27 oktober, 

8 december. De bijeenkomsten 

worden gehouden in de 

botenloods van Siep Nijenhuis, 

Dokweg 26- 28 in Lelystad.

Afdeling Haarlem                                                                                                                 

Afdelingscontactpersoon: Bas 

Melis, tel. 023 5247015 b.melis@

online.nl Bijeenkomsten in 

2014: 19 januari, 16 februari, 

16 maart, 13 april, 18 mei. 

De bijeenkomsten  vangen aan 

om 14.00 uur. Informatie over 

de locatie is te krijgen bij de 

afdelingscontactpersoon.

Afdeling Haarlemmermeer                                                                                                  

Afdelingscontactpersoon: Klaas 

Dikstaal  tel. 020 6592977

Bijeenkomsten in 2014: 

De bijeenkomsten worden 

gehouden van 13.00 – 17.00 

uur op de locatie: Protestantse 

Kerk, Havikstraat 5, 1171 DW 

Badhoevedorp, tel. 020 6593133 

of elders. Inlichtingen daarover 

via de afdelingscontactpersoon.

Afdeling Lochem                                                                                                                     

Afdelingscontactpersoon: Hans 

Langkamp tel. 0547 351881 fam.

langkamp@live.nl 

Bijeenkomsten in 2014:  De 

bijeenkomsten worden gehouden 

op de locatie: Kunstlokaal 11, 

Bosberg 29, Borculo en vangen 

aan om 19.30 uur.

Afdeling Noord                                                                                                                       

Afdelingscontactpersoon: Willem 

v.d. Schors tel. 0594 213326 

wmvdschors@gmail.com 

Bijeenkomsten in 2014: 11 

januari, 8 maart, 17 mei, 13 

september, 8 november. De 

bijeenkomsten worden gehouden 

op de locatie Ulgersmaweg 47 

in Groningen en vangen aan om 

10.00 uur. Inloop vanaf 9.30 uur.

Afdeling Noord-Holland Noord                                                                                 

Afdelingscontactpersoon: Aad 

Sneeboer tel. 0229 270982 

am.sneeboer@quicknet.nl 

Bijeenkomsten in 2014: 28 

januari, 11 maart, 24 april, 27 

mei, 28 augustus, 7 oktober, 

20 november. De bijeenkomsten 

worden gehouden in het 

dorpshuis “de oude school”, 

Dorpstraat 72, 1711 RK Hensbroek 

en beginnen om 19.30 uur.

Afdeling Rotterdam                                                                                                              

Afdelingscontactpersoon:  

Bert Rosbach tel. 010 4184786 

a.rosbach@chello.nl  

Bijeenkomsten in 2014: 

12 februari, 16 april, 10 

september, 12 november. 

Inlichtingen bij Bert Rosbach.                                                                                                                                

Afdelingsnieuws
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Afdeling Utrecht, 

Werkgroep ‘De Lekstroom’                                                                

Afdelingscontactpersoon: Jasper 

v.d. Visch tel. 034 6212368 

jvdvisch@hetnet.nl 

Bijeenkomsten in 2014: 29 

januari, 12 maart, 23 april, 4 

juni, 16 juli (bij iemand thuis), 

27 augustus (bij iemand thuis) 

De bijeenkomsten worden 

gehouden op de locatie: de Oude 

School te Lopikerkapel en vangen 

aan om 13.00 uur.

Afdeling Veluwe                                                                                                                  

Afdelingscontactpersoon: Bob 

Kemerink tel. 038 4540540 bob.

kemerink@ziggo.nl  

Bijeenkomsten in 2014:  15 

februari, 3 mei, 6 september, 

6 december. De bijeenkomsten 

worden gehouden in een zaal 

van de Sionskerk, Asseltseweg 6, 

8161 VV Epe.

Afdeling Vormgeven
Afdelingscontactpersoon: Bob 

Kemerink of HennyBelt tel. 038 
4540540 bob.kemerink@ziggo.nl 

Bijeenkomsten in 2014: Plaats van 

samenkomst is wisselend. Vraag 

dat na bij de contactpersoon.

Afdeling Zeeland 

‘De Scheldedraaiers’                                                                                         

Afdelingscontactpersoon: Piet 

Cevaal 0118-591753  cevaaldep@

zeelandnet.nl 

Bijeenkomsten in 2014: elke eerste 

zaterdag van de maand. De bijeen-

komsten worden gehouden in Het 

Ambachtscentrum, Kattendijksedijk 

te Goes en vangen aan om 09.30 

uur. 

Videoapparatuur

Cok Verhoeven heeft wegens zijn 

gezondheid het bedienen van de 

video apparatuur moeten staken. 

Dat is nu overgenomen door Bert 

Rosbach, tel. 010 4184786 die op 

de demodagen zal zorgen dat de 

demonstraties kunnen worden 

gevolgd op een groot scherm.

Agenda

5 april 2014 ACP+Algemene Leden Vergadering - Nieuwegein

12 april 2014 regionale DemoDag

4 oktober 2014 acp vergadering - Nieuwegein

25 oktober 2014  centrale DemoDag - Ede

Nieuwe leden

Blankendaal J.P.M., Rijksweg 142, 

1906 BL Limmen

Dooper A., Jacobi Dijk 19, 8615 LS 

Blauwhuis

Eilander M. Tesselschade straat 40, 

7412 NC Deventer

Graaff M. de, wethouder Jon-

kerstraat 33, 4661 EB Halstern

Jongbloed A., Goudzeelt 22, 1722 

HV Zuid Scharwoude

Krijger N.L., Bikbergerweg56, 1272 

PN Huizen

Legierse J.A., Johan Frisolaan 12, 

4671 GG Dinteloord

Post T., Kempenlaan 40, 8072 CT 

Nunspeet

Renes D.A., Eiteren 41, 3401 PS 

IJsselstein

Spijker F. van ‘t, Vaassenseweg 46-

A, 8166 AV Emst

Overleden

Kramer H., K.J. Blokstraat 38, 8384 

EV Wilhelminaoord

Meeuwisze Th.J., Duinlaan 47, 3233 

EB Oostvoorne

Ooi A.C., St. Janshof 18, 2771 CM 

Boskoop

Mutaties ledenlijst 
3de kwartaal 2013

Prof. ‘guillocheer’ apparaat, te 

gebruiken met boormachine (zie 

voorbeelden.)( als nieuw) € 250,00

Tevens (draai)hout te koop in vele 

soorten en maten, alles droog, lage 

prijzen.

details op aanvraag. 

Email: henri.didier@ziggo.nl

Lidmaatschap

De kosten van het lidmaatschap van

RADIUS bedragen € 25,- per jaar; voor

leden wonende in het buitenland

€ 27,50 per jaar.

Bij inschrijving zijn de volgende opties

mogelijk.

1 € 25.00 - lid voor het hele jaar plus alle

tijdschriften van dat jaar

2 € 12.50 - lid na 1 juli met tijdschriften

van het tweede halfjaar

3 inschrijven na 1 november, lid m.i.v. 1

januari daaropvolgend.

De inschrijf- en administratiekosten bij elk

van deze mogelijkheden bedragen Euro 5,-

Men is lid van de vereniging nadat zowel

het inschrijfformulier als de inschrijf- en

administratiekosten zijn ontvangen.

Verzoeke adreswijzigingen tijdig door te

geven aan de ledenadministrateur, deze

zorgt voor verdere verspreiding hiervan.

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend voort-

gezet, tenzij het lid tenminste 4 weken

vóór het einde van het kalenderjaar schrif-

telijk aan de ledenadministrateur bericht

dat men het lidmaatschap wil beëindigen.

ING BIC code: BIC INGBNL2A

ING IBAN code: IBAN

 L66INGB0000741949

Rabobank BIC code: RABONL2U

Rabobank IBAN code: NL54RABO0396

  3723 17

Bestuur

Voorzitter: Vacant

Secretaris: Aat (A.) Meijboom,

L. de Raatlaan 15, 3209 AR Hekelingen,

tel. 0181 639 728,

e-mail: a.meijboom40@gmail.com

Penningmeester: Bert (A.) Rosbach,

Meidoornsingel 67, 3053 BK Rotterdam,

tel. 010 418 47 86,

e-mail: a.rosbach@chello.nl

Postbank 74 19 49 tnv RADIUS.

Ledenadministratie: Ruud (R.) van Ooschot, 

J. Vermeerhof 7, 1394 GG Nederhorst den

Berg, tel. 0294 253 421,

e-mail: ruud.vanoorschot@hetnet.nl

Lid: Jan (J.Q.) van der Ploeg, Jasper (J.) van

de Visch en Arie (A.M.) Braspenning.
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Zij worden dan ook geplaatst buiten verant-

woordelijkheid van RADIUS en de redactie.

De redactie behoudt zich het recht voor

ingezonden kopij in welke vorm dan ook

inhoudelijk te beoordelen, zonder opgaaf

van redenen te weigeren of in te korten.

Gehele of gedeeltelijke overname van artike-

len is slechts toegestaan met schriftelijke

toestemming van het bestuur.

Colofon
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Direct uit voorraad leverbaar...

ruim 80 soorten massief hout

Klik op www.af.nl voor meer informatie

In onze ruime voorraad kunnen wij op de 
ouderwetse manier bestek zoeken. 
Ook hebben wij een houthobby-zolder 
waar wij kleinere stukken hout verkopen. 
Een walhalla voor instrument bouwers en 
houtdraaiers. De meeste stukken zijn al 
geschaafd en alles is per stuk geprijsd.

KOM NAAR ARNHEM!

U BENT WELKOM IN ARNHEM

Baptist IJzerwaren en Gereedschappen 
is al 26 jaar een begrip in Nederland. 

Het begon met de ijzerwaren- en 
gereedschappen speciaalzaak in het 

centrum van Arnhem en deze is uitgebreid 
met Baptist Gebouwbeslag en 
Baptist voor Houtbewerkers. 

Gereedschappen voor houtbewerkers

Arnhemse Fijnhouthandel
Driepoortenweg 12, 6827 BR Arnhem
tel: 026-3648435  fax: 026-3630309

Gereedschappen voor houtbewerkers


