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Langzamerhand komen we steeds dichter bij ons jubileum-

nummer. Onlangs hebben we daar als redactie met elkaar 

over gesproken en nagedacht hoe we dat nummer vorm zul-

len gaan geven. Dat is nog wel wat vroeg zult u zeggen. Dat 

klopt ook, maar die tijd hebben we hard nodig om er echt iets 

moois van te gaan maken. We zullen u van de plannen en 

de vorderingen op de hoogte houden. Want we hebben elkaar 

daarbij hard nodig. Evenals we elkaar nodig hebben om dit 

blad goed gevuld te houden. Gelukkig zijn er af en toe leden die 

de moed hebben om toch wat in te sturen. Daarmee krijgen we 

nog steeds een gevuld blad. Maar voor elke uitgave hebben we 

toch zorgen of het wel vol komt. Daarom doen we als redactie 

toch maar weer eens een oproep aan jullie allen om vooral niet 

bang te zijn dat je niet kunt schrijven of fotograferen. Deze 

uitgave bewijst weer eens dat de meeste leden dat goed kun-

nen. Johan Korving maakt ons deelgenoot van het draaien van 

ovalen vaasjes. Hij heeft in een artikel goed uitgelegd hoe hij 

dat maakt en wie daar zin in heeft kan dat ook eens proberen. 

De bezoeken aan de afdelingen gaan nog steeds door. Nog 6 

afdelingen te gaan en dan ben ik bij elke afdeling op bezoek 

geweest. Mooi dat jullie ook meedenken over de inhoud van 

AktieRadius, want daar kunnen we als redactie weer mee ver-

der. Voor de komende tijd wens ik jullie allen veel plezier bij je 

draaiwerk een tot ziens op een van onze demodagen.

Rectificatie: ten onrechte stond in het vorige nummer vermeld 

dat de Veluwedraaiers de demodag in oktober hebben verzorgd. 

Dat moet echt zijn de afdeling Arnhem/Nijmegen. Excuus 

daarvoor en nogmaals bedankt voor jullie inspanningen!

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
Pieter Hermans
De winter is zo goed als voorbij en heeft zich heel ver-

schillend gemanifesteerd in ons land. Hier en daar be-

hoorlijk koud en glad met ijzel en op andere plaatsen 

bloeiende sneeuwklokjes en narcissen met Kerstmis. 

Of dit alles invloed gehad heeft op het houtdraaien 

weet ik niet, maar werken in een onverwarmde garage  

vind ikzelf niet zo heel prettig. Ik hoop dan ook weer op 

wat aangenamere temperaturen.

Volgende maand is het weer zover, de regionale demo-

dag in Halsteren staat voor de deur. De Scheldedraaiers 

beloven er weer een leuke dag van te maken waar ik 

velen van jullie weer hoop te mogen ontmoeten. April 

is ook de maand van de jaarlijkse Algemene Leden-

vergadering. Ook daar hoop ik dat velen van jullie de 

moeite zullen nemen om een keer naar De Meern te 

komen. Onze mooie vereniging bestaat tenslotte bij de 

gratie van haar leden, jullie dus, en jullie bepalen mede 

het gezicht en de koers ervan. Ook nu kunnen jullie 

dat weer doen door inspraak te hebben in voorgestelde 

zaken en projecten, maar ook door het kiezen van twee 

nieuwe bestuursleden. Als je nou zelf zo’n functie am-

bieert, geef je dan zo spoedig mogelijk op bij een van de 

bestuursleden. Wie weet wordt je gekozen en maak je 

binnenkort deel uit van een enthousiast team.

Wat mij opvalt is dat het houtdraaien de laatste jaren 

niet altijd meer op zichzelf staat. Het is steeds vaker 

een onderdeel van een proces. Werd er voorheen nog 

veel werk gestoken vóór het eigenlijke houtdraaien, 

bijv. het eindeloos zagen en verlijmen van stukjes hout 

ten behoeve van segmentwerk, nu zie je de laatste 

jaren veel werk ná het draaien. Snijden, frezen, schu-

ren, beitsen, verven, eboniseren, schroeien en branden 

beginnen bijna gemeengoed te worden. Voor de echte 

artiesten onder ons zijn de mogelijkheden natuurlijk 

eindeloos en grenzeloos, de pers halend of lof en prij-

zen oogstend alom. Maar we mogen ook niet de noeste 

ambachtsman vergeten die juist meester is in het per-

fect draaien van een mooi vormgegeven vaas of schaal 

en daarbij het hout met zijn specifieke eigenschappen 

voorop laat staan.

Nr. KvK 40597366  
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Eerst een paar opmerkingen vooraf: 

 • Schuren tot korrel 400,

 • Ieder onderdeel schuren, voordat er gelijmd 

wordt.

 • Het is vrij precies draaien, met soms een tole-

rantie van 0,1 mm.

 • In het stuk worden de maten aangegeven in 

millimeters. 

Het uitgangsmateriaal is beukenhout in de volgen-

de maten:

 • een blok van 60x 60 x 180 mm.

 • 8 blokjes van 15 x 15 x 50 mm voor de spijltjes 

(het is handig om een paar blokjes in reserve te 

hebben). 

 • een stukje hardhout van 20 x 20 x 40 mm voor 

het rammeltje (ik gebruik een stukje van een 

stammetje buxus, maar ander hardhout kan 

ook (olijfhout, hulst, of zo iets). Foto 1

Eerst worden de spijltjes gemaakt. 

Het wordt een “lichtgewicht “ rammelaar. Daarom 

zijn de spijltjes hol. Ik begin met het boren van 

het centrale gat. Ik gebruik een houtboortje van 5 

mm. Het blokje van 15 x 15 x 50 mm met behulp 

van een winkelhaak goed haaks in de klem zetten 

en in het hart van het blokje het gat boren.  Als er 

aan het einde van het boorgat minder dan 1,5 mm 

hout is aan een van de kanten moet je naar een 

reservestukje grijpen. Foto 2

Na het boren van de spijltjes worden ze rond 

gedraaid. Bij het opspannen komt het begin van 

het boorgat aan de kant van de meenemer. De 

buitenmaat wordt 7,9 mm, met een maximale 

afwijking van 0,1 mm naar beneden. Bij een gelijke 

afwijking naar boven lukt het je minder makkelijk 

om ze naderhand in het boorgat van 8 mm te 

lijmen. 

Op de foto 3 zie je het kant en klare spijltje zoals 

het op de draaibank zit. Aan de kant van het 

tegencenter is het tot het einde toe op maat 

gedraaid. De spijltjes schuren. Je kunt beginnen 

met korrel 180 en je eindigt met korrel 400.  

Om de staafjes netjes op maat te zagen, maak ik 

gebruik van een hulpmiddeltje: een klosje met een 

gat van 8 mm doorsnede. De diepte is de gewenste 

lengte van de spijltjes: 45 mm. Daarbij kun je 

meteen controleren of de diameter wel goed is. 

Schuift het spijltje er makkelijk in, dan is het niet te 

dik. Gaat het niet makkelijk, draai het dan eerst wat 

dunner voordat je het doorduwt. Aan de onderzijde 

van het boorgat zit haaks op het gat van 8 mm een 

gaatje van 4 mm, met het midden van de 4 mm op 

45 mm van de bovenkant. Foto 4

Het afzagen van het spijltje doe ik met een fijne 

Japanse zaag. Het kan ook met een fijne kapzaag 

of een figuurzaagbeugel. Na het afzagen wordt het 

spijltje uit het klosje gewipt met een spijker van 2 

tot 3 mm dik. Foto 5

Het grote blok hout wordt nu rond gedraaid tot een 

diameter van 52 mm. Daarna wordt het in twee 

delen gesplitst: één deel van 135 mm en een korter 

deel van 45 mm.

Het deel van 135 mm lang zet je in de klauwplaat.

De benodigde 8 gaten worden geboord met de punt 

van de boor in een cirkel van 40 mm. 

Als je beschikt over een boorinrichting voor op 

je draaibank, en een verdeelschijf om 8 gaten te 

boren, dan is het vervolg heel simpel. Dan boor je 

de gaten op de draaibank, zoals foto 6 aangeeft. 

Een andere rammelaar

Bert Rosbach In AR 71 heb ik geschreven over een andere ram-
melaar dan ik gewoonlijk maak. Om zo’n ramme-
laar te kunnen maken is het naast een draaibank en 
bijbehorend gereedschap ook uitermate handig als je 
een kolomboormachine of een boorstandaard hebt en 
een klem om het te boren werkstuk te kunnen vastzetten. 
Als je een “chuck” met kleine bekken hebt en een boorkop 
die in het tegencenter past, is de kolomboormachine natuur-
lijk niet echt nodig.

1
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Beschik je wel over een verdeelinrichting, maar 

niet over een boorinrichting, dan kun je de gaten 

aftekenen via de verdeelinrichting. Daarna boor je 

met de verticale boorstandaard. Heb je ook geen 

verdeelinrichting, dan moet je de gaten handmatig 

aftekenen en daarna boren. Boren doe je 5 mm 

diep. Iets dieper mag, maar niet meer dan 2 mm.

Na het boren hol je de kopse kant met de gaten uit. 

Het holletje heeft een diameter van 30 mm en een 

diepte van 12 tot 13 mm. Daarna draai je de steel 

van de rammelaar. Diameter bij het stuk met de 

gaten en holletje: 10 mm, aan het uiteinde van de 

steel ongeveer 15 mm. De lengte van de steel: 95 

mm. Met een mooi afgerond einde. Ook de overgang 

naar de steel krijgt een mooi strakke ronding. Dit 

onderdeel ook weer schuren.

Het stuk beukenhout van 45mm wordt op dezelfde 

manier als de steel voorzien van gaten en een 

uitholling. En ook dit deel wordt voorzien van een 

mooi strakke ronding. De dikte wordt ongeveer 25 

mm. Ook dit onderdeel schuren. Na het afsteken 

en het laatste stukje schuren is dit onderdeel klaar 

voor de montage.

Van het blokje hardhout draai je een kogeltje van 

ongeveer 20 mm doorsnede. Het hoeft geen perfecte 

kogel te zijn, als het er maar op lijkt en als het maar 

glad is. Ook dit onderdeeltje schuren. 

Nu kun je beginnen aan het in elkaar zetten van de 

onderdelen. Op foto 7 zie je alle onderdelen klaar 

voor de montage. Lijmen doe je met witte houtlijm. 

Liefst D3 watervast, maar D2 watervast kan ook.

Lijm alle spijltjes in het stuk met de steel. Je krijgt 

dan een soort kooi zonder dak. Foto 8

Stop dan het rammeltje in de kooi. Vergeet dat niet, 

want anders ben je in de aap gelogeerd.

Voorzie dan alle uiteinden van de spijltjes van 

een  druppeltje lijm. Daarna werk je één voor één 

de spijltjes in de gaten van de afdekking van de 

kooi. Dat kan peuterwerk zijn. In elk geval is het 

een geduldsklusje. De spijltjes moet je ook niet 

in één keer meteen op zijn plaats hebben. Pas als 

alle spijltjes in de gaten zitten, kun je het tot op 

de bodem van de gaten doorduwen. Begin met één 

spijltje, dan de twee naastliggende en zo voorts, 

totdat de laatste spijl op zijn plaats zit. Houd wel 

de open tijd van de lijm in de gaten, die is 4 tot 5 

minuten.

Na drogen van de lijm drie of vier keer in de 

olie zetten. Ik gebruik ruwe saffloerolie. Dat is 

spijsolie en kan dus geen kwaad bij kluivende 

baby’s. Verder droogt saffloerolie in ongeveer 12 

tot 16 uur, en het trekt goed het hout in. Ruwe 

saffloerolie is te koop bij natuurvoedingswinkels. 

Er is ook een ongekleurde vorm te koop in winkels 

voor kunstenaarsbenodigdheden, maar die is veel 

duurder. 

Nog een laatste opmerking:

De maten staan in er dan wel tot op de mm precies, 

maar het is geen halszaak bij afwijkingen naar een 

grotere diameter. 

Veel succes bij het maken van deze rammelaar.
15% KORTING15% KORTING

www.baptist.nl
Winkel ook op:

Vlamoven 32
6826 TN Arnhem
Tel.: 026 - 445 16 44
houtbewerkers@baptist.nl

Baptist voor Houtbewerkers

DEMODAG
Baptist i.s.m. Sorby

VOOR HOUTBEWERKERS
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U zoekt Japanse zagen of beitels, ‘n schaaf van Lie-Nielsen of Clifton. Of een perfecte houtdraaibank met opspangereed-
schappen voor klein en groot werk en keuze uit honderden houtdraaibeitels. Ook alles voor de meubelmaker en houtsnijder!

U wilt alles zien en lezen op het gebied van de ambachtelijke houtbewerking. U vindt bij ons alles onder één dak! 
Welkom van dinsdag t/m zaterdag en ook op donderdagavond!

Cursus Snijdend Houtdraaien
door

Christiaan Jörg

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

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

Inschrijfformulier en informatie
Christiaan Jörg, W. Heukelslaan 6, 3581 SP 
Utrecht
Tel. 030 – 2513 684, info@christiaanjorg.com

www.christiaanjorg.com

In 1939 begint vader Geert Talen 

een houthandel en laat zich in 

1940 inschrijven bij de Kamer van 

Koophandel. De officiële start is 

een feit. Luc groeit op in het 

bedrijf en gaat in 1961 bij zijn 

vader aan het werk. Hij “ver

groeit” met het hout en wordt in 

1964 medeeigenaar. “Talens 

hout”  importeert zelf het hout uit 

Frankrijk. Hij is kind aan huis bij 

zo’n zevental grote boseigenaren. 

Keurt op stam en koopt in. Hij 

spreekt met kennis en passie over 

zijn vak en bevestigt dit met aan

sprekende anekdotes, waarin het 

respect voor de natuur de grond

toon vormt. (foto 1)

Luc:”Een boom moet kaprijp zijn. 

Verantwoord beheer is voor ons 

een absolute voorwaarde, anders 

doen we geen zaken. Een bos 

moet rust, ruimte en regelmatige 

groei van aanplant uitstralen. 

Mijn “houtbron”
Wij houtdraaiers zijn altijd op zoek naar DAT stukje hout. Het 
moet van hoge kwaliteit zijn en voor een prijs die past bij ons 
als kleinverbruikers. Ik heb zo’n adres gevonden en wil dat met 
jullie delen: “Talens Houthandel” in Punthorst even ten zuiden 
van Staphorst. Voor meer informatie maak ik foto’s van het 
bedrijf/hout en interview ik de directeur/eigenaar Luc Talen. 

Dan koop je kaprijpe bomen, die 

bij ons tot rust komen en hun 

volle kleur ontwikkelen. En blij

ven ze in onze droogkamers sta

biel van kleur en vorm”.

Ongeveer 12 keer per jaar gaat 

Luc naar “zijn” boseigenaren in 

Frankrijk en koopt bij hen op 

stam. Dit roept de vraag op:”Hoe 

zie je dat het hout in de boom 

goed is. Je kunt er toch niet door

heen kijken”?(foto 2)

Luc:”Ik ben opgegroeid met hout

verhalen en heb zo uiterlijke ken

merken van bomen leren ontdek

ken, die hun eigen geschiedenis 

vertellen: 

a. een uitgezakte voet wil zeggen, 

dat de boom ver over zijn kaprijp

heid heen is en in het hart sporen 

vertoont van houtrot – geelkleu

ring kan nog net maar bruinrot 

loopt door de kern omhoog en 

tast het gehele hout aan.

b. had de boom goede buren – hoe 

is het bos onderhouden – is er 

onoordeelkundig rond de boom 

gesnoeid en gekapt – heeft daar

door de wind te veel vat gekregen 

op de boom, waardoor deze is 

gaan torderen met als gevolg 

scheuren tussen de jaarringen en 

een gestoorde looizuurstroom 

met de bruinverkleuring die dan 

optreedt.

c. is de baststructuur wel regel

matig of  is er sprake van een 

onregelmatige groei.

d. zitten er veel insecten op de 

boom – zo ja, dan is er een pro

bleem met de sapstroom en sterft 

de boom af want insecten vind je 

vooral op dood hout.

e. natuurlijk heb ik altijd een 

hamer bij me om te horen of er 

voldoende klank in de boom zit.

f. om helemaal zeker te zijn 

gebruik ik een soort houtboor om 

Jan Pranger,
www.arstorno.nl

1 2 3
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Soms moet je echter zaken opspannen waarvoor 

geen passende opzetbekken te krijgen zijn. In 

mijn geval is dat bij het opspannen van kwetsbare 

schaakstukken. Een schaakstuk met een afgebroken 

deel moet soms schoon gedraaid worden alvorens 

er een nieuw stuk op gelijmd kan worden. Ook 

na het oplijmen van het reparatiestuk moet e.e.a. 

weer in profiel gedraaid worden.  De gewone stalen 

bekken zijn daarvoor niet geschikt. Ik maak dan ook 

opzetbekken van hout die ik zelf in een profiel kan 

draaien dat past bij het te repareren schaakstuk. 

Ik heb dan ook uitgerekend wat de maatvoering 

van de opzetbekken is. Voor mijn klauwplaat 

(TALON van Oneway) zitten de 4 buitenste gaten 

op een steekcirkel van 67 mm en de 4 binnenste 

op een steekcirkel van 31,4 mm. Voor de NOVA 

klauwplaat geldt een zelfde steekcirkel van 67 mm 

voor de buitenste gaten maar de steekcirkel voor de 

binnenste gaten is 31 mm. Het systeem is eenvoudig. 

Op een plaat massief hout ( geen multiplex) worden 

,met behulp van een passer, twee cirkels getekend 

een met een diameter van 31,4 mm en de tweede 

met een diameter 67 mm. Beide hebben natuurlijk 

hetzelfde middelpunt. Deze cirkels worden precies 

in vieren gedeeld en op de kruispunten van de lijnen 

kan men dan gaten boren met een diameter van 6 

mm. Uitzagen op de lintzaag en klaar. Om een en 

ander nog eenvoudiger en sneller te kunnen doen 

heb ik een boormal gemaakt met bovenstaande 

maten. In mijn geval van staal maar het zou ook 

van hout kunnen. De boormal heeft een gat voor 

een schroef in het midden. De mal wordt door 

dit midden met een spaanplaatschroef tijdelijk 

vastgezet op het  plaatje hout. Met een boormachine 

kunnen nu de 8 gaten geboord worden van 6 mm 

doorsnede. Met een potlood kan nu om de mal  de 

omtrek nagetrokken worden. Tussen de gaten in de 

mal zitten ook nog kerfjes. Bij elke kerf wordt een 

potloodstreepje gezet. Nadat de boormal verwijderd 

is kunnen de 6 mm gaten verzonken worden en het 

geheel kan volgens de potloodlijnen uitgezaagd 

worden op de lintzaag. Wanneer de nieuwe houten 

klauwen op de klauwplaat gemonteerd zijn kunnen 

ze op maat gedraaid worden passend voor het te 

bewerken werkstuk.

Zulke zachte klauwen uit hout kunnen niet 

alleen voor schaakstukken gebruikt worden 

maar natuurlijk ook voor alle andere kwetsbare 

werkstukken die opnieuw opgespannen moeten 

worden.

Door deze boormal kan ik snel nieuwe klauwen 

maken zonder geploeter met een passer en liniaal.

Een boorhulpstuk

Jan Hovens De moderne 4 klauwplaten zijn fantastische hulpmiddelen om hout 
veilig op te kunnen spannen. Voor de meeste merken klauwplaten  
zijn verschillende soorten bekken te koop om verschillende draai-
werkstukken van groot tot klein op te kunnen spannen. 

2

4

6

3

5
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2. De metalen boormal plus twee voorbeelden.

1. Een te bewerken toren uit een schaakspel in de 

zachte houten klauwen.

4. Duidelijk zijn de omtrek en de zaaglijnen te zien.

6. Het eindresultaat.

5. De gaten zijn hier al verzonken zodat de schroef-

koppen later onder het oppervlak verdwijnen.

3. De boormal op een stukje iepenhout. Met een 

accuboormachine worden de 6 mm gaten geboord.
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Vandaag is het D-Day voor de Zonnebloem afd. Enk-

huizen. Ze krijgen van Radius NHN 177 gedraaide 

houten schaaltjes overhandigd voor hun gasten, 

vnl. oudere of zieke medemensen die wat extra 

aandacht nodig hebben rond de feestdagen.

Het idee is afkomstig van mijn vrouw Jeanne, die 

zowel secretaris is van de Zonnebloem in Enkhui-

zen als ook secretaris van Radius Noord-Holland 

Noord. Een jaar geleden vroeg ze de leden tijdens 

een bijeenkomst of ze er voor voelden om 170 

schaaltjes te draaien voor een goed doel. Na eerder 

ruim 100 kandelaars voor een kinderproject op de 

Broeker Veiling gemaakt te hebben stemde eenie-

der er direct en volmondig mee in dit uitdagende 

en ambitieuze project op te pakken.

En voor het benodigde hout werd ook gezorgd. Het 

toeval wil dat de schoonzoon van Marja, de voor-

zitster, de directeur/eigenaar is van Heko Spanten 

BV in Ede. Zij zou wel even met hem regelen dat er 

hout beschikbaar werd gesteld. Nou dat gebeurde 

dan ook. Regelmatig arriveerden er tassen en do-

zen vol blokken gelamineerd lariks in huize Her-

mans die vervolgens weer verdeeld werden onder 

de houtdraaiers bij de eerstvolgende bijeenkomst. 

Het hout bleek voor sommigen een hele uitdaging te 

zijn omdat de nerf natuurlijk alle kanten op ging en 

het draaien er niet makkelijker op maakte. Maar met 

echt scherpe beitels was het goed te doen. Een aantal 

draaiers koos ervoor om uit de eigen houtvoorraad 

te putten, wat ook heel fraaie exemplaren opleverde.

Schaaltjes voor de Zonnebloem
Pieter Hermans Eind vorig jaar kwam onderstaand bericht van de afdeling 

Noord-Holland Noord. Te laat om nog geplaatst te wor-
den in het december-nummer. Maar interessant genoeg 
om het nu te plaatsen omdat het een goed beeld geeft 
hoe je als afdeling ook op een andere manier bezig kunt 
zijn en je zichtbaar kunt maken naar buiten. Een mooi 
initiatief om ook wat voor een ander te doen. De afde-
ling Lekstroom-draaiers doet dat jaarlijks door gedraaide 
stukken te verkopen voor de Stichting KIKA. Ook merk 
je dat je bij zulke activiteiten de “pers” warm maakt. Zo 
krijgt je club de nodige bekendheid.

Het eindresultaat was een mooi palet van allerlei 

houtsoorten en modellen. Er waren er geen twee 

hetzelfde, allemaal unieke exemplaren. Maar ja, 

een schaaltje is, hoe mooi ook gemaakt, ook wat 

kaal en verdient natuurlijk wat gepaste aankle-

ding en een leuke opvulling. Van tevoren was hier 

natuurlijk al rekening mee gehouden en werden 

er allerhande lekkers en diverse leuke dingetjes 

ingekocht.

Voor het zover was moest er nog wel wat gebeu-

ren. Om 9.30 uur stonden 6 dames op de stoep 

om te komen inpakken. In no-time hadden ze een 

routing voor elkaar en werd er volop topproduc-

tie gedraaid. Schaaltje vullen met plastic sliertjes, 

een kerstbal, een paar bonbonnetjes, een houten 

en een chocolade ophangornamentje en tenslotte 

een lief kaartje erbij. Cellofaantje erom, mooi lint 

met krulletjes eraan en dan de volgende schaal 

weer. De inpakdames werken als een goed inge-

werkt team en vallen van de ene in de andere ver-

bazing, “wat een mooie schaaltjes en wat een werk 

is dat geweest”. Als extra arbeidsvitamine doet de 

nieuwste CD van Adèle ook mee en met tussen-

door twee keer koffie en versgebakken cake is het 

heel gezellig.

Drie uurtjes later stond alles klaar om ‘s middags 

door de vrijwilligers opgehaald te kunnen worden. 

Iedere vrijwilliger heeft een of meerdere gasten 

die elk zo’n schaaltje krijgen.

Om na gedane arbeid de magen te vullen wordt 

er nog even een lunch gemaakt. De dames krijgen 

heerlijke broodjes gezond en broodjes zalm voor-

geschoteld. Het smaakt ze goed en ik weet zeker 

dat ze volgend jaar weer in de rij staan voor een 

volgend inpakproject.

’s Middags is het een komen en gaan van vrijwil-

ligers die de schaaltjes komen ophalen voor hun 

gasten. Ze vinden het allemaal prachtig en zijn 

ervan overtuigd dat de gasten het ook erg weten 

te waarderen. Alle betrokkenen loven de insteek 

‘de ene vereniging doet belangeloos wat voor de 

andere’.
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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

Artikel op www.westfrieslandactueel.nl

Westfries weekblad 

Noord-Hollands Dagblad

De Drom Enkhuizen

Het leverde de nodige publiciteit op:
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Als bijlage bij deze AktieRadius treft u het program-

ma aan voor de demo-dag in Halsteren op 23 april 

a.s. georganiseerd door De Scheldedraaiers, afde-

ling Zeeland-West Brabant. 

Met wat discussie op de achtergrond over al dan 

niet twee demo-dagen per jaar en hoe deze in te 

vullen is deze afdeling toch de uitdaging aange-

gaan deze dag te organiseren.

Om te beginnen moet gezocht worden naar een ge-

schikte locatie die aan bepaalde voorwaarden vol-

doet en, gezien de regio waarin wij zitten, toch niet 

al te ver mag zijn voor de leden. Uiteindelijk was  

ROC “De Steenspil” te Halsteren zo gastvrij ons te 

ontvangen. Het betreft een mooie locatie, goed be-

reikbaar, met mooie ruimten en een goede catering.

Dan begint echter het verdere organiseren waarbij 

het Radius-bestuur weliswaar ook een rol speelt 

maar er toch nog veel te doen valt. Zodra bekend is 

welke leveranciers er komen en welke demo’s je in 

gedachten hebt kun je de indeling van de ruimte op 

papier zetten, de bezetting van demo’s, exposities 

en presentaties definitief regelen, etc.

Na overwogen te hebben om deze dag samen met 

onze zuiderburen te organiseren hebben we beslo-

ten deze wel om inbreng te vragen maar het heft 

toch in eigen hand te houden. Daarom werd als 

thema “Grensoverschrijdend” gekozen en je zult 

hun inbreng ongetwijfeld opmerken.

Graag willen we het programma (bijlage) op enkele 

punten toelichten. Als u geparkeerd hebt kunt u, 

net voor u binnen komt, Peter de Koning als ket-

tingzaag-kunstenaar mooie dingen zien maken. 

Bij de demo’s wordt, naast o.a. diep uithollen, snij-

dend draaien en alternatieve tors, Luc Verlinden (B) 

genoemd. Luc toont ons zijn techniek om hout te 

kleuren of, zoals hij het noemt, te marmeren het-

geen prachtige resultaten oplevert.

Verder is Wim Antheunisse (NL.) aanwezig die ons 

verschillende “miniatuurbomen” laat zien met hun 

eigenschappen, structuur, groeiwijze etc.

We vonden Didier Sirjacobs (B) bereid om excen-

trisch draaien te demonstreren. Didier is al bij heel 

wat mensen bekend, maakt mooie dingen, past al-

lerlei technieken toe en brengt wat eigen werk mee 

waarvan enkele stukken verrassend groot zijn. 

Gerard Gaasbeek (NL) bleek eerder een door velen 

gewaardeerde uitleg te geven tijdens een demo 

over snijdend draaien, beitelgebruik en technieken. 

Gerard is ook nu weer aanwezig en laat zich in zijn 

demo graag leiden door vragen.  

Ook is aanwezig Johan Seselle uit Maldegem (B). 

Johan was eerder op demo-dagen en heeft altijd 

mooie, vaak zeer aparte stukken hout. U kunt ook 

bij hem terecht voor vragen m.b.t.  hout en het ge-

bruik daarvan want hij is een echte specialist en 

tevens goede draaier.

Johan brengt ook een deel van zijn verzameling 

“Natuurlijke Houtvormen” mee. We lieten in AR83 

enkele van zijn stukken zien in de gelijknamige 

rubriek. 

Natuurlijk is er ook weer een tafel “leden voor le-

den” waar je bepaalde artikelen kunt neerleggen 

ter overname en natuurlijk ook zelf artikelen kunt 

overnemen. 

En als je leest “Handwerkhoek” is dat misschien 

wel een ruim begrip maar in dit geval heeft deze 

een wat gerichte functie welke niet direct met 

houtdraaien te maken heeft.

We willen n.l. de partners die meekomen en het 

wellicht al snel gezien hebben de gelegenheid ge-

ven de tijd op een andere wijze door te brengen.

De Demo-dag in Halsteren 
komt eraan !

Jan Karreman Het lijkt nog ver weg maar het komt o zo snel naderbij, de eerste 
demo-dag in 2016, een “grensoverschrijdend” gebeuren!

Er wordt een hoek ingericht waar getoond wordt 

hoe wol verwerkt wordt vanaf het schaap tot en 

met het eindproduct. Er wordt doorlopend gespon-

nen en er is alle ruimte voor vragen hierover. Ook 

laat iemand het quilten zien en wat je hiermee 

kunt maken. Men kan hier plaatsnemen en zelf ook 

aan handwerken doen. Of het nu breien, haken, 

borduren of iets anders is, het maakt niet uit.

Dus partners .... neem je handwerk met eventuele 

hulpmiddelen gerust mee en schuif aan. 

Aanwezige leveranciers: Willy Vanhoutte, Timmer-

veld, Hegner, Bos, Schulte en Yves Paul . 

Bij de stand van Willy Vanhoutte zijn, t.b.v. slijpactivi-

teiten, de “Tormek” (nat) en de “Sorby Pro-edge”(band) 

opgesteld en er kan getoond worden hoe je gereed-

schap kunt slijpen op deze machines. Je kunt hier 

ook met je vragen over slijpen terecht en als je een 

specifiek probleem hebt, breng gerust de betreffende 

beitel mee en je wordt deskundig geholpen.  

Nieuwe machines van genoemde twee merken wor-

den hier tijdens de demo-dag aangeboden met een 

korting van 10 % !

Voor de verloting zijn weer mooie prijzen beschik-

baar. De hoofdprijs is deze keer een bijzondere, t.w. 

een Woodfast M305 minidraaibank t.w.v. € 400,--. 

Deze prijs werd mede mogelijk gemaakt door Willy 

Vanhoutte. Maar er zijn natuurlijk ook weer tal van 

andere leuke prijzen te winnen.      

Deze keer weer een wedstrijd ? Ja en nee. Er is geen 

aparte inbreng voor wedstrijdstukken.

Iedereen kan werkstukken inbrengen voor de ten-

toonstelling en dingt op die wijze automatisch mee 

voor mooie prijzen.

Iedereen betekent: leden van Radius en leden van 

De Vlaamse Gilde van Houtdraaiers.

De werkstukken worden opgesteld door een ten-

toonstellingscommissie en beoordeeld door juryle-

den die niet direct uit de houtdraaiwereld komen 

maar meer te maken hebben met kunst, vormge-

ving en onderwijs. Ze worden bijgestaan door een 

ervaren draaier.

Voor voorwaarden m.b.t. het tentoonstellen van 

stukken: zie uitnodiging.

 

De uitnodiging laat vrijwel het volledige program-

ma zien met plaats, tijden, namen etc.

Verder valt er nog wel meer te vertellen maar het is 

beter om zelf te komen kijken. 

En ja, er zal natuurlijk wel een verslag van deze dag 

in de volgende AR en op de website komen met de 

nodige foto’s maar je mist dan natuurlijk wel een 

heleboel waaronder vooral contacten met in deze 

mooie hobby geïnteresseerde mensen, of het nu be-

kenden zijn of niet en je mist bovendien een stuk 

gezelligheid dat we met z’n allen creëren.

Graag tot ziens in Halsteren.
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    Www.dehoutdraaierij.nl   -   Ronald Kanne 
 
Basiscursus houtdraaien : 8 dinsdagavonden. start 2 februari. 
Workshop schalen draaien : 19 en 20 februari. 
Workshop Holle Vormen : 26 en 27 februari. 

 
 
          Ronald Kanne 
        Wardsestraat 15 
          7031HD Nieuw Wehl 
   Bel even voor een afspraak! 

0653 173 580 ronald@dehoutdraaierij.nl                                                                            

Benodigdheden voor houtdraaiers: 
 Draaibanken 
 Chucks 
 Houtolie 
 Beitels 
 Slijpstenen en machines 
 Cursussen  -  demo’s 
 Voorgedroogde schalen 
 
 

De meesten van ons zijn erg visueel ingesteld als 

we iets willen leren. Tenminste als het om hand-

werk gaat, in ons geval dus houtdraaien. Hierdoor 

is dan ook een medium als YouTube in korte tijd 

mateloos populair geworden. Er staan duizenden 

filmpjes op die iets met houtdraaien van doen 

hebben. Er is echter ook een heleboel kaf onder 

het koren. Menigeen hanteert nog de zgn. bajonet-

steekhouding (lees schrapend draaien) en met de 

veiligheid wordt ook vaak behoorlijk nonchalant 

omgesprongen. Maar het grootste struikelblok 

blijkt toch voor menigeen vaak de taalbarrière te 

zijn. Velen van ons zijn helaas niet of onvoldoende 

in staat om technisch Engels of Duits te verstaan, 

laat staan als het om het Frans, Spaans of anders-

zins gaat.

Toch is er een heel goede serie instructiefilms te 

vinden, niet op YouTube maar op Vimeo, een Ame-

rikaanse concurrent hiervan. Stuart Batty (zoon 

van de befaamde houtdraaier Allan Batty) had 

kortstondig een eigen bedrijf met superbeitels 

(SB-Tools) en had toen ruim dertig zeer professi-

oneel opgenomen filmpjes gemaakt. Groot nadeel 

van deze filmpjes is niet alleen dat ze in het En-

gels zijn, maar meneer Batty praat ook wel heel 

erg snel. Hierdoor ontgaat je heel veel van hetgeen 

hij wil overbrengen. De jongere beginnende hout-

draaier kan er wellicht wel uitkomen maar vaak 

zijn het de ietwat oudere beginners, maar ook ge-

vorderden die daar nogal wat moeite mee hebben.

Een link naar deze serie kun je vinden op 

onze website en geef ik hier ook nog eens aan:  

https://vimeo.com/woodturning. Helaas bestaat 

SB-Tools niet meer en een van de reacties daarop 

was dan ook dat Stuart Batty weliswaar een uitste-

kend draaier is maar een slechte zakenman.

Maar wat blijkt nu uit dit alles? Er bestaat geen 

goed en verstaanbaar instructiemateriaal in het 

Nederlandse taalgebied. De Nederlandstalige boe-

ken die er ooit waren zijn of niet meer te verkrij-

gen of hopeloos verouderd. Lessen volgen bij een 

van de betere docenten in ons land is voor velen te 

kostbaar en een hoge drempel. 

Dit alles heeft ons als bestuur op het idee gebracht 

om zelf iets te gaan ontwikkelen. Na eerst overwo-

gen te hebben om de bestaande films te onderti-

telen of na te synchroniseren is het idee ontstaan 

om een heel eigen nieuwe serie te ontwikkelen. 

Hiertoe hebben we  twee gerenommeerde hout-

draaiers bereid gevonden. Ook kunnen we hoogst-

waarschijnlijk gratis gebruik maken van profes-

sionele opnameapparatuur met zes simultaan 

draaiende camera’s. De kosten die we nog moeten 

maken zijn voor het uiteindelijk editen en mon-

teren van de filmfragmenten. Hiervoor zullen we 

gebruik moeten maken van de diensten van een 

professionele editor die we tot nu nog niet gevon-

den hebben binnen onze gelederen.

De begroting voor dit project bedraagt € 3000, een 

bedrag dat niet zomaar opgehoest kan worden. 

We zullen dan ook proberen sponsoren te vin-

den hiervoor, zoals o.a. de fabrikanten van de te 

gebruiken gereedschappen. Om toch nog dit jaar 

van start te kunnen gaan zijn er twee ideeën naar 

voren gekomen. Ten eerste crowd-funding, een re-

delijk nieuwe manier om geld in te zamelen voor 

een project, product of proces. We nodigen jullie 

dan ook allemaal uit om € 10 (of liefst meer) te 

doneren voor dit videoproject. U kunt hiervoor dit 

bedrag overmaken op IBAN-nummer: NL66 INGB 

0000 7419 49 t.n.v. Radius o.v.v. videoproject. Van 

één lid hebben we inmiddels de toezegging van 

een substantieel bedrag gekregen. Ik hoop dat jul-

lie hier massaal gehoor aan gaan geven. De namen 

van de gulle gevers zullen in de aftiteling naast die 

van de sponsoren getoond worden.

Instructiefilms Ten tweede willen we de leden op de Algemene 

Ledenvergadering van april a.s. hierover meer in 

detail informeren en vragen om toestemming te 

verlenen voor het bijstellen van de lopende begro-

ting van 2016 om zodoende gelden beschikbaar te 

stellen voor dit project.

Ik hoop echter dat met jullie vrijwillige donaties 

het grootste gat gedicht kan worden; dus laat a.u.b. 

zien dat je de vereniging een warm hart toedraagt 

en zodoende meehelpt aan het verhogen van de 

kennis en vaardigheden van alle leden.

De filmpjes zullen straks voor iedereen gratis be-

schikbaar komen. Van productie en verkoop van 

dvd’s zal in elk geval geen sprake zijn.

Namens het bestuur, Pieter Hermans (voorzitter)

Draaiwerk door gerenommeerde leden en Nederlands gesproken! 
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1. Voor het draaien van een ovaal vaasje gebruik ik 2 

stukken hout. Elk stuk hout heeft de maat 7,5 cm x 

12 cm en ongeveer 20 cm hoog. Als houtsoort heb ik 

Sapupira (uit Brazilië) en Mahonie (uit India) gebruikt. 

Uiteraard kunnen er andere houtsoorten gebruikt 

worden.

Ovale vaasjes
Johan Korving Op een afdelingsbijeenkomst van de afdeling Lochem, 

vertelde Johan Korving hoe hij een ovaal vaasje draai-
de, of eigenlijk twee ovale vaasjes. Op de vraag of hij 
die techniek wilde delen met de andere leden van Ra-
dius reageerde Johan positief. Hier volgt de werkwijze 
van Johan.

2. Na monteren zijn de maten 12x15x20 cm. Boven 

en onderkant zijn in het midden verbonden met 

een op maat gezaagde draadstang van 8 mm. Deze 

zijn gunstiger geprijsd dan kopbouten van 15 cm.  

 

Denk wel om de veiligheid! De uiteinden van de 
draadeinden kun je beter aftapen of er een rubberen 
band band om heen doen!

3. De gaten zijn geboord met een boor van 12 mm om 

wat speling te hebben bij het monteren.

4. Toerental bij het draaien is ongeveer 800 toeren p/m. 

het geheel is opgespannen tussen een meeneemcen-

ter en het meedraaiend center.

5. Na het draaien van de ene helft, dienen de 2 helften te 

worden omgedraaid. Niet schuren, anders worden de 

zijkanten te rond.

6. Na het draaien van de tweede helft kunnen de draad-

stangen worden verwijderd en dienen de midden-

stukken te worden afgezaagd met de lintzaag of een 

gewone zaag. 

1

2

3

4

5

6
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7

7

8

7. Na het aftekenen van het midden dient er een gat te 

worden geboord van 16 mm met een lengte van on-

geveer 13 cm voor het plastic buisje (voor orchideeën) 

dat ik gekocht heb bij een bloemisterij. Kosten onge-

veer €0,25 per stuk.

8. Dan de bovenkant schuin afdraaien tot ongeveer 

3 mm van het boorgat. Ter voorkoming van weg 

splinteren van het hout heb ik eerst schilders tape 

om de bovenkant gewikkeld (ongeveer 3 á 4 lagen). 

 

Daarna het geheel schuren t/m korrel 400. De eerste 

vaasjes heb ik in de was gezet. Beter is het om ze te 

lakken, om vlekken te voorkomen, wanneer in de 

buisjes water wordt gedaan.

9. De gedraaide vaasjes.

Voor vragen of opmerkingen:  
Johan Korving

tel. 0543 516180

korving@kickmail.nl 
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Stratos XL – 

Drechselbedarf K. Schulte • Meppener Straße 111 • 49744 Geeste-Groß Hesepe  • Tel. (0 59 37) 91 32 34  • www.drechselbedarf-schulte.de
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 8–12 Uhr  • Mo.–Do. 14–17 Uhr  • 1. Samstag im Monat 9–13 Uhr und nach Vereinbarung

Drechselbänke • Drechselmesser • Drechselkurse • Accessoires • Bücher  • Videos

Twister FU-200
Die „kleine Große“

Stratos FU-230
Das Highlight

 

Sph.:  280/550 mm bis 1000 mm  ·  Spw.: 750 mm
U/min:     60 – 1200, 100 – 2200,
 150 – 3700
Motor:  2,2 Kw / 3 PS  ·  Gewicht: 320 kg

JETZT NUR 
2090,00 EUR 
statt 2180,00 EUR

JETZT NUR 
2380,00 EUR 
statt 2480,00 EUR

die powervolle

Sph.:  280/550 mm bis 1000 mm  ·  Spw.: 750 mm
U/min:     60 – 1200, 100 – 2200,
 150 – 3700
Motor:  2,2 Kw / 3 PS  ·  Gewicht: 320 kg

die powervolle

Sph.:  280/550 mm bis 1000 mm  ·  Spw.: 750 mm
U/min:     60 – 1200, 100 – 2200,
 150 – 3700
Motor:  2,2 Kw / 3 PS  ·  Gewicht: 320 kg

Mini E-125
Die „kleine Kompakte“

JETZT NUR 
549,00 EUR 
statt 589,00 EUR

Midi FU-350
Der Topseller 

JETZT NUR 
839,00 EUR 
statt 889,00 EUR

Stratos XL inkl. Bettverlängerung
sehr ruhiger Lauf, besonders große 
Bedienfreundlichkeit

JETZT NUR 
3990,00 EUR 
statt 4519,00 EUR

Preisaktion gilt bis Ende Februar 2016. Alle Bänke stehen im Ausstellungsraum und in der Werkstatt zum Testen bereit. Alle Angaben ohne Gewähr.
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De naam
De Latijnse naam voor de grove den is pinus sylvestris, maar 

een meer bekende naam is pijnboom. Een andere naam is 

mastboom omdat er vroeger veel scheepsmasten van dit 

hout werden gemaakt. Het ‘Mastbos’ in Breda herinnert ons 

nog aan deze toepassing. De naam pinus zou zijn afgeleid 

van vlot omdat vroeger ook veel vlotten en boten van deze 

houtsoort werden gemaakt. Er zijn heel veel soorten den-

nen; in een eenvoudig bomenboekje telde ik zelfs 18 soorten.

Groeiplaats en gebruik
De grove den is, zeker als hij in dichte bossen staat, een 

mooie rechte stam, prima geschikt voor alle soorten tim-

merhout en heipalen. Staat de boom wat meer solitair dan 

heeft hij vaak een platte schermvormige kroon. De naal-

den zijn behoorlijk lang en vallen in de winter niet af; hij 

is groenblijvend, in tegenstelling tot de lariks die, als enige 

naaldhoutsoort, zijn naalden in de winter laat vallen.

 

Vooral in de stuifzanden op de Veluwe zie je vaak prach-

tig vergroeide dennenstammen staan waarvan de wortels 

soms helemaal kaal zijn geblazen, foto 2.

Het zaad van de grove den is licht en heeft een vleugeltje. 

Hierdoor waait het alle kanten op en kan zich over grote af-

standen verspreiden. Men noemt de grove den dan ook wel 

‘vliegden’. Zonder ingrijpen van de mens en het schaap zou-

den de heidevelden in korte tijd veranderen in dennenbos-

sen.

De pijnboom kent het grootste verspreidingsgebied van alle 

houtsoorten in Europa en in Nederland is het de belangrijk-

ste boomsoort. 

Pijnboom of grove den
Ab Strijker Algemeen

De pijnboom of grove den is in ons land een bekende boom, vooral op de zand-
gronden van de Veluwe en Oost Nederland, foto 1. Het hout van deze bomen 
kennen wij als het bekende grenenhout. In de jaren na de 2e wereldoorlog (en 
ook daarvoor), werd dit grenenhout heel veel gebruikt voor buitenkozijnen, 
ramen en deuren. Nu is het bijna helemaal verdrongen door het tropisch hard-
hout merbau en meranti en natuurlijk door de bekende kunststofkozijnen. Ook 
voor ons als houtdraaiers is het een fijne houtsoort met veel mogelijkheden.

Grenen heeft, samen met vurenhout, de belangrijk-

ste gebruikersplaats veroverd op het eikenhout. Het 

grenen werd en wordt gebruikt voor kozijnen, ramen, 

deuren goten, betimmeringen, meubels, wagens, en-

zovoort. Uit het harsrijke grenenhout werd vroeger 

houtteer gewonnen dat werd gebruikt voor de be-

handeling van touw en voor wagensmeer. De bast 

werd gebruikt voor het maken van verfstof. Dennen-

appels, ook wel mastappels genoemd, werden vroe-

ger gebruikt voor het aanmaken van de kachel.

Een pijnboombos levert, dankzij de bijen, een honing 

op met een aromatische geur. 

Kenmerken
De pijnboom is een dennensoort. Ik ben het nooit 

vergeten, maar vroeger leerde ik al op de lagere 

school dat drie naaldhoutsoorten altijd te herkennen 

zijn aan de groepjes naalden. De spar (onze kerst-

boom die we nog een keer gaan bespreken) heeft 

één naald (solo) de den heeft twee naalden bij elkaar 

staan (duo) en de lork of lariks heeft er veel (legio) in 

een groepje staan. Solo, duo, legio; spar, den en lariks;  

gemakkelijk te onthouden, foto 3.

Grenenhout is een z.g. kernhoutboom, op een door-

gezaagde stam zie je een duidelijk onderscheid tus-

sen het lichtere spint en het bruine kernhout. Bo-

vendien heeft de boom duidelijke jaarringen. Deze 

kenmerken zijn voor ons als houtdraaier belangrijk. 

Ga je een schaal draaien uit grenenhout en je zorgt 

er voor dat zowel het spint als het kernhout te zien 

is, dan geeft dat vaak, samen met de duidelijke jaar-

ringen, een mooie combinatie.

Vergeleken met vurenhout is grenen beter van kwali-

teit door het hogere harsgehalte in het kernhout. Het 

spinthout is kwalitatief gelijk aan vurenhout. Soms 

komt het voor dat er plaatselijk te veel aan hars in 

het hout zit waardoor het ‘te vettig’ is.

In het boek ‘Monumentale bomen in Nederland’ 

vond ik een artikel over de ‘duizendjarige den’ bij 

Hotelrestaurant Wolfheze. Deze pijnboom was, vol-

gens het boek, de oudste van Nederland met een 

stamomtrek van 430 cm, een hoogte van 22 meter 

en geplant tussen 1600 en 1700. Helaas, ik kreeg een 

foto toegestuurd vanuit Wolfheze met het restant: de 

boom is enkele jaren geleden omgewaaid en het res-

tant zal nog wel enige tijd blijven liggen als eervolle 

nagedachtenis, foto 4.

Mythen
De pijnboom was een belangrijke, zelfs heilige boom 

bij de oude Grieken. In de Griekse mythologie werd 

hij vaak verbonden met de godin van de vruchtbaar-

heid Cybele. Elk voorjaar kwamen er weer prachtige, 

mannelijke bloemen aan de bomen, foto 5. Het rui-

sen van de wind door de pijnbomen werd in verband 

gebracht met Boreas, de god van de wind. Pinus was, 

volgens de Grieken, ooit het vriendinnetje van de god 

Pan. Op een dag werden de twee, tijdens het liefdes-

spel, overvallen door de koude noordenwind. Boreas 

en Pinus stieven. Pan veranderde haar toen in een 

pijnboom en wanneer Boreas door de bossen stormt 

ruisen (wenen) de pijnbomen. 

1

4 5
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Ook Dionysos, god van de wilde natuur, extase en 

wijn werd in verband gebracht met de pijnboom. Eri-

gone, de dochter van Ikarios was de eerste sterveling 

die wijn maakte. Haar vader werd vermoord door her-

ders omdat hij hen teveel van de wijn had laten proe-

ven waardoor ze alles dubbel zagen en dachten dat ze 

behekst waren. Toen Erigone op de plaats van het on-

heil kwam en zag wat er gebeurd was hing ze zich op 

aan een pijnboom. Deze mythe voert waarschijnlijk 

terug op de oeroude gewoonte om poppen in bomen 

te hangen om daardoor een rijkere oogst te krijgen.

Sagen, sprookjes en volksgeloof
Voor de pijnboom, waarvan de mannelijke bloeiwijze 

geel stuifmeel afscheidt, was men soms heel bang. De 

grond werd in het voorjaar geel van de ‘zwavelregen’. 

En zwavel kwam van de duivel; uit de buurt blijven!

In Duitsland was de slanke pijnboom de meiboom 

bij uitstek. De den werd van zijn onderste takken 

ontdaan, geschild tot dichtbij de top en rechtop ge-

zet midden in het dorp. De kroon werd met linten en 

doeken versierd en ook hammen en worsten er in ge-

hangen. Degene die langs de gladde stam naar boven 

kon klimmen mocht een ham of worst lossnijden en 

meenemen.

Takken van de pijnboom werden gebruikt in de Wal-

purgisnacht (30 april) om heksen te verjagen. De hek-

sen kwamen op hun bezems naar de bijeenkomsten 

die dan werden gehouden. Met veel lawaai , branden-

de takken van de pijnboom liep men rond de huizen 

om ze te verjagen.

Een wonder in Staphorst
Op verschillende plaatsen in het land staan bomen 

waar mensen speciale, genezende krachten aan ont-

lenen. Eind 1995 ontdekte een paragnost, tijdens een 

wandeling in de z.g. ‘Zwarte Dennen’ bij Staphorst, 

een Oostenrijkse den, 60 jaar oud, die een sterke aan-

trekkingskracht op hem had. Hij merkte dat de boom 

een helende warmte en veel energie gaf. De parag-

nost adviseerde zijn cliënten om enkele keren per dag 

een kwartier, of nog beter een halfuur tegen de boom 

aan te gaan zitten of staan. Bij velen hielp het, de pijn 

werd draaglijker en er ontstond veel innerlijke rust. 

De boom werd een bedevaartsoord. Toen dit bekend 

werd liep het storm, mensen uit de verre omtrek 

stonden in de rij om op hun beurt door de boom te 

worden genezen, foto 6.

In bepaalde kringen nam men aanstoot aan dit ge-

beuren. In de zomer van 1996 werd de boom rondom 

ingekerfd om hem dood te laten gaan. Maar hij over-

leefde en in december 1996 werd hij op één meter 

hoogte afgezaagd. Daar kon hij niet tegen. Maar hij 

heeft een opvolger gekregen op een andere plek in de 

Zwarte Dennen.

Pijnboompitten 
De pijnboompit is het zaad van een den. Er zijn onge-

veer twintig dennensoorten waarvan de zaden groot 

genoeg zijn om geoogst te worden. De zaden groeien 

in de kegelvrucht, de dennenappel, tussen houtach-

tige schubben. 

Pijnboompitten worden veel gebruikt in Italiaanse ge-

rechten, zoals pesto, maar ook (licht geroosterd) in sa-

lades. De pitten hebben een licht harsachtige smaak 

en zijn rijk aan olie.

Het eten van pijnboompitten kan bij sommige men-

sen een smaak- en ingewandverstoring geven die 

meerdere dagen of zelfs weken kan aanhouden. Deze 

stoornis doet zich pas één of twee dagen na het eten 

voor. Bij iedere hap eten of slok drinken wordt een 

bittere, soms metaalachtige smaak ervaren. Aan de 

Universiteit Leiden werd proefondervindelijk vast-

gesteld dat het probleem alleen optreedt na het eten 

van pitten van de Chinese Pinus armandii. Deze zijn 

te herkennen doordat ze wat korter en dikker zijn 

dan andere soorten. In de handel worden echter vaak 

meerdere soorten door elkaar gemengd, waardoor 

het voor smaakverstoringsgevoeligen lastig is con-

sumptie van de veroorzaker te vermijden. Het beste 

is dan, geen pitten meer eten.

Creatief met hout

Zondag 29 mei 2016
van 10 tot 17 uur

Evenementenhal  
Zonhoven, België 

Hoge Valweg, Zonhoven (polyvalente zaal)

5 euro p.p.
gratis tombola met mooie prijzen voor 

betalende bezoekers

hout, gereedschap, machines 
creatieve houtbewerkers:  

houtdraaien, houtsnijden, marqueterie,  
intarsia, figuurzagen 

demo’s, aanbiedingen en zoveel meer

Dagtriptip voormiddag wekelijkse markt op en rond het Kerkplein
 namiddag “DAG VAN HET PARK” in het park “Den Dijk”

Ruime parking, openbaar vervoer:  
met de trein tot Hasselt +  
met bus tot Zonhoven Dorp

Timmerveld-happening

www.timmerveld.be6

zaagfreescombinatie kity 609 
380 volt 1,5 KW (2 motoren) 
zaaghoogte 80mm 
Freesspindel 30mm rond 
Prijs € 600.00 

Draaibank 
killinger 1400 SE  
centerhoogte 180mm 
centerafstand 760mm 
draaisnelheid  2 traps 0-1300 en 0-3100  
regelbaar met frequentieregelaar.  
prijs draaibank € 750,00 

Info: G. Sneijders, tel. 0492-513550 

te koop aangeboden 
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Bericht uit de werkplaats

Bert Rosbach

Aan het begin van de maand november liet ik onze 

broodschaal op de tegelvloer van de keuken vallen. 

In tweeën! En niet meer te lijmen, want de beide 

stukken pasten niet meer goed op elkaar omdat de 

schaal krom getrokken was. 

De schaal was van meranti, al een jaar of 12 oud en 

het model was onhandig. 

Dus moest er maar een nieuwe komen. Ik had van 

de loterij van de demodag nog een stuk Gleditsia 

(valse christusdoorn). Daar zaten een paar slechte 

delen in. Die heb ik er af gezaagd en toen een schaal 

gemaakt. Goed in de olie gezet en de nieuwe schaal 

is veel mooier dan de oude. Foto 1

Eind 2014 had ik de vraag gekregen om een kerst-

stal te draaien. Dat is een aangepaste replica van 

een eerdere kerststal geworden. De oorspronkelijke 

kerststal opgemeten en de maten gedeeld door 3. 

En als je dat dan goed doet, ziet het er uit zoals op 

de foto. Dat muntstuk van 2 euro ligt er bij ter ver-

gelijking. En de vulling van het kribbetje? Uitgeplo-

zen sisaltouw. Ik ben alleen niet tevreden over het 

hoofd van de buigende herder. Het gebruikte hout 

is Leylandii (hout van snelgroeiende conifeer) dat ik 

gekocht heb bij houtzaagmolen “de Salamander” in 

Leidschendam. Leylandii draait fantastisch, is spie-

gelglad af te werken en het ziet er ook nog mooi uit. 

De geur is fantastisch en intens, alleen sommige 

mensen kunnen er allergisch voor zijn. Foto 2

Om een 24 tal schijven uit MDF ongeveer op dezelf-

de maat te draaien heb ik een soort schuifmaat ge-

maakt van een paar stukjes MDF, een staaf deuvel-

hout van 10 mm en twee schroefjes. Die schuifmaat 

is misschien wel interessant en heel gemakkelijk 

zelf te maken. Foto 3

Vanwege een gelukkig familiefeit 

zijn wij in september naar Ca-

nada geweest. Omdat we ook nog 

wel iets anders van het land wil-

den zien, zijn we eerst iets meer 

dan een week naar de westkust 

gegaan en daarna met de trein 

van Vancouver naar Toronto. In 

Victoria, de hoofdstad van Brits 

Columbia en liggend op Vancou-

ver Island, zagen we in een 

handwerkwinkel met 

onder andere prach-

tig borduurwerk, naast 

een prachtig setje voor 

schaartje en naalden 

ook een breiwol-houder 

die anders was dan de versie uit een eerder bericht. 

Die houder zette me aan het denken. Het draaiende 

deel valt helemaal over de vaste voet. Voor alle dui-

delijkheid, ook deze draait op een “lazy Susan”. Het 

gat voor de schroefjes is afgedekt met een stoelvilt-

je dat samen met andere stoelviltjes ook tegen het 

krassen is. Foto 4 Toen we in Toronto waren zijn we 

nog even naar een winkel van Lee Valley geweest 

en er onder andere een tiental lagertjes gekocht. 

Het was wel een paar kilometer rijden, maar een 

prijsverschil van ongeveer 3 euro per lagertje is toch 

aanzienlijk. Daar kun je wel een ritje van ongeveer 

70 km voor maken. 

Soms is het makkelijk als je voor bepaalde din-

gen een heel goed geheugen hebt. Waarom deze 

opmerking? Half december was er op het Duitse 

houtdraaiersforum een vraag naar een bepaald 

nummer van een tijdschrift omdat daarin iets ge-

staan zou hebben over het maken van draaiknop-

pen voor deuren. Even een tegenvraag gesteld: 

ovale knoppen, met puntige uiteinden. Want ik 

wist, dat er ooit eens iets over dit onderwerp in 

AR had gestaan. Na enig zoeken (Leve de digitale 

exemplaren op de website) het artikel gevonden in 

AR nummer 33. De betrokken bladzijden uit de PDF 

gekopieerd in een WORD-document, wat heen en 

weer gemaild en het artikel opgestuurd. Als laat-

ste vraag kwam uit Duitsland de vraag naar mijn 

adres, want er zat nog een klusje hout vast aan de 

leverancier van het artikel. Dat waren dus 3 mooie 

stukjes Taxus. 

Tussen half december en begin januari nog wat 

klein draaiwerk gedaan: verbindingspennen, wielen 

en assen voor een houten speelgoedhond. Het idee 

kwam uit een boek, dat ik bij Lee Valley had gekocht.

Vorig jaar heeft een kennis een 

nieuwe woning betrokken. En daar-

voor heb ik een lichtje gemaakt. 

Want ik zeg altijd: “Een huis 

wordt tot een thuis als het licht 

en warmte in zich heeft. En hoe 

krijg je dat? Met een kandelaar 

of een lichtje.” Het lichtje is in 

omkeerdraaiwerk gemaakt, 

in 4 keer draaien. Iepenhout 

van molen “de Salamander”, 

afgewerkt met 3 lagen Stei-

nert Drechsleröl. Maar ja, 

voordat ik het weggaf, heb 

ik er geen foto van gemaakt. 

Ik heb echter wel een oudere 

foto van een exemplaar in 

notenhout. De vorm is een-

der, dus we moeten het er 

maar mee doen. Foto 5 

Begin februari was er een bijeenkomst van de afde-

ling “Rotterdam”. Het onderwerp was een voorzit-

tershamer. Nou bij deze dus. De kop is van taxus en 

de steel van essen. De steel lag al een aantal jaren in 

mijn gereedschapskast, in het laatje “hamers”, dus 

heb ik geen foto’s van het procedé. Maar het lijkt 

moeilijker dan het is. Neem een stukje essen van 

5 x 8 x 30 cm. Center punten bij de eerste ronde: 

lekker in het midden, bij 4 cm dus. Draai het stukje 

rond met een diameter aan de kant van de kop op 

20 mm. Eigenlijk 0,1 mm minder in verband met het 

lijmen. Laat aan de kant van de kop een klosje zit-

ten van ongeveer 3 cm. De curve aan de andere kant  

moet doorlopen tot 3 cm van het einde. Span het 

dan weer tussen de centers met beide centerpunten 

op 2,5 cm van de zijkant en draai het ronde gedeelte 

aan de kant van het einde van de steel. Zaag tot slot 

het klosje aan de andere kant er af.

Dit is alweer het 22ste bericht uit de werkplaats. Voorwaar een 
respectabel aantal. Als je de werkstukken gaat tellen die hierin in 
totaal beschreven zijn kom je zo op een 80 tot 100 werkstukken. 
Wat een productiviteit. We hopen dat de productie nog een hele 
poos doorgaat (redactie).
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In het kader van de bezoeken aan de afdelingen 

ben ik naar Lopikerkapel gereden. Woensdagmid-

dag, 13.00 uur lopen houtdraaiers uit de regio 

“d”oude school” binnen al dan niet met werkstuk-

ken in de hand die ze de afgelopen periode ge-

maakt hebben. Zo’n twintig leden zijn gekomen 

en hebben na een kop koffie of thee genomen te 

hebben plaats genomen achter de tafels, werk-

stukken voor zich op de tafel, in afwachting tot de 

voorzitter de bijeenkomst opent.

Thijs Pons, die voorzitter is van deze club, heet al-

len welkom. Er is een aantal leden wegens ziekte 

afwezig, daar wordt even bij stil gestaan. Gezien 

de gemiddelde leeftijd van de afdelingen is dat 

iets wat regelmatig voorkomt. Gelukkig is er ook 

een wat “jonger” aspirant lid aanwezig. Maar ho-

pen dat zo’n bijeenkomst aanspreekt, motiveert 

en uitdaagt om definitief deel te gaan nemen aan 

de activiteiten van de afdeling. Zoals overal ook 

hier een discussie over hoe het “batig saldo” be-

steed kan worden. Keuze: korting op de contribu-

tie of toch maar een degelijke demonstratiebank 

kopen? Het wordt het laatste. Welke het wordt 

daar wordt volgende keer over beslist.

 Ten aanzien van AktieRadius worden een aantal 

wensen uitgesproken: jammer dat de rubriek In 

Beeld verdwenen is, er mag wel wat meer over ge-

reedschap geschreven worden en dan graag wat 

gereedschappen vergelijken of zelfgemaakt ge-

reedschap. Verder is men tevreden met AktieRa-

dius zoals het er nu uitziet. 

Natuurlijk volgt ook hier de bespreking van de 

meegebrachte werkstukken. En ook hier zijn le-

den die wat meegenomen hebben en leden die 

niets bij zich hebben om begrijpelijke redenen. 

Als je al zo lang bij elkaar komt is alleen al de ont-

moeting op geregelde tijden in het jaar belangrijk. 

En meestal steek je ook wel wat op van de bespre-

king van de werkstukken, wordt je gemotiveerd 

om zelf ook weer wat te gaan doen als de gezond-

heid dat toelaat en kun je genieten van wat een 

ander tijdens een demonstratie laat zien.

Omdat er deze keer geen duidelijke opdracht was 

die ieder zou uitvoeren op eigen wijze was de va-

riëteit aan werkstukken groot. Volgende keer is 

dat wellicht ook zo, maar dan is er in ieder geval 

één thema: excentrisch werk. Ben heel benieuwd 

wat daar uit gaat komen.

Na een korte pauze met nog een kopje koffie of 

thee, gaat Berend van de Lagemaat een demon-

stratie verzorgen van excentrisch draaien. Hij 

vertelt daarbij welke manier van opspannen hij 

toepast en welke hulpmiddelen hij daarvoor zelf 

heeft gemaakt in plaats van veel geld uit te geven 

voor een excentrische chuck.

Hij begint om ons een schaal te laten zien die ex-

centrisch gedraaid wordt waarbij er steeds op ge-

wezen wordt dat door het “slingerend” draaien je 

uiterst voorzichtig moet zijn met in de buurt van 

het object te komen. 

Na het draaien van de schaal laat hij nog zien hoe 

je een egeltje kunt draaien door het werkstuk ex-

centrisch op te spannen. Al met al geeft Berend 

een duidelijk beeld hoe je op een veilige manier 

excentrisch kunt draaien en de leden kunnen 

daar de komende tijd hun kunsten op loslaten. 

Om 16.00 uur wordt er opgeruimd en gaat ieder 

tevreden huiswaarts. De een wat rijker aan idee-

en, de ander weer lekker bijgepraat en hopelijk 

ieder gemotiveerd om thuis lekker aan de slag te 

gaan. Het was goed om bij deze club een middag 

mee te mogen kijken in hun keuken. Velen wa-

ren al bekend van gezicht door ontmoetingen op 

de demodagen, maar na zo’n middag meedraaien 

heb je toch wat meer kennis van deze afdeling en 

spreek je elkaar ook wat makkelijker aan. Bedankt 

voor jullie gastvrijheid en veel succes in de toe-

komst met jullie afdeling.

De Lekstroomdraaiers                                    
Arie Braspenning
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Verenigingsnieuws
Afdelingsnieuws – Agenda - Mutaties ledenlijst - Advertenties

Lopikerkapel van 13.00 – 16.00 uur.

Op 20 juli en 31 augustus bij een van 

de leden thuis, ook van 13.00 – 16.00 

uur. 

12 oktober, 23 november, 21 

december op de locatie de Oude School 

in Lopikerkapel, Lopikerweg  Oost 188 

van 13.00 – 16.00 uur.

Afdeling Veluwe                                                                                                                  

Afdelingscontactpersoon: Bob Kemerink 

tel. 038 4540540 bob.kemerink@ziggo.nl  

Bijeenkomsten in 2016: 

7 mei, 3 september, 10 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 2016: zaterdag 9 

april bij Ab Strijker in Lelystad, zaterdag 

29 oktober, locatie nog vast te stellen. 

Info verkrijgbaar bij Bert Rosbach: 010 

4184786                  

Afdeling Zeeland/West Brabant 

‘De Scheldedraaiers’

Afdelingscontactpersoon: Jan Karreman 

0117-453627  janeninekarreman@

hotmail.com 

Bijeenkomsten in 2016: iedere 

eerste zaterdag van de maand. De 

bijeenkomsten worden gehouden in Het 

Ambachts-centrum, Kattendijksedijk 27 

te Goes en vangen aan om 09.30 uur. 

Videoapparatuur
De videoapparatuur van Radius wordt 

bediend door Bert Rosbach. Hij zal 

op de demodagen zorgen dat de 

demonstraties kunnen worden gevolgd 

op een groot scherm. Afdelingen 

kunnen de apparatuur ook gebruiken. 

Maak daarvoor afspraken met Bert 

Rosbach tel. 010 4184786

Mutaties ledenlijst 
4de kwartaal 2015
Nieuwe leden

Bakker J.A., Distelvlinder 35, 1791 TN 

Den Burg

Bleecke G.M., Hottingawei 22, 8771 ST 

Nijland

Cooijmans M.G.J., Nieuwstraat 75, 5271 

AC St. Michielsgestel

Kraan M.J. van der, Wilsveen 59b, 2266 

LP Leidschendam

Rhijn J.A. van, Zwanebloemstraat 8, 

6871 WN Renkum

Verhoeven J., Lekdijk-West 57, 2871 ML 

Schoonhoven

Opzeggingen

Adam M., Eikenlaan 26, 3851 PT 

Ermelo

Alteren H. van, Zuidereinde 101, 1243 

KN ’s Graveland

Appelo K., de Vos van Steenwijkstraat 

27, 7957 BE De Wijk

Besuijen J.J., Schuitvlotstraat 12, 4373 

AK Biggekerke

Beverloo C., Lindelaan 14, 6871 DX 

Renkum

Boender E.C.W. , G.J. v.d. Boogerdweg 

22, 3232 EB Brielle

Bommezij C.A., Houtsniplaan 12, 

Alkmaar

Boots J.S., dr. De Witstraat 4, 1723 LA 

Noord Scharwoude

Bosman A., Zeisterweg 18, 3984 NL 

Odijk

Broekhuijsen J.P. van, Waddendijk 22, 

1025 PG Amsterdam

Bruijn P.W.M. de, Brinkenhofsestraat 12, 

6831AB Arnhem

Dekker A.W., burg. de Zeeuwstraat 157, 

3281 AG Numansdorp

Dijk W. van, Drostenstraat 53, 8271TE 

IJsselmuiden

Gelderman J.P.G., Dorpsstraat 138 hs20, 

1731 RK Winkel

Groen R., Schepelgoorn 9, 9403 ND 

Assen

Haas H. de, Koperwiek 9 3371 JS 

Hardinxveld Giessendam

Heller F., Rijperweg 10, 2061 BH 

Bloemendaal 

Hoorn W. van de, Verlengde Haereweg 

11, 8085 RJ Doornspijk

Hurenkamp J.E.H., Laan van Borgele 63, 

7414 GT Deventer

Kesteren M. van, ’s Gravelandseweg 

41a, 1217 EH Hilversum

Kluit R. Weerribben 34, 8244 EB 

Lelystad

Kramer W., Siebe T.Haanstraat 14, 9917 

PZ Wirdum

Kühne J.V.M., Raadhuisstraat 27 hs40, 

1746BE Dirkshorn

Martijn P.G.J.M., De Prinus 16, 7701 WN 

Dedemsvaart

Oostdijk E., van Walenburghof 1, 4471 

CC Wolphaartsdijk

Overeem H., Broeklaan 66, 3848 CJ 

Harderwijk

Rijsdijk G., Middenmolendijk 195, 

2986AB Ridderkerk

Roode R.A. van, Delftlaan 353, 2024 CJ 

Haarlem

Schoorl C.J., Zilvermeeuw 26, 6988 CJ 

Lathum

Schuijt J.G., Grote Sloot 160, 1752 JP St. 

Maartensbrug

Sluijs L.W. van der, Molendijk 85, 3255 

AM Oude Tonge

Tummers J.H.J.M., Pieperslaan 7, 6955 

AP Ellecom

Wiezer J.H.M., Bomanshof3, 2015 KC 

Haarlem

Westland J., Prins Hendrikplantsoen 6, 

3402 CT IJsselstein

Verhuisd

Klein L., Julianalaan 98 9471 EC 

Zuidlaren

Overleden

Kolk L.C.T van der, Harderwijk

Afdelingsbijeenkomsten zijn in 

principe ook voor leden uit andere 

afdelingen te bezoeken. Wel  graag 

van te voren afstemmen met de 

afdelingscontactpersoon waar u ook info 

kunt krijgen over de afdeling.

Afdeling Arnhem-Nijmegen                                                                                       

Afdelingscontactpersoon: Jaap Boks tel. 

0481 372495 

Bijeenkomsten in 2016: 

16 april, 21 mei, 17 september, 

15 oktober, 19 november. De 

bijeenkomsten 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 2016: 

16 april, 28 mei. De bijeenkomsten 

worden gehouden in Soc.Cult.Centrum 

De Vink, Hoevenbraaksestraat 28, 5482 

BD Schijndel, van 09.30 – 12.30 uur.

Afdeling Flevohoutdraaiers                                                                                                

Afdelingscontactpersoon: Siep Nijenhuis 

tel. 0320-261235  s.nijenhuis@hccnet.nl  

Bijeenkomsten in 2016: 

25 april, 6 juni, 19 september, 

31 oktober, 12 december. De 

bijeenkomsten worden gehouden in de 

botenloods van Siep Nijenhuis, Dokweg 

26- 28 in Lelystad.

Afdeling Gouwe Groep

Afdelingscontactpersoon: Bert Dusseljee 

tel. 0186 601696 h.dusseljee@hetnet.nl 

Bijeenkomsten in 2016: 19 mei, 16 

juni, 15 september, 17 november, 15 

december. De bijeenkomsten vangen 

aan om 19.00 uur en worden gehouden 

bij Cor Doornekamp, Henegouwerweg 

21a in Waddinxveen. Nieuwe leden zijn 

welkom.

Afdeling Haarlem                                                                                                                 

Afdelingscontactpersoon: Bas Melis, tel. 

06 27109003

b.melis@online.nl 

Bijeenkomsten in 2016: 

14 april. De bijeenkomsten worden 

gehouden op donderdagmiddag. 

Informatie over de plaats bij de 

afdelingscontactpersoon.

Afdeling Haarlemmermeer                                                                                                  

Afdelingscontactpersoon: Klaas Dikstaal  

tel. 020 6592977

Bijeenkomsten in 2016: 

22 april, 3 juni, 15 juli, 26 augustus, 

7 oktober (Oosteinderweg 113a 

in Aalsmeer), 18 november, 30 

december, (Vinkenburglaan 5 

in Wassenaar) De bijeenkomsten 

beginnen om 09.00 uur en eindigen om 

16.30 uur.

Afdeling Lochem                                                                                                                     

Afdelingscontactpersoon: Harry 

Meinders tel. 0575-525403 meinfo@

planet.nl 

Bijeenkomsten in 2016: 

31 oktober, 28 november. 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 2016: 

7 mei, 3 september, 12 november. De 

bijeenkomsten worden gehouden op 

de locatie Zaal RK Kerk, Dr. Nassaulaan 

3c, 9401HJ Assen, tel.0562 313029 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 2016: 

zaterdag 30 april (themadag (2 

zalen), dinsdag 31 mei, dinsdag 

30 augustus, donderdag 6 oktober, 

zaterdag 5 november (ruil- en 

weggeefdag (2 zalen), dinsdag 29 

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 2016:

14 april, 14 september, 9 november. 

Inlichtingen bij Bert Rosbach.                           

Afdeling Utrecht, 

Werkgroep ‘De Lekstroom’                                                                

Afdelingscontactpersoon: Ruud 

Philipsen tel. 078 6162310 ruudph@

kpnmail.nl 

Bijeenkomsten in 2016: 

27 april, 8 juni.  Locatie de Oude 

School, Lopikerweg Oost 188 in 

Afdelingsnieuws
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Lidmaatschap

Bij inschrijving zijn de volgende opties 

mogelijk:

A jaarcontributie c 30,00 plus het laatst 

uitgekomen tijdschrift in het jaar van 

inschrijving. Leden buitenland c 32,50.

B begunstiger c 15,00 per jaar 

(Begunstigers zijn volwaardig lid en heb-

ben stemrecht. Zij ontvangen echter geen 

AktieRadius)

De inschrijf- en administratiekosten 

bedragen voor elk van deze mogelijkhe-

den c 7,50. Men is lid van de Vereniging 

nadat zowel het inschrijfformulier als de 

verschuldigde contributie en de kosten zijn 

ontvangen.

Adreswijzigingen dienen tijdig doorgegeven 

te worden aan de ledenadministrateur, die 

zorgt voor de verdere verspreiding hiervan.

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend voort-

gezet, tenzij het lid minstens 4 weken vóór 

het einde van het kalenderjaar schriftelijk 

aan de ledenadministrateur bericht dat 

men het lidmaatschap wil beëindigen. Op 

de website van Radius www.houtdraaien.

com vindt u onder contact een digitaal 

inschrijfformulier.

ING BIC code: BIC INGBNL2A

ING IBAN code: NL66INGB0000741949

Rabobank BIC code: RABONL2U

Rabobank IBAN code:

NL54RABO0396 3723 17

Bestuur

Voorzitter: Pieter (P.C.C.J.) Hermans,

Douwe Brouwerweg 8, 1602 MK Enkhuizen 

tel 0228 317569 

e-mail: voorzitter@houtdraaien.com

Secretaris: Wim (W.) Meijboom

Kamperfoeliestraat 8, 1338 VN Almere 

tel 036 532 8626

e-mail: secretaris@houtdraaien.com  

Penningmeester: Bert (A.) Rosbach

Meidoornsingel 67, 3053 BK Rotterdam 

tel 010 418 4786

e-mail: penningmeester@houtdraaien.com 

Ledenadministratie: Ruud (R.) van Oor-

schot, J. Vermeerhof 7, 1394 GG Nederhorst 

den Berg, tel 0294 253 421 

e-mail: ledenadministratie@houtdraaien.com 

Leden: Jan (J.Q.) van der Ploeg, Aat (A.) 

Meijboom, Arie (A.M.) Braspenning.

Advertenties

Neem contact op met de redactie.

Redactie

Eindredacteur: Arie (A.M.) Braspenning, 

Bloemkeshof 85, 5301 WS Zaltbommel tel 

0418 513 349

e-mail: aktieradius@houtdraaien.com 

Redactieleden: Jan van der Meer, 

Ab Kraaijeveld, Nico Oosthoek, 

Gerard Gaasbeek, Jan Karreman

Correspondenten: Iet Feith, Jan Pranger

Kopij

AktieRadius verschijnt viermaal per jaar; 

medio maart, juni,  september en  decem-

ber. De redactie verzoekt u uw bijdragen 

uiterlijk 6 weken voor de verschijningsdata 

per e-mail aan te leveren of op een DVD.

Deze stukken vertolken de mening van de 

inzender en behoeven niet de mening van 

het bestuur of de redactie te vertolken. 

Zij worden dan ook geplaatst buiten de 

verantwoordelijkheid 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 artikelen is slechts toegestaan met 

schriftelijke toestemming van het bestuur.

Colofon

Advertenties 

Te koop gevraagd:

Het boekje Elliptical Turning van David Springett. (2009) Een kopie is ook welkom.

Fred Otte

Zesakkers 2023

6605TC Wijchen.

Mail: Fred.otte@inter.nl.net

Agenda

9 april 2016 ALV/ACP Vergadering De Meern

23 april 2016 Demodag Halsteren 

1 oktober 2016  ACP Vergadering De Meern 

22 oktober 2016 centrale Demodag Ede 

12 – 15 oktober 2016  Wizardry in Wood   Londen 

 http://wizardryinwood.com/

Ons bereikte het bericht van overlijden van

Taco van der Kolk,
Johannes (Joop) Morsink,

Cornelis Adrianus (Cees) Bommezij,
Jasper van de Visch

Wij wensen de familie sterkte dit verlies te dragen.

In Memoriam
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  info, bestellen, demonstratie aanvragen 
   WWW.WOODTURNING-POLISH.EU 
  info@woodturning-polish.eu +31 6 27846808 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

           SHELLAWAX 

 hèt product voor houtdraaiwerk met glans 

Kijk ook op de website van Radius:

www.houtdraaien.com
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