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Rozenknop in ei van Nico Danenberg

Het ei is gemaakt van taxus met een 

randje van meranti. De rozenblaadjes zijn 

van essen en de knop van padoek. Hij 

staat op een plaatje van laburnum

Voor nr. 96: 1 november 2017

Nog 5 nummers te gaan en dan zijn we bij nummer 100. Het 

laatste nummer van 2018 valt die eer te beurt. Dat is dan 

wel vooruitlopend op het jubileumjaar 2019. Ja, AktieRadius 

verscheen al voordat de Vereniging officieel via notariële akte 

een feit was. Goed dat er vanuit de leden steeds weer kopij 

komt om de nummers gevuld te krijgen. Daarbij vergeten 

we uiteraard niet de vaste schrijvers die elke keer weer hun 

bijdrage leveren. Ik denk daarbij aan de schrijver van de 

artikelen over de bomen, Ab Strijker. 

In dit nummer het laatste artikel in die reeks over de Wilg. 

In nummer 76 begonnen met de Beuk en nu, na 20 keer een 

artikel te hebben geschreven, komt daar een eind aan. Het past 

ons als redactie Ab daar heel hartelijk voor te bedanken. Dat 

we hem hier apart noemen is begrijpelijk, maar dat betekent 

niet dat we alle andere schrijvers vergeten. Integendeel, ook 

voor hun inbreng zijn we uiteraard heel dankbaar. In dit 

nummer weer een aantal artikelen waarmee u aan de slag 

kunt. Het artikel over de engelen past misschien beter vlak 

voor de Kerst, maar we plaatsen het nu omdat er altijd 

mensen zijn die vanaf november al op “kerstmarkten” staan 

te demonstreren. Mocht je engelen willen maken, dan kun 

je vast oefenen. Verder natuurlijk ook al wat voorinformatie 

vanuit de Jubileum Commissie. Want zoals je zult begrijpen 

moet er natuurlijk ook wat uit de leden komen. Dan kun je 

daar alvast over nadenken en over praten met elkaar op de 

afdelingsbijeenkomsten. Ik wens jullie allen weer heel veel 

plezier op de afdelingsbijeenkomsten die vanaf september 

weer volop gaan draaien. En vergeet niet de bijeenkomsten: 

Open Dag Hout en de Demodag in oktober!

Denkt u nog aan het sturen van een mailtje aan: 

ledenadministratie@houtdraaien.com 

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.

Nr. KvK 40597366  
 



September 2017 Aktieradius | 3

Van de bestuurstafel

Van de jubileumcommissie

Pieter Hermans

Radius 25 jaar.

Heel veel zaken die in de vorige uitgave aan de orde kwamen zijn inmiddels vol ingezet. Zo hopen we jullie 

in de volgende uitgave uitgebreid in te lichten over het voorgenomen jubileumprogramma. Jullie bestuur is 

onlangs uitvoerig bijgepraat en geadviseerd door de Jubileum Commissie.

De aanzet voor een nieuwe website is gemaakt en we zijn inmiddels het aangekondigde 

samenwerkingsverband aangegaan met Woodworking.nl, hét Nederlandse houtbewerkingsforum waar 

inmiddels meer dan 18.000 forumleden aan meewerken. Velen van hen zijn ook houtdraaiers en ook Radius-leden.

Het door Radius gefinancierde videoproject is nog niet helemaal af. Er zijn inmiddels 6 films gepubliceerd op 

YouTube en de 7e is nog niet klaar op het moment dat ik dit schrijf. De vele reacties op de instructievideo’s 

zijn overweldigend en we overwegen daarom ook om er een vervolg aan te gaan geven. Suggesties van jullie 

zijde voor onderwerpen zijn dan ook meer dan welkom.

Onze ledenadministrateur heeft aangegeven er na 17 jaar noeste arbeid mee te willen gaan stoppen. We 

zoeken dus een vervanger. Verderop in deze AR komen we daarop terug middels een ‘personeelsadvertentie’.

Als laatste punt wil ik graag de aandacht voor het organiseren van de halfjaarlijkse demodagen. In het verleden 

werd een lijst en planning gemaakt van de afdelingen die aan de beurt zijn voor het organiseren van zo’n 

dag. Probleemloos werd zoiets opgepakt en leidde dan ook altijd tot een mooie en meestal drukbezochte dag. 

Nu blijkt echter dat de animo bij diverse afdelingsbesturen hiervoor tanende is en we mogelijk demodagen 

moeten gaan laten vervallen. Mijn oproep is dan ook aan de afdelingen: “Neem de handschoen op en laat de 

rest van de Nederlandse houtdraaiers zien wat jullie in je mars hebben”. Uw bestuur zal u waar nodig helpen 

en bijstaan.

In 2019 bestaat onze houtdraaiersvereniging 25 jaar. Een commissie is bezig om dit jubileum gestalte /vorm 

te geven. Het plan is een groot houtdraai-evenement met demonstraties en tentoonstelling van werk van de 

leden.

Een andere activiteit is de uitgave van een jubileum-/foto-/kunstboek. In dit boek kunnen alle leden een 

pagina krijgen om een of enkele van hun mooiste werkstukken te laten zien en zo met anderen te delen. We 

verwachten dat dit boek de grote verscheidenheid aan houtdraaikunst in Nederland zal weergeven c.q. zal 

etaleren. Het zal voor een jubileumprijs te koop aangeboden worden.

De jubileumcommissie daagt u uit en roept u op om nu alvast te beginnen met het draaien van een prachtig 

werkstuk voor de expositie of voor publicatie in het jubileumboek.

Voor vragen kunt u terecht bij Pierre Waelen (pwaelen.ha@hetnet.nl) tel. 0172 539318 of bij Arie Braspenning 

(aktieradius@houtdraaien.com) tel. 0418 513349. 

Ruud Philipsen, voorzitter van de jubileumcommissie
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Eindelijk een oplossing 

Foto 1 en 2
De eerste schaal draaide ik van de haagbeukschijf, heel bijzonder zo’n grote diameter van 45 
cm.  Een schaal met een kraag wilde ik draaien. Maar tijdens het draaien zag ik al dat er kleine 
scheurtjes voor de dag kwamen. Ik heb toch de schaal af gedraaid. De volgende morgen baalde 
ik behoorlijk, want in de voet zat een grote scheur die doorliep tot op de bovenkant. Ik heb de 
scheur dicht gestopt met schuimlijn gemengd met een donkere houtstof, maar dat was toch 
niet de oplossing. Om de schaal toch te behouden heb ik aan beide zijden van de schaal het 
dichtgestopte als stam van een boom gebruikt en de boom in en op de schaal gebrand.

Foto 3
De volgende schaal van een eiken schijf, ook na 
twee dagen de voet gescheurd, zelfs scheuren 
van ca. 8mm. Gelukkig niet aan de bovenzijde 
van de schaal. Aan de onderkant een groef 
gedraaid en daar een ijzerdraadje in gespannen 
en gestopt met schuimlijm gemengd met 
eiken stof. Daarna is de schaal toch weer gaan 
scheuren, het ijzerdraadje met het mengsel was 
toch te zwak, toch maar iets anders verzinnen 
dan.

Na heel veel schalen gedraaid te hebben en steeds maar weer balen van 
de scheuren die na het draaien in de schalen kwamen, ben ik in april 
2017 aan het experimenteren gegaan. Hoe moet ik dat eens en voor 
altijd oplossen? Ik kreeg onlangs van een goede vriend (Frank Maandag 
uit Wijngaarden) prachtige schijven vers hout. Frank bracht trouwens 
altijd hout bij me vooral voor hoeden, maar ook andere bijzondere 
houtsoorten. Maar deze partij was heel bijzonder, nl. schijven van eik, 
diameter ca. 35 cm tot 40 cm met een gave schors, jeneverbes, diameter 
ca. 45 cm en haagbeuk, diameter 45 cm. Hij bracht ze begin maart dit 
jaar en ze waren in februari gekapt, dus zeer vers hout.

Adrie Bezemer
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Foto 4 en 5
Door al dat balen dacht ik: “Dit moet anders kunnen!” Een schijf van haagbeuk, diameter 45 
cm, dikte ca. 14 cm, zeer gevoelig voor scheuren. Er zaten trouwens al diversen scheurtjes in 
die direct na het kappen ontstaan. De schroefplaat op de bovenzijde van de schaal geschroefd 

en de onderzijde van de schaal maar ook 
gelijktijdig gedeeltelijk de bovenzijde van de 
schaal gedraaid. 

Foto 6
Het model van de onderzijde van de schaal 
draaien, het is een genot om met haagbeuk te 
draaien, maar tijdens het draaien komen de 
haarscheurtjes al voor de dag.
Tijdens het draaien loopt het vocht van de 
schijf langs de schalenguts en wordt je zelf 
behoorlijk nat.

4 5
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Foto 7 en 8
De onderzijde heb ik nog niet helemaal afgedraaid op de voet na. Mijn gedachten gingen ervan 
uit om aan de onderzijde van de bovenkant van de schaal een groefje te draaien van ca. 3 mm 
breed en 5 mm diep, met de afsteekbeitel. De diameter is 28 cm. Daar een latje in te lijmen van 3 
x 6 mm dat gemakkelijk te buigen is, b.v. oregon pine of beuk. Het groefje moet wel haaks in de 
schaal gedraaid worden, anders breekt het latje. Het latje met voldoende watervaste witte lijm 
inbrengen. Dat vergt wel precisiewerk door het heel voorzichtig in te buigen, daarna  met een 
hamertje het latje goed aan te kloppen.

Foto 9, 10 en 11 
Deze bewerking ook aan de onderzijde van de 
schaal, zo ver mogelijk naar het hart van de 
schaal een groefje draaien, waar ook weer een 
latje in wordt gelijmd. Dit gaat wat moeilijker 
omdat de diameter kleiner is nl. 16 cm. Om het 
buigen eenvoudiger te maken kan men ook het 
latje een uurtje in het water leggen.  Ook weer 
verlijmen met witte watervaste lijm. Op foto 12 
zijn beide latjes in gelijmd. Als de schaal staat 
zie je niets van de in gelijmde latjes.
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Foto 12, 13, 14 en 15
Nu het gevoeligste deel van de schaal waar zeer snel scheuren in komen, de voet. Normaal maak 
ik daar een kamer in voor de opspankop en draai ik zoveel mogelijk hout weg om zoveel mogelijk 
spanningen uit het hout te halen. Mijn gedachten gingen nu uit om een 12 mm multiplex schijf in 
de voet te draaien, deze schijf met constructielijm in te lijmen. (zeer snel drogende schuimlijm)

Foto 16 en 17
Foto 16 een bestaande scheur met schuimlijn dichten.
Als de lijm uitgehard is een kamer draaien voor de opspankop, deze kamer zo diep mogelijk 
uitdraaien. Hoe meer hout er uit gedraaid wordt zoveel minder spanning.  Achteraf na een aantal 
weken drogen van de schaal is het beter om het multiplex 3 mm. dieper in te brengen, doordat de 
voet toch wat krom getrokken was.
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Foto 18 en 19
Na de kamer gedraaid te hebben, wordt de 
opspankop aan de schaal gespannen en de 
schaal omgedraaid, zodat de schaal kan worden 
uitgehold, op deze foto’s ziet men duidelijk hoe 
het geheel uitgevoerd is.

18

19

2120

Foto 20 en 21
Wat ik al eerder omschreven heb is dat haagbeuk heel fijn draait, zie foto 21 met de draaiende 
schaal. Het uitdraaien van de schaal zo glad mogelijk want nat hout is niet te schuren, het is een 
kwestie van goed snijdend draaien en de vouw van de beitel goed op het hout te houden. Ik laat 
het tegencenter zo lang mogelijk op de schaal gedrukt, zie foto 20.
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Foto 22
De schaal is geheel afgedraaid en nu maar 
hopen dat er geen scheuren inkomen.
Na 2 maanden drogen is de schaal niet gescheurd 
maar de voet is aan de onderzijde wel iets bol 
getrokken. Ook in de kamer voor de opspankop 
zijn wat scheurtjes ontstaan, maar over het 
algemeen ben ik zeer tevreden. Inmiddels heb 
ik nog drie grote schalen gedraaid, waarvan 
een van eikenhout, totaal geen scheuren zie 
foto’s 23 en 24. Van deze schaal draaien heb ik 
een film gemaakt, zeer goed weergegeven, niet 
ingesproken maar wel ondertiteld.

Foto 23 en 24
Foto 23 is de onderkant van de eiken schaal, de in gelijmde latjes zijn nagenoeg onzichtbaar, wel 
is de onderkant van de voet wat bol getrokken en zijn in de kamer wat scheurtjes ontstaan maar 
niet doorgetrokken tot in de schaal zie foto 24.
Het bijzondere van deze schaal is dat het een schijf was van de onderkant van de boom, waar 
verrottingsvlekken zijn ontstaan, maar dat geeft een prachtige uitstraling, de schijven daarboven 
volgens foto 2 waren zeer gaaf zonder vlekken.
Over het eindresultaat ben ik zeer tevreden het is de moeite waard als houtdraaier om het ook 
eens uit te proberen, wel moet je een goede cirkelzaag hebben om de zeer kleine latjes te zagen. 
Ik ga het ook uitproberen op vazen, vooral op de onderzijde van de vaas, om daar een multiplex 
schijf in te lijmen. Het is wel belangrijk om de kamer zo diep mogelijk uit te draaien, dat neemt 
al heel veel spanning weg. Een latje, of meerdere over de buitenkant van de vaas in te lijmen 
geeft misschien een mooi effect, maar dat is het volgende experiment.
Ik hoop dat heel veel draaiers van deze techniek profijt zullen hebben.

22

23 24
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VACATURE * VACATURE * VACATURE * VACATURE * VACATURE * VACATURE * VACATURE *

Wij zijn op zoek naar iemand die de functie kan vervullen van

     LEDENADMINISTRATEUR (m/v)

Voor de administratie wordt gebruikt gemaakt van het softwarepakket PCleden, een databaseprogramma dat 

draait onder Windows. Zie hiervoor www.pcleden.nl.

Taken en verantwoordelijkheden

• Het dagelijks doornemen van de e-mail en het verwerken van inschrijfformulieren, adreswijzigingen 

en opzeggingen.

• Het wekelijks rondsturen van mutaties en een backup-file naar de bestuursleden.

• Het jaarlijks opstellen van het verslag van de ledenadministrateur voor de ALV.

• Indien gevraagd of soms op eigen initiatief opsturen van de meest recente versie van het bestand naar 

alle ACPers.

• Contact met de penningmeester die de facturatie verzorgd.

• Verantwoording schuldig aan het bestuur.

• Het PCleden-pakket helpt bij al deze activiteiten. De backup files worden automatisch aangemaakt en 

transit files (alleen voor de penningmeester) worden alleen incidenteel gemaakt. 

Wij zoeken een kandidaat

• Die accuraat en nauwkeurig kan werken.

• Beschikt over een PC en daar ervaring mee heeft.

• Enkele uren per week hieraan kan besteden. 

• Die niet per sé houtdraaier hoeft te zijn.

• Die ook ‘partner van …’  mag zijn.

Functie
• Deze is op basis van vrijwilligheid.

• Is onbezoldigd.

• Gemaakte onkosten zijn declarabel.

• Wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Een geschikte kandidaat wordt uiteraard grondig ingewerkt in de materie en zal waar nodig de eerstkomende 

tijd voldoende back-up en ondersteuning krijgen.

Indien u soortgelijke ervaring heeft maar expertise heeft met een ander softwarepakket staan wij daar open voor.

Tot nu toe werd de functie van ledenadministrateur gekoppeld aan een bestuursfunctie. Wij willen dit graag 

loskoppelen. Als toekomstig ledenadministrateur hoeft u dus geen bestuursfunctie te bekleden. Uiteraard 

mag dat wel en kunt u zich kandidaat stellen.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de huidige ledenadministrateur Ruud van Oorschot op 

0294-253421 of 06-21204981 of ledenadministratie@houtdraaien.com.

Indien u deze functie ambieert neem dan contact op met Pieter Hermans, voorzitter op 06-42154316 of 

0228-317569 of voorzitter@houtdraaien.com.

VACATURE * VACATURE * VACATURE * VACATURE * VACATURE * VACATURE * VACATURE *



September 2017 Aktieradius | 11

28 | Aktieradius december 2011 december 2011 Aktieradius | 29

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
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Drechsel Forum Treffen (DFT) Olbernhau 2017

Jan Karreman Op een bijzondere locatie in Olbernhau (Dld.) vond op 6 en 7 mei j.l het 
tweejaarlijkse Drechsel Forum Treffen plaats. 

Ontstaansgeschiedenis
Na open dagen bij de firma Steinert in 
Olbernhau werd in januari 2005 het Deutsche 
Drechselforum opgericht. Al snel groeide er 
bij de leden de behoefte om elkaar ook eens 
te zien en daarbij, in een gezellige atmosfeer, 
technieken en kennis uit te wisselen.
Het instituut “Stammtisch” was geboren. In 
2007 organiseerde de Stammtisch München het 
eerste   “ Drechseltreffen”.  Vervolgens werd er 
elke twee jaar zo’n bijeenkomst georganiseerd 
door een van de Stammtische, dus ook telkens 
in een andere plaats. 

Deze keer (de 6e dus) was het de Stammtisch 
“Drechselfreunde Erzgebirge” die de organisatie 
op zich had genomen. Een bijzondere locatie 
vormde de oude koperslagerij “Saigerhütte” 
in Olbernhau Sachsen waar nog gebouwen 
en machines te zien zijn vanuit de tijd dat 
deze slagerij actief was. Tijdens rondleidingen 
kan men nog enkele (stoom)machines zien 
en werktuigen (de hamers b.v.) nog laten 
draaien op waterkracht. Men is actief op weg 
onderdeel te kunnen worden van “Unesco-
erfgoed”.  Aangevuld met de nodige tijdelijke 
onderkomens vormde het geheel een dorpje 
op zich. Overigens zijn Olbernhau en het nabije 
Seiffen en Marienberg erg interessant om te 
bezoeken. Je vindt er vele winkels die er het in 

die streek zo bekende speelgoed verkopen. Het 
krioelt er werkelijk van poppetjes,  beestjes 
en andere creaties, voornamelijk van hout. 
Het maken van speelgoed is nog steeds een 
deel van de plaatselijke/regionale economie. 
En wat oorspronkelijk kinderspeelgoed was 
is nu verzamelobject voor liefhebbers. Ook 
zilverwerk en kristal komen trouwens uit 
deze streek.
Houtdraaiers uit heel Europa en ver daarbuiten 
ontmoeten elkaar tijdens dit groots opgezette 
gebeuren. Je kunt dan denken aan een 
demo-dag zoals wij die kennen maar dan 
in een mega-uitvoering en dat dan twee 
weekenddagen lang van 10 tot 18 uur. 
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Op de eerste dag heeft men zelfs op locatie 
een avondprogramma opgezet om gezellig 
bij elkaar te kunnen zijn. Via een telkens 
goed bijgehouden website kon men de 
voorbereidingen volgen en werd in grote 
lijnen aangegeven wat men kon verwachten.  
 
Het motto “lehren und lernen” waarbij 
aandacht is voor de traditionele technieken 
maar ook voor moderne ontwikkelingen is ook 
hier nog steeds van kracht.

Aan presentaties en demonstraties ontbrak 
het niet. Een aantal bekende figuren hielden 
lezingen en vele bekende internationale 
draaispecialisten lieten allerlei mooie 
technieken zien op uiteenlopende merken 
en typen draaibanken, variërend van zwaar 
draaiwerk op enorme  machines (XXL 
draaiwerk noemde men het) tot erg fijn 
draaiwerk, het z.g. “Fadendrehen” waarbij 
m.b.v. diverse soorten “brillen” zeer dun 
gedraaid wordt.

Tot genoemde specialisten kunnen we 
gelukkig ook Nederlanders en Belgen rekenen, 
al dan niet werkend vanuit of namens Radius 
of Vlaamse Gilde. Namen noem ik in dit 
verband liever niet omdat ik waarschijnlijk 
niet volledig ben en misschien mensen tekort 
doe. Op een van de foto’s is een sweater te zien 
die daar te koop was en waar op de achterzijde 
(bijna) alle namen van deelnemers geprint 
waren. Een noemenswaardige demonstratie 
betrof het z.g. “Reifendrehen”een techniek die 
in dit gebied rond 1800 ontstaan is en waarbij 
geen beitelsteun wordt gebruikt zoals wij die 
kennen maar een schuin opgelegde houten 

ondersteuning. Men draait hierbij een grote 
ring in een bepaalde vorm (Reifen=band) die, 
als hij van de draaibank komt, nog weinig 
prijs geeft van het uiteindelijke product. Maar 
als men van deze ring telkens kleine deeltjes 
afkapt zien we pas wat de bedoeling was. We 
hebben dan n.l. een aantal dezelfde figuren 
die soms nog wat bijgewerkt en beschilderd 
worden. Op deze wijze maakt men allerlei 
figuren, voornamelijk van dieren. Jammer 
dat deze techniek vrijwel niet meer beoefend 
wordt.

Leveranciers, voor ons bekende en minder 
bekende, waren uiteraard ook aanwezig 
vaak gebruik makend van bekende draaiers 
om hun producten onder de aandacht te 
brengen. Uiteraard waren er diverse soorten 
draaibeitels te koop. Vermeldenswaardig 
in dit verband is het feit dat in Olbernhau 
(de laatste?) gereedschapssmid nog op 
ambachtelijke wijze hoogkwalitatieve beitels 
maakt. 

Uiteraard was ook tijdens dit evenement 
sprake van een wedstrijd waarbij op techniek 
en vormgeving beoordeeld werd. Prachtige 
stukken in een erg gevarieerd aanbod hadden 
veel belangstelling zodat toegang tot deze 
tentoonstelling gereguleerd moest worden.     
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Van elk Drechseltreffen wordt een 
hoogwaardig fotoboek uitgegeven met daarin 
de meest fraaie ingebrachte werkstukken. (te 
bestellen via www.holzwerken.net )
Al met al was het de moeite om het DFT in 
Olbernhau te bezoeken en diegenen die er 
nog enkele dagen aan koppelden konden in 
de omliggende dorpen de sfeer proeven van 
het gastvrije Ertsgebergte waar nog veel op 
ambachtelijke wijze gewerkt wordt.

Meer informatie over DFT in Olbernhau: 
https://dft-2017.de/ 
Meer informatie over het Ertsgebergte en de 
ambachten aldaar kun je ook vinden op de site 
van Harry van Wees: www.de-houtdraaier.nl  

Bijgaande foto’s geven een indruk van het 
gebeuren. We zijn beperkt m.b.t. het aantal 
foto’s in AktieRadius maar meer foto’s zijn te 
zien:
-  op de Radius website www.houtdraaien.com 
-  via het forum van Woodworking (o.a. van    
    Jan Pranger) www.woodworking.nl 



September 2017 Aktieradius | 15

      2017Spreker
Mick Hanbury · Franz Keilhofer · Horst Pieper · Jan Hovens · Hermann Straeten
Thomas Diers · Alfred Baumann · Hella Heigel · Hans und Jakob Weissflog · Ronny Eelen 
Sjaak Bos · Brian und Sue Gandy · Simon Hope · Mark Sanger · Thorsten Sieber
Jens Holtkamp · Luc Verlinden · Roman Dörholt · Ronald Kanne · Craig Heffren
Sergej Dragan · Monika Wagnest · Manfred Gangl · Jürgen Ludwig · Gerd Maaß
Christian Bruns · Christian Bruns · Colt Boor (Ricado Gerlach)    Topics
Het draaien van schalen, pennen, vasen, accesoirs, minidraaiwerk, ballen
kerstballen basistechnieken · oppervlaktefinish · kleuren · excentrisch · marmeren
beelden frezen · hulpstukken voor de draaibank · kogeldraaihulpstuk
boren van peper- en zoutmolens · schuurtechnieken · centersavers · slijptechnieken 

ovaal draaien · lezingen over het vermarkten van draaiwerk

Drechseltage

22. & 23. September
WWW.DRECHSEL-TAGE.DE

Groß Hesepe/Nedersaksenvrije toegang

Drechselbedarf Schulte - Meppener Str. 111 - 49744 Groß Hesepe
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Engeltjes 

1. Het begin is een cilinder gedraaid van 
grenenhout. Dwarshout doorsnede ± 85 
mm.

2. Met een 6 mm proppenboor ± 5 mm 
inboren. Door het ontstane pennetje 
kunnen de vleugels tijdens de verdere 
bewerking en de montage gecentreerd 
worden.

Voor de kerstperiode maak ik wel eens engeltjes. Het afgelopen najaar 
kreeg ik van diverse kanten de vraag of ik nog een paar kerstengeltjes 
kon draaien. Omdat ik het altijd leuk vind als men belangstelling heeft 
voor mijn draaiwerk voldoe ik graag aan deze verzoeken. Tijdens het 
maken van de engeltjes heb ik wat foto’s gemaakt waarvan ik jullie 
graag deelgenoot wil maken. Vooraf wil ik graag opmerken dat ik mij 
absoluut niet meer kan herinneren hoe ik op het idee voor dit model 
gekomen ben.

Fred Siccama

1 2
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3. De voorkant van de vleugels wordt met 
een vormguts hol gedraaid. Daarna 
geschuurd tot korrel 400 en met EEE Ultra 
Shine en Shellawax afgewerkt. Omdat 
blank grenenhout vrij snel vies wordt 
werk ik alle gedraaide oppervlakken 
direct op deze manier af.

4. Met een afsteekbeitel wordt de afwerking 
van het centreerpuntje en een klein deel 
van de vleugels verwijderd om bij de 
montage een goed lijmvlak te krijgen.

3 4

6

5. De vleugels worden op een dikte van 3 
tot 4 mm schuin afgestoken.

6. Om de vleugels zonder beschadiging te 
kunnen klemmen in de klauwplaat en 
aan de achterkant te draaien wordt een 
hulpstukje gemaakt van multiplex.
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7. Dit hulpstukje moet zo dik zijn dat de 
voorrand net buiten de klauwen uitsteekt 
en de guts de klauwen niet kan raken. Nu 
wordt de achterkant van de vleugels bol en 
glad gedraaid en afgewerkt.

8. Door middel van 2 hulpstukjes kunnen 
de vleugels nu geklemd worden tussen de 
klauwplaat en het center in de losse kop.

 De buitenrand wordt afgerond en 
afgewerkt.

9. Omdat ik meerdere engeltjes maak 
gebruik ik een hulpstuk en een gatenzaag 
in mijn kolomboormachine om de 
uitsparingen in de vleugels aan te brengen. 
Dit kan natuurlijk ook met een figuurzaag 
een schuurrol of op elke andere manier 
gedaan worden. Voorzichtigheid is hier 
geboden want de vleugels zijn nu erg 
kwetsbaar.

 Ook de nu ontstane randen worden 
afgerond en afgewerkt.

7

8

9
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11. Aan de rugzijde van het lijfje wordt nu een 
stukje vlak geschuurd en in het midden 
van dit vlakje wordt een gaatje van 6 mm 
geboord.

12. Hierdoor kan de vleugel met een voldoende 
lijmvlak gecentreerd vastgelijmd worden.

14. Het eindresultaat.
 Een compleet engelenkoor.

10. Uit een vierkant stuk grenenhout van ± 50 
mm met een lengte van 155 mm geklemd 
in de klauwplaat wordt het lichaam van 
de engel uit de vrije hand vormgegeven en 
afgewerkt.

10

12

14

11

13. Als de vleugels goed op de plaats zitten 
kunnen ze worden geklemd.



20 | Aktieradius September 2017



September 2017 Aktieradius | 21

Vervolg uitkomsten van de Radius enquête  (zie ook nr. 94) 
Wim Meijboom

1. Ik vind dat er met de nieuwe leden contact 
moet worden opgenomen om ze te betrekken bij 
de vereniging zowel vanuit de regio als landelijk. 
Ben op dit moment nog door niemand persoonlijk 
benaderd die vraagt naar mijn interesses en me 
uitleg geeft en mij stimuleert tot het bijwonen van 
verenigingsdagen (b.v. samen rijden, etc).

2.  Ik ben zelf vrij jong (28 jaar), als ik voor mijzelf 
praat had ik meer begeleiding verwacht en dat er 
contact werd gezocht (in ieder geval 1 keer).

Twee verschillende reacties die over hetzelfde 

onderwerp gaan, namelijk contact met de vereniging. 

Een van de actiepunten die het bestuur uit de 

uitkomsten van de enquête heeft gehaald is het 

(nieuwe) ledenbeleid. Als antwoord op bovenstaande 

reacties volgt hieronder een korte samenvatting 

vanuit de besluitenlijst bestuur. “Uit de enquête blijkt 

dat een aantal leden de persoonlijke benadering 

vanuit de afdeling of het bestuur missen. Nieuwe 

leden moeten op een andere wijze benaderd gaan 

worden en sneller in contact gebracht worden met 

een afdeling. Ook zal er meer aandacht gegeven 

moeten worden aan begeleiding van nieuwe leden 

binnen de afdelingen. Het begint eigenlijk al met de 

inschrijving van het nieuwe lid. Concreet wordt er 

het volgende afgesproken:

• de introductiebrief voor nieuwe leden wordt 

herschreven

• de introductiebrief wordt in afschrift verzonden 

naar de dichtstbijzijnde afdeling

Tijdens de vergadering van het bestuur en de 

afdelingscontactpersonen in november 2017 wordt 

er verder gesproken over hoe we vanuit het bestuur/

afdeling nieuwe leden actiever kunnen gaan 

benaderen na hun inschrijving”. 

Tot zover de samenvatting vanuit de besluitenlijst 

bestuur. Contacten met nieuwe leden wordt een 

belangrijk speerpunt voor de vereniging. Eenvoudig 

zal dit niet zijn, immers je bent weer afhankelijk van 

de bereidheid van vrijwilligers en leden van de diverse 

afdelingen om hier verder invulling aan te gaan 

geven. Een ander probleem zijn de zwarte vlekken 

wat de regionale afdelingen betreft. Het bestuur wil 

gaan onderzoeken of er voor die gebieden, waar geen 

regionale afdeling is om daar te gaan werken met 

regio-consulenten, die met name de contacten gaan 

zoeken met nieuwe leden van Radius.

Sinds mijn scheiding ben ik nu ruim 8 jaar niet meer 
op een landelijke leden- of demodag geweest. Maar 
van Radius hoor je zelf helemaal nooit eens iets 
ook geen mailcontact of een belletje van hoe gaat 
het, helemaal niets, als je betaalt dan ben je ook 
vergeten en dat is bij de regio’s precies hetzelfde (ik 
ben al 20 jaar lid). Radius is een onsamenhangende 
vereniging waar je ondersneeuwt als je niet staat 
te schreeuwen. Het leeftijdsverschil (en daarmee 
de belevingswereld) tussen de leden is te groot. Ik 
heb daar zelf ook erg veel last van en daar komt nog 
bij de afstanden om eens op bezoek te gaan zijn te 
groot, iets wat ik wel veel heb gedaan hoor.

Verschillende leden geven, evenals bovenstaand lid, 

aan dat ze vinden dat er te weinig contact is vanuit 

de vereniging. De vraag die je daarbij direct kunt 

stellen is: mag je verwachten van een landelijke 

vereniging dat er vanuit de vereniging contact wordt 

opgenomen met leden die daar kennelijk op rekenen 

en daar ook behoefte aan hebben? Ik ga ervanuit 

dat binnen de regionale afdelingen leden oog en 

aandacht voor elkaar hebben als hier aanleiding 

toe is. Voor leden die geen lid zijn van een regionale 

afdeling of, in een gedeelte van het land wonen 

waar geen Radius afdeling is, wordt het moeilijker 

om erop te rekenen dat er vanuit de vereniging 

contact wordt opgenomen. Alhoewel dit soms 

moeilijk kan zijn, mag je van het betreffende lid 

verwachten dat hij of zij zelf aan de bel trekt. Het is 

daarom niet helemaal eerlijk om b.v. in bovenstaand 

voorbeeld het bestuur te verwijten dat er in acht 

jaar geen contact is opgenomen. De vereniging 

biedt wel de mogelijkheid om in contact te komen 

met andere leden en of leden van het bestuur. Denk 

hierbij aan de jaarvergaderingen en de demodagen. 

Met name de demodagen kenmerken zich door 

persoonlijke contacten tussen de leden onderling. 

Het zou in bovenstaand voorbeeld b.v. zo kunnen 

zijn dat het hier een ouder lid betreft die niet graag 

meer langere afstanden reist met de auto. Dan raak 

je inderdaad als lid in een isolement. Het advies wat 
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ik zou willen geven aan leden die het autorijden als 

een probleem ervaren en toch graag naar een demo-

dag of vergadering willen komen is, neem contact op 

met een van de afdeling contactpersonen (namen 

en adressen in AktieRadius) of stuur een berichtje 

naar de secretaris van het bestuur. Dit advies geldt 

natuurlijk ook voor alle andere vragen die u heeft 

aangaande persoonlijke en verenigingszaken. Kortom 

laat van u horen als u iets van de vereniging verwacht, 

wij komen dan zeker in actie.

Ik zou willen dat je 1 keer betaalt voor Radius waarbij 
de regionale afdeling erbij zit. Nu zijn een aantal 
mensen niet lid van radius terwijl dat wel hoort en 
dat kun je ondervangen door er 1 contributie van te 
maken. Nu voelt Radius voor mij als ver weg en duur 
om 2x demodag te hebben en een blaadje, terwijl 
zij natuurlijk ook een rol hebben naar de regionale 
afdelingen.

Radius biedt minder dan de YouTube filmpjes op 
internet De website is voor iedereen toegankelijk 
dus waarom zou ik dan nog lid blijven? Toen ik 
lid werd van Radius mocht ik het zelf uitzoeken 
of ik bij een afdeling wilde aansluiten. Belachelijk 
voor woorden dat het centrale bestuur zo langs de 
lokale afdelingen heen functioneert. Waarom niet 
gelijk automatisch lid van de afdeling dicht bij je 
woonplaats of naar keuze? Waarom 2x lidmaatschap 
betalen en waarom 2 aparte verenigingsblaadjes 
waar ook nog eens erg weinig nieuws in staat? 
Ik mis de centraal gecoördineerde opleiding voor 
nieuwe en vooral jonge houtdraaiers!

Het Radius lidmaatschap komt in de enquête 

uitkomsten regelmatig aan de orde, er blijven 

kennelijk onduidelijkheden bestaan over de 

huidige organisatie van de vereniging. Met het 

gevaar in herhaling te treden wil ik hierbij nog een 

keer schetsen hoe de vereniging is opgebouwd. 

De vereniging Radius is een landelijke vereniging 

van houtdraaiers. De vereniging heeft een statuut 

en een huishoudelijk reglement opgesteld welke 

staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

Voor het lidmaatschap betalen de leden contributie, 

momenteel bedraagt de contributie € 30,-- De 

vereniging legt jaarlijks tijdens de algemene 

ledenvergadering verantwoording af t.a.v. het 

gevoerde financiële beleid. Leden van Radius 

keuren dit beleid goed of af. De contributie wordt 

voor het grootste gedeelte gebruikt voor de uitgave 

van ons blad AktieRadius ( 4 x per jaar) Daarnaast 

worden er demodagen van georganiseerd, een 

website onderhouden etc. Een klein gedeelte 

van de contributie wordt besteed aan bestuurs 

en vergaderkosten. De afgelopen jaren heeft het 

bestuur bij zijn begrotingen rekening gehouden 

met het komende jubileum in 2019. Radius kent 

momenteel 13 afdelingen welke zijn opgericht 

door enthousiaste leden in de verschillende regio’s. 

Voor deze afdelingen gelden geen strikte regels  of 

afspraken welke door het bestuur van Radius zijn 

opgelegd. Behalve dan de regel dat leden die lid zijn 

van Radius lid mogen worden van een of meerdere 

afdelingen van Radius.  Deze afdelingen bepalen zelf 

hoe ze zich gaan organiseren  formeel , informeel, 

vaste contributie, of een bijdrage in de kosten. E.e.a. 

is sterk afhankelijk hoe b.v. de afdelingen gehuisvest 

zijn en hoe groot de groep van leden is. Als er huur 

betaald moet worden voor een ruimte waarin de 

afdeling regelmatig bij elkaar komen zal de bijdrage 

van de leden allicht hoger zijn dan wanneer de 

groep bij iemand thuis bij elkaar komt. Iedere groep 

is dus vrij in zijn doen en laten, het hoofdbestuur 

heeft daar geen directe invloed op. Wel wordt van 

de afdelingen gevraagd om er op toe te zien dat 

nieuwe leden ook lid zijn van de vereniging Radius. 

Een aantal van deze afspraken is vastgelegd in de 

statuten van de vereniging.  Het heffen van één 

contributiebedrag is daarom niet mogelijk en 

wenselijk, het zou leden, afdelingen en bestuur 

teveel afhankelijk van elkaar maken. De afdelingen 

zijn er juist op gericht om op geheel eigen wijze 

invulling te geven aan de doelstellingen van de 

vereniging. Voor het uitbreiden van de afdelingen, 

dus meer regio’s zie ook AktieRadius 94 blz. 16 en 17)

Tot slot nog een oproep naar aanleiding van 

de twee laatste opmerkingen: Alle leden van 

Radius zijn medebepalend voor de inhoud en 

kwaliteit van AktieRadius en de verschillende 

afdelingscontactorganen. De redacties stellen het 

op prijs als u ideeën heeft voor artikelen of dat u zelf 

een artikel schrijft voor een van de bladen.

Wat de jongerenopleiding betreft, momenteel is er 

een commissie aan de slag die op verzoek van het 

bestuur onderzoekt op welke wijze we jongeren 

meer kunnen gaan betrekken bij de vereniging. 

Mocht u daar ideeën over hebben richt deze dan aan 

de voorzitter van deze tijdelijke commissie:

Ab Strijker email: aenrstrijker@gmail.com.

Wordt vervolgd.
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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

    Www.dehoutdraaierij.nl   -   Ronald Kanne 
 

 

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

  

0653 173 580          ronald@dehoutdraaierij.nl                                                                            

Benodigdheden voor houtdraaiers: 
 Draaibanken 
 Chucks 
 Houtolie 
 Beitels 
 Slijpstenen en machines 
 Cursussen  -  demo’s 
 Voorgedroogde schalen 
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Hout en houtdraaien: de Wilg
Ab Strijker

Soorten
Er bestaan ca. 300 wilgensoorten waarvan er 
zeker 12 in Nederland voorkomen allen met 
de botanische naam Salix. De schietwilg, een 
van de bekendste soorten kan wel 28 meter 
hoog worden. Struikvormige wilgensoorten 
zijn: geoorde wilg, amandelwilg en boswilg. 
Bekende gekweekte vormen zijn de prachtige 
treurwilg (foto 1) en kronkelwilg die als 
Paastak bekend is. (foto 2)

 

Snelle, vriendelijke groeiers
Wilgen zijn snelle groeiers die toch wel een 
leeftijd van 100 jaar kunnen bereiken. Een 
wilg is heel gemakkelijk te planten; steek een 
wilgenstok in de grond en als hij voldoende 
water krijgt zal hij uitgroeien tot een boom. 
Dood wilgenhout trekt spechten en andere 
vogels aan zoals de matkop en mezen. 

Veel insecten zijn afhankelijk van wilgen 
omdat die vroeg in het voorjaar bloeien als 
er nog weinig ander stuifmeel in de natuur 
aanwezig is. Wilgenhout is zacht, daarom is 
het voor de oprukkende bevers steeds weer 
een lekkernij. (foto 3)

Deze keer een artikel over de wilg, een boomsoort die veel in ons natte 
Nederland voorkomt maar waar wij, als houtdraaiers niet zoveel mee 
doen. Toch zijn er wel interessante dingen over de wilg te vertellen. 
Daarover gaat dit laatste artikel over bomen.

2

3

1
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Wilgenhout 
Staken en tenen van wilgenhout, z.g. rijshout, 
gebruikte men vroeger veel voor de aanleg 
van dijken. Soms gingen de tenen uitlopen, 
bloeien en vruchten afgeven. Zo ontstonden 
spontaan wilgenbossen, o.a. in de Biesbos 
en in Flevoland het Wilgenbos bij Almere. 
De plaatsnaam ‘Rodenrijs’ verwijst ook naar 
het rijshout dat daar vroeger groeide. Wilgen 
houden van een vochtige bodem, en staan 
graag in de buurt van land en water. Je ziet ze 
dan ook vaak langs sloten en kanalen staan. 
Ze werken mee om deze op diepte te houden 
door de afgevallen bladeren, die op de bodem 
van de sloot liggen en tot humus zijn vergaan, 
te gebruiken als voeding. Langs deze sloten 
zien we dan ook vaak de bekende knotwilgen 
staan waar zwammen ook graag in groeien. 
(foto 4)

Bloeiwijze
Wilgen bloeien al vroeg in het voorjaar als 
z.g. naaktboeiers, d.w.z. vóór er bladeren aan 
de bomen zitten. Ze bloeien met prachtige 
gele katjes de erg veel stuifmeel de natuur in 
sturen. (foto 5)
 

Gezondheid
Wilgenbladeren werden in de oudheid al 
gebruikt bij ontstekingen, pijnlijke gewrichten 
en tegen koorts. De bast van de wilg bevat 
salicine, een bittere stof dat tegenwoordig 
het hoofdbestanddeel is van aspirine. De 
vroegbloeiende en snelgroeiende wilgen zag 
men vroeger als levenskrachtige bomen die 
wel bijzondere stoffen moest bevatten voor 
de vruchtbaarheid.

Gebruik van wilgenhout
Hoewel wilgenhout niet duurzaam is 
wordt het toch nog steeds wel gebruikt 
voor erfafscheidingen, klompen, manden, 
kisten en bij hek- en vlechtwerken. Vooral 
het laatste komt steeds meer in gebruik; 
door wilgentenen op een afstand van c.a. 
50 cm in de grond te drukken en daartussen 
wilgenafval en ander tuinafval te doen, 
ontstaat een bijzondere, groene afscheiding, 
vooral als de takken gaan uitlopen. 

4

5
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Ook klompen werden veel van wilgenhout 
gemaakt omdat dit warmer voor de voeten 
zou zijn en beter bestand tegen vocht. Vroeger 
werden wilgentenen gebruikt om de houten 
vakwerken van boerderijen en landhuizen te 
vullen die daarna met leem werden afgewerkt, 
een goedkope manier van stucwerk. Voor de 
houtdraaier is wilgenhout minder geschikt; 
het is een wat saaie, witte houtsoort die 
overigens prima is te draaien. Voor grote 
hoeden en aardige wandversieringen is het 
uitstekend geschikt. (foto 6)

Spreekwoorden en gezegden
De lier aan de wilgen hangen is een bekende 
uitdrukking uit de Bijbel (Psalm 137) die een 
treurige situatie aangeeft. Maar...... volgens 
bomenkenners bestond in die tijd in Babel 
nog geen treurwilg. Waarschijnlijk is het 
een Eufraatpopulier geweest. De bekende 
Linnaeus kende ook de verhalen uit de Bijbel 
en noemde de treurwilg toen: Salix babylonica. 

Minder bekend is ‘nu is de duivel in de wilgen’ wat 
zoveel betekent als: nu zijn de poppen aan het 
dansen. Een meer hedendaagse uitdrukking 
is: zo afgezaagd als een knotwilg wat betekent: 
dat hebben we al zo vaak gehoord. 

Mythen
Bij de oude Germanen werd de wilg vaak 
verbonden met het dodenrijk want de 
dodengod Vidharr leefde in de onderwereld 
in een wilgenbosje. Bij de Kelten was de wilg 
gewijd aan de godin Cerridwen en in het Ierse 
alfabet staat de wilg voor de letter S van Saille. 
De oude Grieken hadden een bos van wilgen en 
populieren gewijd aan Persephoné de godin van 

de onderwereld, maar ook van het terugkerende 
leven. Zeus en Hera zouden beiden onder een 
wilg zijn geboren, maar het was wel de enige 
wilg die zaad gaf, alle andere wilgen moesten 
door stekken worden vermeerderd. Volgens 
de Spartanen leefde de godin van het woud, 
Artemis/Diana in een holle wilg. In Leviticus 
23 wordt de wilg genoemd in verband met 
het Loofhuttenfeest. De zevende dag van dit 
feest heet dan ook wel ‘wilgendag’. Zo heet in 
Rusland Palmzondag wilgenzondag. 

Sagen en sprookjes
Binnen het Christendom is ook een aantal 
sagen ontstaan. Judas, die Jezus had verraden 
had zich opgehangen aan een wilg, daarom 
zijn wilgen voor straf heel vaak hol. Een 
andere sage zegt dat Jezus de laatste nacht, 
voor de kruisiging, onder een wilg verbleef 
die vol droefheid zijn takken liet hangen. 
Zo zijn treurwilgen ontstaan. Een ander 
verhaal is positiever; toen Maria met het 
kind op de vlucht was voor Herodes bood de 
wilg bescherming door zijn takken te laten 
hangen. Ook een treurwilg.

Grote en oude wilgen
Wilgen zijn snelle groeiers en kunnen in korte 
tijd een grote diameter krijgen. Maar vergis je 
niet, ze kunnen ook wel oud worden. In Bussum 
aan de Irenelaan staat een schietwilg met een 
omtrek van 600 cm. En in het Noorderplantsoen 
in Groningen één met hoogte van 30 meter. Op 
het landgoed Offen een schietwilg van ca. 250 
jaar oud! En zo staat aan de Kon. Julianalaan 16 
in Mijdrecht een treurwilg met een omtrek van 
500 cm. En in Bellingwolde in Groningen een 
treurwilg van ca. 180 jaar oud. Allemaal oudjes. 
In Lelystad staat een ‘oude’ schietwilg die in 
1950 spontaan is ontstaan uit een in de grond 
geslagen piketpaaltje. De boom is helaas bijna 
dood door de z.g. watermerkziekte die de vaten 
verstopt waardoor de takken en bladeren geen 
water meer krijgen en de boom het loodje legt. 
De boom is de oudste van Lelystad, heeft zelfs 
de naam ir. M.Klasema-boom gekregen. Zoals 
de foto’s 7 en 8 laten zien is men er erg zuinig 
op. Maar er worden wel loten van opgekweekt 
die later de moeder gaan vervangen. 

6
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Het is de bedoeling dat het dan een knotwilg 
gaat worden die minder gevoelig is voor de 
watermerkziekte.

Het laatste artikel over bomen                                                                             
Dit is het laatste artikel over bomen. Het 
begon met de appelboom en eindigt met deze 
wilg. Voor de mythen, sagen en sprookjes 
maakte ik gebruik van het bijzondere boek 
‘BOMEN EN MENSEN’ een oeroude relatie. De 
rest was eigen ervaring. Dank voor de reacties 
die ik van diverse lezers heb ontvangen.

7

8



28 | Aktieradius September 2017

Eigenlijk vormen deze berichten tezamen een soort van soap. Niet voor huisvrouwen, maar 
voor houtdraaiers. Zo heb je het ene bericht naar de redactie gestuurd, en dan begin je diezelfde 
dag weer aan een volgend. Maar goed, het verhaal gaat dus weer verder.

Bericht uit de werkplaats 
Bert Rosbach

Een kennis van mij vroeg mij om een paar 
oorhangers, om die cadeau te doen. Op zich 
geen probleem. Eerste poging, omkeerdraaiwerk 
in notenhout, gezaagd met de decoupeerzaag. 
Een holle druppelvorm moest het worden. Nou, 
die was te onregelmatig, en dat hout verdween 
in de vuilniszak. Tweede poging, diezelfde holle 
druppel, nu in purperhart, en gezaagd op de 
zaagtafel. Maar ook die poging was niet naar 
mijn zin en mijn eisen van perfectie. Ik had het 
idee om de binnenkant te vergulden, maar dat 
had ik voor het verlijmen al opgegeven. Maar 
ook zonder vergulden was het te ongelijk, en 
de richting was dus bekend…. Inderdaad, de 
vuilniszak. Maar de derde poging was beter, 
weer in notenhout, een soort bloemvorm, 
met doorkijkjes, ook om gewicht te besparen. 
Aanvankelijk waren die te lang, dus 1,5 cm eraf. 
Op de foto zijn ze nog in de lange uitvoering.
Ik had weer eens zin om een schaaltje te 
draaien. Ik vond nog een blok essenhout, dat er 
gaaf uitzag. Maar bij het draaien verschenen er 
een aantal verborgen scheuren. Dus werd het 
weer net zo een schaal als in mijn vorig bericht. 
Dikwandig dus. Ik heb er maar geen foto van 
gemaakt.

Ondertussen is het “grote” werk uit mijn 
vorige bericht niet doorgegaan, althans, ik heb 
niets meer gehoord. Wel heb ik een tweetal 
plantpotjes-makers gedraaid. Je weet wel, zo 
een stempel om uit een reep krantenpapier 
een potje voor te zaaien plantjes te maken. De 
maten en een plaatje staan in het “Bericht…” 
uit AR 91.
Ook heb Ik voorbereidingen getroffen voor 
onze tocht naar Olbernhau. In die Duitse  
plaats, tegen de Tsjechische grens aan, werden 
in mei de tweejaarlijkse Drechsel-Forums-
Tagen gehouden. Ik ging daar demonstreren 
bij Killinger, en dan een spiraal, zoals in 
het werkstuk dat in mijn bericht uit het 
septembernummer staat. Om sneller te 
kunnen werken heb ik een tweetal schijven 
gemaakt, waar je de balkjes zo in kunt schuiven. 
Die schijven zitten weer vastgeschroefd op 
twee opspanplaten. Aan beide kanten heb 
je dan een M33x3.5 schroefdraad, een op de 
hoofdas, en een op het stuk met MK2, dat in 
de schuivende kop past. En natuurlijk moet 
je toch wel even oefenen en proberen.  Eerst 
begin je met een bepaalde lengte van de golf, 
maar die blijkt niet te voldoen, Dan maar weer 
een andere golflengte, en uiteindelijk wordt 
het toch nog een vierde versie.
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Verder is er een wedstrijd voor het maken 
van een bepaald speelgoedje, maak een zo 
mooi mogelijke “Olbernhauer Reiterlein”. 
Een wiebelruitertje in hout. En wat maak je 
dan? Wie zit er op een wit paard? Juist, die 
oude man uit Spanje, hoewel die indertijd 
eigenlijk de bisschop van Myra in Turkije was. 
Maar hoe kom je nou aan een paardenkop of 
paardenhoofd? Ik had nog een figuurtje, dat 
ik ongeveer 40 jaar geleden gebruikt had voor 
het snijden van Zeeuwse paardenmessen. Dat 
figuurtje gescand, en dan wel specifiek het 
figuurtje, en op hogere resolutie dan normaal. 
De scan afgedrukt op een normaal vel papier 
en dat paste precies. En tussendoor: ik heb 
ook nog twee kandelaars gedraaid voor een 
grote kaars. Olbernhau was een feest, 3500 
bezoekers in twee dagen. Een aantal Radius-
leden op bezoek gehad bij mijn demo, Jan 
Hovens, die zijn nieuwe ovaal-draaikop 
demonstreert bij Schulte, Paul Smeets, die 
vlak voor mij staat te demonstreren bij 
Killinger. Een tentoonstelling over het werk 
van Frits Burghoff, prachtig.

Ben je net terug, komt de antiekrestaurateur 
langs met een stuk gedraaid eikenhout. Een 
afgebroken sport van een stoel, met het verzoek 
om een nieuwe te draaien. En dan denk je, ik 
heb nog een bruikbaar stuk eikenhout. Maar 
dat blijkt niet één stuk te zijn, maar verlijmd 
met ouderwetse houtlijm, en dat kan niet 
tegen de klappen bij het ronddraaien van 
het balkje. Dat wordt dan op zoek naar een 
stukje eikenhout. Dus op “Molen-dag” naar 
Leidschendam, naar molen “de Salamander” 
Daar tref ik twee leden van Radius, de een aan 
het demonstreren, de ander om alles in goede 
banen te leiden. En die laatste hielp me aan 
een perfect stukje eikenhout. En daar is dus de 
nieuwe sport uit gedraaid. En toen kwam mijn 
bedverlenging eindelijk van pas.
Als afscheidscadeau voor iemand, werd mij 
gevraagd een grote kandelaar te maken, om 
een grote Paaskaars op te zetten. En ik heb 
die maar op de foto gezet. Het is een grote 
voet met een diameter van 28 cm, een zuil in 
omkeerdraaiwerk met een lengte van 20 cm, 
en daarbovenop een schotel met een diameter 
van 21 cm.  
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De zuil is een viertal linksdraaiende spiralen, 
met vier tegelijk gedraaid. Eigenlijk had ik een 
rechtsdraaiende spiraal willen hebben, maar ik 
heb bij stap 2 een denkfout gemaakt. En als stap 
2 eenmaal gedraaid is, moet je doorgaan in de 
juiste richting, of die goed of fout is. Hier bestaat 
niet “beter ten halve gekeerd ………….”. 

En nu moet ik iets ergs bekennen: Ik heb met 
vijlen gedraaid. Maar voordat jullie me uitmaken 
voor “klungel” of nog erger, leg ik het even uit. De 
foto is wel duidelijk dacht ik zo, maar toch. Om 
de kaars vast te zetten zit er een ijzeren pin in de 
schotel en een deel van de zuil. Die pin is eerst 
met de haakse slijper gevormd, maar het laatste 
stuk is met de vijl op de draaibank gedaan. En 
daarna met dat zwarte schuurpapier gepolijst. 

In de tussentijd ook nog gewerkt aan de 
administratie van Radius en op vakantie 
geweest.

In een Franse supermarkt snuffel ik in het 
rek met de tijdschriften, en daar vind ik een 
alleraardigst blad voor houtdraaiers. Qua 
techniek wel gericht op de beginner, maar toch 
ook met leuke ideeën. Vlak voor de vakantie 

vroeg een kennis mij om een paar bollen voor 
een croquetspel. Ik had er nog eentje liggen, en 
er een tweetal bij gemaakt. Maar ja, een foto 
heb ik niet gemaakt. Het zijn gewoon bollen 
met een diameter van 84 mm uit beukenhout. 
Het is nog wel een klus om ze te draaien, en 
om ze zuiver te krijgen.
Eind 2016 zag ik een bericht van Jan Hovens, 
dat hij bezig was met een kop om ellipsen of 
ovalen te draaien. Tot nu toe waren die dingen 
vreselijk duur, maar dat zou anders zijn. Hij 
heeft de kop gedemonstreerd op de open dag 
bij Ronald Kanne, en ook in Olbernhau. Sinds 
beging juli heb ik er ook een. Het begin is wel 
even wennen. En het gaat ook nog wel eens 
fout. Maar ik heb toch een mooie rammelaar 
gemaakt uit meranti. Dat is wel niet het 
mooiste draaihout, maar ik had niets anders 
voor een eerste begin.
Begin juli was er de eindexamen-expositie 
van het HMC te Rotterdam. Altijd leuk om 
te kijken, eventueel contacten te leggen en 
zo voorts. En bij twee werkstukken trof ik 
houtdraaiwerk. Het ene is een klok, versierd 
met halve balustertjes. De bouwer kende weer 
niet het draaien van halve balusters met een 
papiernaad. 
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Hoog tijd dus voor onderricht. Het andere was een toiletmeubel, waarbij de spiegel gedragen 
werd door gedraaide kolommen. En in de spiegel is de maker geportretteerd. 
En na dit uitstapje heb ik me, voor wat betreft draaiwerk dan, gericht op KIE, op Kunst in de 
etalage dus. Dit jaar was het thema “feest”, vanwege het 25-jarig jubileum. En wat past er nou 
beter bij feest dan ……?

De taartbodem is meranti, de kaarsjes 
haagbeuk. En nu gaan de meningen van de 
toeschouwers en maker uiteen. De toefjes 
room, dan wel hazelnoten, of wat je er dan ook 
in ziet: Iep. De “marsepein” is ook al oneetbaar, 
want triplex met de tekst in viltstift.  En nu 
moet ik opschieten, want het laatst stuk 
is geschreven na de eerste augustus, de 
officiële sluitingsdatum van de kopij voor het 
septembernummer.

Tentoonstelling
met demo’s

Polyvalente zaal

evenementenhal Zonhoven-België
rozenkransweg

Zondag 22 oktober 2017
10.00u - 17.00u

Gratis toegang
www.houtdraaiersgilde.be
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Verenigingsnieuws
Afdelingsnieuws – Agenda - Mutaties ledenlijst - Advertenties

Afdelingsbijeenkomsten zijn in 
principe ook voor leden uit  
andere afdelingen te bezoeken.
Wel  graag van te voren 
afstemmen met de afdelings-
contactpersoon waar u ook info 
kunt krijgen over de afdeling.

Afdeling Arnhem-Nijmegen                                                                                       
Afdelingscontactpersoon:  
Jan v.d. Berg, tel. 040 2122076  
jmhmvandenberg@hotmail.nl
Bijeenkomsten in 2017: 
16 september, 14 oktober,  
11 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:  
Wim van Esch, tel. 073 5037361
wim.vanesch5@hotmail.com 
Bijeenkomsten in 2017:  
9 september, 14 oktober, 25 
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:  
Siep Nijenhuis, tel. 0320 261235  
s.nijenhuis@hccnet.nl  
Bijeenkomsten in 2017: 
18 september, 30 oktober, 11 
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 2017:  
7 september, 19 oktober, 23 
november. 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:  
Wiebe Damstra, tel. 023 5328736  
info@meerstad.nl
Bijeenkomsten in 2017: 
De bijeenkomsten worden 
gehouden op donderdagmiddag. 
Informatie over de plaats bij de 
afdelingscontactpersoon.

Afdeling Haarlemmermeer                                                                                                  
Afdelingscontactpersoon:  
Klaas Dikstaal, tel. 020 6592977
Bijeenkomsten in 2017: 
8 september (Aalsmeer of 
Wassenaar),  20 oktober 
(Wassenaar), 1 december 
(Wassenaar).  
De bijeenkomsten beginnen om 
09.00 uur en eindigen 16.30 uur.

Afdeling Lochem                                                                                                                     
Afdelingscontactpersoon: Harry 
Meinders, tel. 0575 525403 

hpgrhmeinders@outlook.com 
Bijeenkomsten in 2017: 
30 oktober, 18 december
De bijeenkomsten worden 
gehouden op de locatie: Kunst-
lokaal 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 2017: 
7 oktober, 25 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. 06 10423488 
aadsneeboer44@gmail.com
Bijeenkomsten in 2017: 
5 oktober, 4 november (ruil- en 
weggeefdag), 28 november.
De bijeenkomsten worden 
gehouden in het dorpshuis 
“de oude school”, Dorpstraat 
72, 1711 RK Hensbroek en 
beginnenom 19.30 uur.

Afdeling Rotterdam                                                                                                              
Afdelingscontactpersoon: Bert
Rosbach, tel. 010 4184786 
a.rosbach@chello.nl                                            
Bijeenkomsten in 2017:
13 september, 8 november. 
Inlichtingen bij Bert Rosbach.                           

Afdelingsnieuws
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Afdeling Utrecht, 
Werkgroep ‘De Lekstroom’                                                                
Afdelingscontactpersoon: Ruud 
Philipsen, tel. 078 6162310 
ruudph@kpnmail.nl 
Bijeenkomsten in 2017: 
11 oktober, 22 november, 
20 december op de locatie de 
Oude School in Lopikerkapel, 
Lopikerweg  Oost 188 van 13.00 
– 16.00 uur.

Afdeling Veluwe                                                                                                                  
Afdelingscontactpersoon:  
Joop Erbé, tel. 0341 262432 
jooprb@hotmail.com
Bijeenkomsten in 2017: 
Geen opgave ontvangen.  
De bijeenkomsten worden 
gehouden in een zaal van de 
Sionskerk, Asseltseweg 6, 8161 
VV Epe.

Afdeling Vormgeven
Afdelingscontactpersoon:  
Ab Strijker, tel. 0320 220118 
aenrstrijker@gmail.com. 
Bijeenkomsten in 2017: 
11 november,  
locatie nog vast te stellen.  
Info verkrijgbaar bij Bert 
Rosbach: 010 4184786             
     
Afdeling Zeeland/West Brabant 
‘De Scheldedraaiers’
Afdelingscontactpersoon: Theo 
de Graaff, tel. 0164 683774
theo.de.graaff@hetnet.nl 
Bijeenkomsten in 2017: 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 2e 
kwartaal 2017

Nieuwe leden
Brak L., Hoge Gouwe 77, 2801 LC 
Gouda
Broek G.J.C. van den, Allanstraat 
79, 2014 XM Haarlem
Corbijn A.H., Industrielaan 79, 
6951 KE Dieren
Groothuis B.G., Wechelerweg 1, 
7431 PD Diepenveen
Haring J.P.C., Houtzaagmolen 196, 
1622 HP Hoorn
Hof C. van den, v. Limburg Sti-
rumstraat 18, 6661 ZM Elst
Kalkman J., Waalbandijk 68, 6658 
KA Beneden-Leeuwen
Kersten G.W.M., Biesseltsebaan 8, 
6585 KS Mook
Klaassen J., Kapelmeestershoeve 
114, 7326 VB Apeldoorn
Koert C.G. van, Nijenburg 14, 
1613 LB Grootebroek
Rensen H.J.F., Oude Graafseweg 
160, 6543 PW Nijmegen
Schonkeren H.J.G., Klemmen-
straat 39, 6039 GT Stramproy
Wagt L., Hogebrinkerweg 43, 
3871 KM Hoevelaken
Werf J.M. van der, St. Joostdijk 
23, 4307 AR Oosterland
Wildbret R., Herikkruid 59, 1441 
XG Purmerend
Zilver R.J., Nijenburg 15, 1613 LB 
Grootebroek
Zuurendonk M., Westerstraat 200, 
1601 AR Enkhuizen
Zwieten P.R. van, Kerkweg 25, 
8024AM Zwolle

Uitschrijvingen
Diest H., Halensebaan 33, 3290 
Diest, Belgie
Jong j. de, Wilhelminalaan 45, 
3381 BN Giessenburg

Verhuizing
Bleecke M., Noarderein 4, 8842 LV 
Wjelsryp
Hoogen C.B. van den, Willemslaan 
6, 4101JM Culemborg
Renes D.A., Auriga 24, 5505 RT 
Veldhoven
Rijswijk M.J.K.M. van, Hornlanden 

37, 8375 GJ Oldemarkt

Overleden
Treep H., Wibergstraat 16, 8017 
GA Zwolle
Wijk S. van, Irisstraat 9, 8255 CB 
Swifterbant
Hofstra, K., ’t Leantsje 11, 8584 
VG Himmelum
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Agenda

28.10.17                   Demodag - Ede 
11.11.17                   ACP vergadering - De Meern
22.09.17 - 23.09.17         Tag der offenen Türe Schulte - Groβ Hesepe (D)
22.09.17 - 23.09.17         Demodagen Willy Vanhoutte - Beernem (B)
15.10.17                   Open Dag Hout 2017 - Zutphen
21.10.17 - 22 10.17         Vormgevers in Hout Fort bij Vechten, Bunnik

TE KOOP: GEIGER Draaibank 380 Volt 5pk

TE KOOP: WADKIN Draaibank 380 Volt 5pk

TE KOOP: Draaibank Perform

TE KOOP: ARBORTECH 
(Australië)

Set SORBY draaibeitels en 
gutsen:
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L en R draaiend
Bedlengte: 260cm
Mobiel bed voor vrije eind: 60cm
Diameter boven bed 120cm
Diameter buiten bed 220cm
Houtlading tot 500kg
Toerentallen: 42, 75, 135, 200, 265, 355, 475, 630 en 650
As diameter: 60mm

Opname centers: MC 3
Bril: 32cm
Klauwplaat: 4 binnen- en 4 buitenklauwen
Opspanplaten: 2x 20cm, 1x 30cm, 2x 40cm, 2x 50cm en 
1x 85cm
4 leunspanen, 2x buiten en 2x binnen
Diverse grote MC 3 boren
Voet noodstop

Bedlengte: 280 cm
Handmatig support
Diameter 80 cm
Diameter buiten bed 230cm
4 toerentallen hand geschakeld, 240, 600, 1250 en 2800
As diameter 40mm
Opname centers: MC 2
Klauwplaat met binnen- en buitenklauwen
2 opspanplaten
2 leunspanen

Drijfriem nieuw, bedrading en relais gerenoveerd
Voet noodstop
Handrem

Beide banken zijn zeldzaam en industrieel erfgoed. 
Info bij Peter van de Waal via email: petervandewaal@
me.com

Lengte    155 cm.
Gewicht     72 kg.
Centerhoogte   15 cm.
Max. afstand tussen centers  80 cm.
Motor 240 V. ¾ PK 375 W
Snelheden variabel in 10 stappen 500 – 2.000
Meedraaiend center  
Klauwplaat   3 punts
Steeksleutels   2 stuks

Diversen
− Gutsen

− Chuck (klauwplaat)
− Schuurplaat 
− Slijpmachine Tormek
− Opspanplaat
− Plaat met hoekgeleiding
− Schuifmaat
− Meetgereedschap
− Leunspaan voor uithollen
− Etc.

Voor informatie en eventuele bezichtiging:
P.H. Rademaker 070-355906

Frees voor haaks-slipmachine met Widia messen en 
beschermkap voor groeven, uitholling of
beeldhouwwerk in hout.
Te gebruiken met gangbare haakse slijper. 
Als nieuw voor EURO 50,00                                    

weinig gebuikt. 
6 stuks voor EURO 90,00                                

Te bevragen: H. Didier
Tel. 035 602616  (Soest)
Email: henri.didier@ziggo.nl
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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.

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.H.) Karreman, 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  december. 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

Kijk ook op de website van Radius:

www.houtdraaien.com

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

           SHELLAWAX 

 hèt product voor houtdraaiwerk met glans 
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