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Voor nr. 97: 1 februari 2017

Op het moment dat ik dit stukje schrijf is november net 

begonnen en heb je het idee dat de herfst nu ook echt begonnen 

is. Het blad dat nog aan de bomen zit begint nu echt mooi 

te kleuren en het wachten is op wat nachtvorst en daarna 

een flinke wind en we zien de bomen in al hun schoonheid en 

herkennen veel soorten aan hun vorm. 

De drukke oktobermaand ligt achter ons. Druk in de zin dat 

er elk weekend wel een houtmanifestatie was waar je als 

houtliefhebber naar toe kon gaan. Voor mij geldt dat er ook 

nog een afdelingsbijeenkomst in zat, dus ik kon elk weekend 

genieten. Eigenlijk wel jammer dat er in zo’n kort tijdsbestek 

zoveel bijeenkomsten zijn. De verschillende organisaties 

zouden dat misschien wat beter kunnen afstemmen zodat 

het over een langere periode verspreid zou zijn. Wie weet? 

Toekomstmuziek?

Er is weer een blad vol interessante artikelen. Om te lezen, 

maar wellicht ook om te maken. Wie niet op de bijeenkomsten 

is geweest kan er in dit nummer iets over lezen en kijken naar 

de foto’s van de werkstukken van de prijswinnaars van de 

tentoonstelling van 28 oktober in Ede. Voor mijn gevoel zitten 

we nu in de meest productieve periode voor de houtdraaiers. 

In de werkplaatsen is het nog niet te koud en we hebben 

weer (nieuwe) ideeën op kunnen doen op de verschillende 

bijeenkomsten. Ga ermee aan de slag en wellicht zie ik van 

jullie werkstukken wel mooie foto’s voorbijkomen.

Ik wens jullie namens de hele redactie fijne feestdagen en een 

heel voorspoedig, maar vooral gezond 2018.

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  
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Van de bestuurstafel
Pieter Hermans

Als ik dit schrijf is het 9 november, de 94e verjaardag van mijn schoonvader. Van hem heb ik mijn eerste 

draaibank gehad. Nou ja gehad, hij had ‘m afgebroken en de onderdelen stonden aan straat klaar voor de oud-

metaalhandel van de lokale harmonie. Ik heb ‘m daar vandaan weten te redden en toen sloeg het virus toe ….

Er valt deze keer best veel te vertellen vanuit het bestuur. We hebben net een mooie en drukbezochte 

centrale demodag achter de rug. Goed georganiseerd door de Lekstroomdraaiers en met een mooie expositie 

van de afdeling Vormgeving. De uitgeschreven wedstrijd voor het mooiste werkstuk is uiteindelijk glansrijk 

gewonnen door een van onze internationale ambassadeurs voor het houtdraaien, Marcel van Berkel. Marcel 

heeft hiervoor van het bestuur een mooie ingelijste oorkonde in ontvangst mogen nemen.

De volgende, decentrale, demodag zal in het komende voorjaar georganiseerd gaan worden door de 

Flevodraaiers. Hiervoor is een mooie nieuwe locatie gevonden in Zeewolde. Ik kijk er alweer naar uit en jullie 

ook denk ik. 

Enige tijd geleden hebben we heel veel tijd en energie besteed aan het samenstellen van een enquête onder 

de leden. Jullie hebben daar massaal aan meegewerkt en wij zijn daar sindsdien in elke AktieRadius op 

teruggekomen. In de tussentijd proberen we hier en daar veranderingen door te voeren die misschien niet 

altijd direct zichtbaar of merkbaar zijn maar toch effect hebben.

Onze ledenadministrateur, Ruud van Oorschot, had te kennen gegeven om te willen stoppen met het 

uitvoeren van zijn functie. In de vorige AktieRadius was daarom dan ook een ‘personeelsadvertentie’ 

hiervoor geplaatst. Het resultaat hiervan is dat we nu in gesprek zijn met een serieuze kandidaat om Ruud 

op te volgen.

Over ruim een jaar staat de kalender op 2019 en bestaat Radius 25 jaar. Hiervoor is een Jubileumcommissie 

benoemd die zeer voortvarend te werk is gegaan. De afdelingscontactpersonen zijn inmiddels geïnformeerd 

hierover en zullen hun afdelingen verder voorzien van informatie. Daarnaast worden jullie ook via deze en 

volgende AktieRadius-sen verder op de hoogte gehouden. Begin maar alvast met het maken van dat unieke 

werkstuk dat een mooie plaats verdient in het jubileumboek.

We verheugen er ons op dat er weer een nieuwe loot ontstaan is aan de Radius-stam. Dit zijn sinds 2 

december j.l. de Drechtstedendraaiers, een heuse afdeling die van start gaat met 14 leden. Uiteraard kunnen 

anderen uit de ruime omgeving van Dordrecht zich bij hen aansluiten.

We hebben heel veel positieve reacties gehad op het publiceren van zes instructiefilmpjes op YouTube. We 

denken dan ook dat dit een ledengroei teweeg gebracht heeft. Dit jaar hebben we inmiddels zo’n dertig 

nieuwe leden mogen verwelkomen waar in andere jaren het ledenaantal vrijwel constant bleef. In december 

zullen de laatste twee filmpjes verschijnen die allemaal tot stand gekomen zijn met financiële ondersteuning 

Radius, de Houtdraaierij, Drechselbedarf K. Schulte en een aantal leden. Mensen die zich geabonneerd hebben 

op het YouTube-kanaal van Radius ontvangen daar automatisch bericht van. Inmiddels zijn de filmpjes al 

ruim 12.000 keer bekeken en hebben bijna 300 personen zich op dit kanaal geabonneerd.

Velen van jullie zijn ook actief op het forum van Woodworking.nl. Daarom hebben we ook besloten ons eigen 

forum op onze eigen website te stoppen. Via dit forum hopen we ook houtdraaiers te bewegen lid te worden 

van onze vereniging of niet-afdelingsgebonden leden geïnteresseerd te krijgen om lid te worden van een 

afdeling. Daarnaast zijn we bezig om onze eigen website te moderniseren.

Als laatste wil ik het jongerenbeleid noemen. Ook hiervoor is een commissie in het leven geroepen die hiermee 

aan de slag is gegaan. Deze commissie zal het bestuur tijdens de volgende algemene ledenvergadering 

adviseren.
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Mahoniehouten schalen 

1. De latten op kleur gesorteerd en een 
nummer gegeven, op de zaag de hoek 
ingesteld en gaan zagen. Na het zagen ook 
weer de stukjes genummerd van 1 tot 12.

2. Deze zaagtafel heb ik zelf gemaakt naar 
voorbeeld van Stephen Ogle.

  Je koopt weleens hout waarvan je denkt, ik zie wel wat ik ermee doe, zoals de bos latten (men 
zei mahoniehout) die ik had gekocht op de Demodag van 8 april 2017 in De Rijp. Ze lagen al een 
week of drie in mijn werkplaats en ik kreeg het idee om er een mooie schaal van te maken als 
huwelijkscadeau voor mijn zoon en schoondochter. Het zijn 12 latten, dus precies genoeg om 
cirkels te maken van 12 delen.

Henk de Rijk

1

2

1
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3. Ik reken niet precies de diameter uit, maar 
maak bij elke ring de stukjes 5 mm groter 
en bij het lijmen hou ik de volgorde van 1 
tot 12 aan.

4. Alle stukjes worden met de hand geschuurd 
en aan elkaar gelijmd. Ik maak altijd twee 
halve ringen van 6 stukjes

3

4

4a
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5. Halve ringen op elkaar gelegd om te kijken 
hoe hoog hij wordt. Ik wil hem afwerken 
met een ring van één kleur mahonie. Weer 
de stukjes genummerd van 1 tot 12.

6. Bovenaanzicht. Hier is al duidelijk de 
kleurschakering te zien.

7. De twee halve cirkels zaag ik gelijk op de 
zaagbank.

5

6

7
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8. De halve cirkels kunnen nu aan elkaar 
gelijmd worden.

9. Alle cirkels gelijmd.

10. De cirkels lijm ik nu op elkaar tot twee 
schalen.

8

9

10
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11. In een zelfgemaakte pers worden de ringen 
goed op elkaar geperst.

12. Ik heb nu twee complete schalen.

13-14 Ik heb nog een aparte ring gemaakt als  
 voetje.

11

12

13- 14
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15. Opgespannen op de draaibank.

16. Buitenzijde afgedraaid.

17. Met het voetje weer opgespannen in de 
chuck.

15

16

17
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18. Nu kan de binnenzijde worden afgedraaid.

19. En glad geschuurd.

20 De andere schaal wordt op dezelfde manier 
gedraaid maar nu met een kern en een 
rand.

18

19

20
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21. Ik vond het bruine voetje toch niet zo mooi 
en heb dat er weer afgedraaid.

22. Ik had nog een aantal stukjes over en heb 
daar twee voetjes van gemaakt.

22. De schalen zijn afgewerkt met Chestnut 
microcrystalline.

21

22
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In Memoriam

Op 13 september 2017, één dag voor hij de leeftijd van 83 jaar zou bereiken, overleed Roelof 
(“Roel”) Catharinus Schmidt. Bij de oudere leden van Radius was hij bekend als schrijver van de 
rubriek IN BEELD, waarvan hij er ruim 50 heeft geschreven. Niet alleen voor het blad AktieRadius 
heeft hij veel betekend, maar zeker ook voor de vereniging. Toen Radius op enig moment op een 
“dood” spoor zat zoals hij dat zelf zei, is hij met een aantal anderen de uitdaging aangegaan 
en heeft als tijdelijk voorzitter de vereniging weer op gang gebracht. Mede onder zijn leiding 
zijn er een paar landelijke tentoonstellingen geweest (Culemborg 1999 en Tiel 2001). Daarvan 
getuigt nog de catalogus “Betoverend hout” die vele leden in hun bezit hebben.
Op de rouwkaart staat: “een bijzonder mens heeft ons verlaten, maar zijn sterke geest en liefde 
blijft ons bij.”
Vanuit de vereniging kunnen we dat beamen. We zijn hem dan ook dankbaar voor alles wat 
hij voor onze vereniging heeft gedaan. Wij wensen in het bijzonder zijn vrouw, maar ook de 
verdere familie veel sterkte om dit verlies een plek te geven. Op de rouwkaart stond een foto 
met “Roel” achter de draaibank, iets wat hij zo lang mogelijk heeft volgehouden. Op de foto 
hieronder zien we Roelof in zijn geliefde werkplaats in Everdingen. De foto is gemaakt bij het 
artikel over Roelof in AktieRadius 76.

Roelof C. Schmidt
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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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Van de jubileumcommissie

Beste Houtdraaiers,

De Commissie voor het 25-jarig Jubileum van Radius 

heeft groen licht gekregen van het bestuur en gaat 

de plannen verder uitwerken. Graag wil ik jullie 

hierover informeren want het wordt een houtdraai 

manifestatie/presentatie voor en door allen. De 

locatie is geworden: ”De Tuinen van Appeltern”, een 

groot park relatief centraal in het land, met goede 

paden, elektra aansluitingen ruim voldoende, waar 

veel bezoekers komen en voor onze partners genoeg 

te zien is. Om iedereen gelegenheid te geven om te 

komen gaan we uit van een weekend en wel op 18 

en 19 mei 2019. De opzet van dit Jubileumfeest is als 

volgt:

• Elk Radius lid krijgt twee toegangskaarten

• Elke afdeling demonstreert en exposeert eigen 

werkstukken, die verkocht mogen worden.

• De 15 afdelingen staan verdeeld over het hele 

         park.                                                            

• Expositie van werkstukken van alle leden in de 

Bernhardhal en het Glazen Paviljoen

• Diverse leveranciers zullen aanwezig zijn zoals 

op de Demodagen.

• Als extra attractie komt er een Midwinterhoorn 

Groep demonstreren. 

• En niet te vergeten het Jubileumboek. Een mooi 

aandenken met foto’s van werkstukken gemaakt 

door Radius leden. Doe mee lees het stukje 

elders in het blad.

Het wordt een feestelijk gebeuren en we rekenen dan ook 

op ieders medewerking!!!  

Uiteraard zal de commissie overleg plegen met de 

afdelingen en de leden die niet bij een afdeling 

aangesloten zijn. Er moet met elkaar nog veel geregeld 

worden. Oh nog tijd genoeg? ……. Vergis je niet! Een 

jaar is zo voorbij. Mensen, ga in 2018 aan de slag, je 

hoort beslist van ons. Zijn er nog vragen of suggesties 

schroom niet en neem contact met mij op of stuur 

een mail.

Namens de Jubileumcommissie wens ik jullie fijne 

feestdagen en een goed en gezond 2018 toe.

Hartelijke groet,

Ruud Philipsen, voorzitter van de jubileumcommissie.                                                                                                        

e-mail: ruudph@kpnmail.nl of tel 078-6162310.
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Een van de activiteiten in de opmaat naar het 25 

jarig jubileum van onze vereniging in 2019 is het 

voorbereiden van een jubileum/fotoboek van werk 

van ál onze leden.

Op afdelingsbijeenkomsten en demodagen zien we 

telkens weer enthousiaste draaiers die niet alleen 

zichtbaar genieten van hun hobby maar ook heel 

mooie dingen maken.

Die mooie dingen, zo een werkstuk waar uw hele ziel 

en zaligheid in ligt, willen we vastleggen door het 

uitgeven van een jubileumboek.

U hoeft geen topdraaier te zijn maar u heeft vast een 

werkstuk waar u heel tevreden, misschien wel trots 

op bent. Kom voor de dag met dat werkstuk, laat het 

zien en gun het een plaats in een fraaie jubileumboek 
uitgave.

Wij vragen u, álle leden, om vóór 1 mei 2018 van 

maximaal 3 werkstukken een of meerdere foto’s 

in te leveren met een korte toelichting zoals uw 

naam, gebruikte houtsoort, afwerking, titel of korte 

beschrijving, eventuele afmetingen en/of gevolgde 

werkwijze. Wilt u deze foto’s bij voorkeur digitaal 

aanleveren bij Arie Braspenning, email aktieradius@

houtdraaien.com.

Foto tips: Zorg voor een scherpe foto, gebruik geen 

flitslicht want dat geeft vaak schaduw. Zorg voor een 

rustige achtergrond/ondergrond. Digitaal verzenden: 

verzendt maximaal 3 foto bestanden per mail. Lukt 

dit niet, probeer het dan met 1 foto bestand tegelijk 

per mailbericht. Als u thuis bent in Wetransfer kunt u 
meerdere fotobestanden tegelijk versturen.

Hebt u desondanks hulp nodig bij het maken van een 

goede foto, bij het digitaal verzenden, wilt u meedoen 

maar aarzelt u of bent u er nog niet helemaal klaar 

voor? Laat het ons weten.

Met raad en daad willen wij u bijstaan om dát boek 

te maken waar we straks met zijn allen trots op zijn.

De jubileumboek commissie: Pierre Waelen en Arie 

Braspenning

Jubileumboek 
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Bericht uit de werkplaats 

Als eerste moest er nog een tweetal projecten 
worden afgerond. Twee tijger-rammelaars, 
zoals beschreven door Jan Hovens. Het hout 
lag al een aantal maanden klaar, dus dat 
moest ook maar eens van de tafel af. Verder 
had een kennis mij gevraagd een kerststal te 
draaien. Dat moet net zo een stal worden als 
ik eerder gedraaid heb. Zie hiervoor AR 89 van 
maart 2016.

Drie van de tien figuren waren al wel gedraaid, 
maar nog niet in elkaar gezet. Er moest dus nog 
het een en ander gedraaid worden. Er is een 
nieuwe figuur bijgekomen in de vorm van een 
engel.

Daar komt behalve draaien ook nog snijden 
aan te pas. De vleugels zijn namelijk 
samengesteld uit 3 lagen beukenfineer, 
gelijmd als triplex. Dat kon ik niet zagen met 
de figuurzaagbeugel, dus was het snijden en 
slijpen met de Dremel. Maar het heeft wel 
wat, zo een engel. 
Ik ben aan het oefenen met de ovaal-draai-
kop. Dat valt nog niet mee, eerst maar even 
simpel beginnen. En zo af en toe gaat het fout, 
dan krijg je een happer, en dan slipt een van 
de drijfriemen. En dan is het werkstuk totaal 
verschoven, zodat de ellips niet meer klopt. 
Maar daar gaan we op oefenen.
Ondertussen heb ik een gast in mijn 
werkplaats gehad. Een Herintreder. Hij had 
al eerder gedraaid, maar dat was al een tijdje 
geleden. En nu kwam hij even snuffelen. Altijd 
leuk om zoiets te doen. 
Het oefenen van het ovaal-draaien gaat door. 
Een hanger uit haagbeuk, maat 50 x 30 mm. 
Maar ook daarbij is het nog niet helemaal 
koek en ei, want de draad had in de lengte 
van de ellips moeten lopen, maar loopt nu 
evenwijdig aan de korte as van de ellips. Bij 
het opspannen heb ik iets niet goed gezien. 
Eigenlijk had ik dat uit been willen doen, maar 
ik had geen geschikt stuk in mijn voorraad. 
Overigens is het een gewone ellips, niks 
bijzonders, dus geen foto.
Tussendoor ook nog even een dag 
gedemonstreerd op Open Dag hout te 
Zutphen. Altijd leuk. En ook dit keer was het 
mijn favoriete demo-vorm: omkeerdraaiwerk. 
Een lichtje dit keer. Gemaakt uit gewoon 
vurenhout uit de bouwmarkt, 43x43 mm. 
En dat is momenteel alleen met afgeronde 
hoeken te koop. En dat zie je dan in het 
centrum van het stuk waar het theelichtje 
bovenop komt. Die afgeronde hoeken hebben 
overigens een functie: dan brandt het minder 
snel, omdat er minder punten en kanten en 
hoeken zijn waar de hitte groot genoeg wordt. 

Bert Rosbach
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Het stuk is een variatie op een thema, bedoeld 
om sneller iets te kunnen laten zien, omdat de 
fasen 2 en 3 een stuk sneller verlopen. 
Lang geleden, voor 1968, kwam ik in de 
bibliotheek van Arnhem het Houtvademecum 
tegen. Daarin stond een foto van purperhart, 
weliswaar iets te licht paars volgens mij, 
maar toch. Je wordt een beetje verliefd op 
zo een kleur. Verder kennen we allemaal 
de uitdrukking “Pimpelpaars met een goud 
randje”. Denk ook nog maar eens even na hoe 
de term “pimpelpaars” is ontstaan. Welnu, 
het omgekeerde kan ook: Goud met een 
pimpelpaars randje. Alleen het verguldsel 

is niet naar mijn zin. De ondergrond van de 
poliment-vergulding was te oneffen. Dat is 
ook op de foto te zien. Waardoor? Ik moet eens 
te rade gaan bij mijn leermeester van Linova 
in Zutphen. 
Tot slot de demodag, 3 dagen voor de 
sluitingsdatum van de kopij. Eerst mijn 
inbreng in de tentoonstelling van de afdeling 
Vormgeving ingeleverd. Omdat ik bij de video 
stond kon ik het verhaal van Jan Hovens over 
ovaaldraaien uit de eerste hand vernemen, 
en ik heb daar een aantal waardevolle tips 
gekregen. Nu het vergulden nog.

Oproep aan de leden van Radius woonachtig in de omgeving van Amersfoort-Hoevelaken.

Een van onze actieve vrouwelijke leden, woonachtig in Hoevelaken, wil heel graag in 
contact komen met een aantal actieve houtdraaiers.
Het doel is het oprichten van een nieuwe afdeling van Radius.
Dit streven past helemaal in het beleid van Radius om te komen tot nieuwe afdelingen in 
de regio’s waar we nog onvoldoende aanwezig zijn. Daarom een oproep aan onze leden: 
als zij interesse hebben en samen met de initiatiefneemster een nieuwe afdeling willen 
oprichten, stuur uw reactie naar secretaris@houtdraaien.com. 
Hij brengt geïnteresseerden dan vervolgens met elkaar in contact.
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Vervolg artikelreeks uitkomsten enquête 
(zie ook nr:94 en 95 AR)

In de vorige twee artikelen heb ik mij gericht 
op de individuele vragen en opmerkingen en 
daar vanuit het bestuur op gereageerd. Veel 
onderwerpen zijn de revue gepasseerd.
Er zijn nog een groot aantal andere opmerkingen 
en suggesties welke niet aan de orde zijn 
geweest. Om door te gaan met het formuleren 
van antwoorden en standpunten lijkt mij op het 
moment minder zinvol. Indien er leden zijn die 
vinden dat hun vraag, opmerking, etc. toch aan 
bod zouden moeten komen stuur mij dan een 
mail, ik beloof u er op een of andere manier op 
terug te komen. 
Enkele overwegingen om niet verder te gaan 
met het beantwoorden zijn:
• Kans op herhaling, veel vragen gaan over 

hetzelfde thema
• Als bestuur zijn we druk in de weer met 

het realiseren van een vijftal actiepunten 
vanuit de enquête, wat waren die 5 
actiepunten: een nieuwe aantrekkelijke 
website met daarop informatie voor leden 
en voor belangstellenden, het oprichten 
van nieuwe regio’s en afdelingen daar 
waar nu nog blinde vlekken zijn, het 
jongerenbeleid, en (nieuwe) ledenbeleid.

Als vereniging willen we heel graag positiviteit 
uitstralen, leden moeten trots kunnen zijn op 
hun vereniging, maar het bestuur kan dit niet 
alleen realiseren. Vanuit de enquête worden 
er heel veel verwachtingen uitgesproken, 
ideeën gelanceerd die om reactie en actie 
vragen. Meestal van het landelijk bestuur 
en/of de afzonderlijke afdelingen. Om nu te 
voorkomen dat we na verloop van tijd moeten 
constateren dat er niets wordt gedaan met de 
uitkomsten van de enquête en er daardoor 
een negatieve sfeer kan ontstaan moeten we 
nu spijkers met koppen gaan slaan.

Het slaan van spijkers met koppen.
Om dit te kunnen realiseren hebben we meer 
vrijwilligers nodig die zin en tijd hebben 
om de plannen, wensen, verwachtingen etc. 
welke de leden hebben ten uitvoer te kunnen 

brengen.
Toch maar weer even terug naar de enquête:
Hoe mooi zou het zijn als we meer individuele 
aandacht aan leden kunnen geven, b.v. 
ondersteuning bieden bij het verder 
ontwikkelen van je houtdraai capaciteiten. 
(Meester-gezel) Het oplossen van allerlei 
praktische problemen, het samen reizen naar 
vergaderingen of demodagen. Het wegwijs 
maken van nieuwe leden van Radius. Het 
gaat hier dan vooral om leden die om allerlei 
redenen niet zijn aangesloten bij een afdeling.
Daar leven bij het bestuur maar ook bij 
individuele leden wel ideeën over.

We zijn daarom op zoek naar leden die als 
verlengstuk van het bestuur in elke provincie 
of regio willen optreden om een aantal van 
de eerdergenoemde punten tot uitvoering te 
brengen in samenwerking met het bestuur.
Wat mensen vaak tegenhoudt om een 
bestuurlijke taak op zich te nemen is met 
name het vergaderen waar niet iedereen 
op zit te wachten. We zoeken daarom naar 
manieren om deze nieuwe vrijwilligerstaak 
zoveel mogelijk praktisch te laten verlopen. 
Geen vergaderingen, wel informatie krijgen 
vanuit het bestuur d.m.v. mail b.v.

Concreet is dus de vraag aan een aantal 
Radius leden: helpen jullie mee om samen 
met het bestuur spijkers met koppen te 
slaan en zo de verbindende schakel te zijn 
tussen de leden in de eigen provincie die 
met name geen lid zijn van een afdeling.
Het aantal leden van Radius die geen lid zijn 
van een afdeling bedraagt:…………
Als ons dit gaat lukken dan ben ik ervan 
overtuigd dat we bij een volgende enquête 
heel veel van de nu gesignaleerde wensen, 
klachten en ideeën hebben opgelost en/of 
gerealiseerd.
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Ten slotte wil ik proberen om een beeld te 
scheppen hoe de taak van deze vrijwilligers 
eruit zou kunnen zien, belangrijk is dan om 
te beginnen met een goede benaming van de 
functie. 
Laten we het voorlopig de” provinciale 
coördinator Radius” noemen. “
Tot het takenpakket van deze coördinator 
zouden de volgende werkzaamheden kunnen 
behoren:

Leden met elkaar in contact brengen die 
daartoe een wens hebben bijvoorbeeld:
• Ik ben een nieuw lid en beginnend draaier 

hoe kom ik in contact met een ervaren 
draaier in de buurt?

• Bij welke afdelingen van Radius kan ik 
mij aansluiten?

• Kan ik met iemand meerijden naar een 
vergadering of demodag (coördineren)?

• Kun je mij wegwijs maken binnen de 
vereniging?

Nieuwe leden in de provincie namens 
Radius welkom heten
• D.m.v. een welkomsttelefoontje
• In contact brengen indien gewenst met 

een bestaande afdeling.

Aanspreekpunt
• De provinciaal coördinator is het 

aanspreekpunt voor alle leden 
woonachtig in de provincie die met 
name geen lid van een afdeling zijn en 
is de verbindende schakel tussen leden, 
afdeling en bestuur.

Tot slot van deze reeks van drie artikelen over 
wat er leeft bij de leden van Radius nog een 
oproep:

Tijdens de ledenvergadering in april 2018 zal 
ons bestuurslid Ruud van Oorschot aftreden 
na een periode van 17 jaar als bestuurslid 
te hebben gefunctioneerd. Een boeiende 
en fijne periode vindt Ruud maar eigenlijk 
veel te lang. Het bestuur dient regelmatig te 
verjongen en te veranderen.

We doen daarom ook mede uit naam van 
Ruud een dringend beroep op enkele leden 
van Radius om zich kandidaat te stellen 
als algemeen bestuurslid. De functie van 
ledenadministrateur welke Ruud ook al 
die jaren heeft vervuld is niet automatisch 
gekoppeld aan het bestuurslidmaatschap. 
Overigens sinds de vorige ledenvergadering 
bestaat er nog steeds een vacature, dus zijn 
we op zoek naar 2 kandidaten.
Het kan toch niet zo zijn dat we binnen de 
vereniging geen mensen kunnen vinden die 
beleidsmatig willen meedenken.
We moeten voorkomen dat we straks na april 
met een bijna gehalveerd bestuur invulling 
moeten gaan geven aan alle ideeën, wensen, 
etc. die er binnen de vereniging leven. Dat 
gaat dus niet lukken.

Wilt u meer informatie of u aanmelden voor 
de functie van provinciale coördinator Radius 
stuur dan een mailtje naar de secretaris@
houtdraaien.com
Mocht u meer informatie willen over de 
functie van algemeen bestuurslid neem 
dan contact op met onze voorzitter Pieter 
Hermans: voorzitter@houtdraaien.com

Het bestuur rekent op U.

Wim Meijboom
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2e prijs tentoonstelling 
Ede oktober 2017
Naam: Joost de Ridder
Titel: Segmentvaas
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3e prijs tentoonstelling 
Ede oktober 2017

Naam: Iet Feith
Titel: de Nacht

De bovenrand van de pot
is bekleed met vissenhuid
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Soorten maskers
Er bestaan verschillende soorten maskers:

• Stofmasker: een stofmasker beschermt tegen 

aërosolen zoals stof, nevels en vezels. Dit masker 

is verkrijgbaar in drie klassen, te weten FFP1, FFP2 
of FFP3. Hierbij hebben FFP1 maskers de laagste 

beschermingsgraad en FFP3 maskers de hoogste.

• Halfgelaatsmasker: dit masker sluit beter aan op 

het gelaat dan een stofmasker, waardoor de kans 

op lekken kleiner wordt en de veiligheid dus 

groter wordt. Dit masker kan gebruikt worden in 

combinatie met een veiligheidsbril om de ogen 
te beschermen tegen spetters (dit beschermt de 

ogen echter niet tegen gassen en dampen!).

• Volgelaatsmasker: dit masker beschermt ook de 

ogen volledig en heeft een groter draagcomfort. 

Hierdoor is het masker geschikt voor langdurig 

gebruik. Een volgelaatsmasker gebruik je als je 

werkt met stoffen met schadelijke of irriterende 

stoffen, of stoffen die nog schadelijker zijn.

Filters
Half- en volgelaatsmaskers zijn voorzien van filters. 

Verschillende filters beschermen u tegen verschillende 

gevaren, waaronder fijnstof, dampen en gassen. Het is 

daarom van belang dat u het juiste filter kiest, zodat 

u hier optimaal tegen beschermd wordt. Er bestaan 

verschillende soorten filters voor adembescherming:

• Stoffilters: een stoffilter beschermt - net als een 

stofmasker - tegen aërosolen. Deze filters zijn 

verkrijgbaar in drie klassen, te weten P1, P3 en P3.

• P1: beschermt tegen hinderlijk, niet schadelijk 

stof.

• P2: beschermt tegen schadelijk fijnstof. 

• P3: beschermt tegen giftig fijnstof.

• Gasfilters: een gasfilter biedt bescherming tegen 

gassen en dampen.

• Meervoudige gasfilters: meervoudige gasfilters 

beschermen tegen meer dan één groep gassen en/

of dampen. De meest voorkomende meervoudige 

gasfilters zijn AB-filters (beschermen tegen 

organische dampen, oplosmiddelen en zure 

gassen) en ABEK-filters (beschermen tegen 

organische dampen, zure gassen, zwaveldioxide 

en ammoniak). Meervoudige filters bestaan in 

beschermingsklasse 1 en 2.

• Combinatiefilters: een combinatiefilter beschermt 

zowel tegen gassen en dampen als tegen 

aërosolen. Een combinatiefilter is voorzien van 

een kleurcodering, waaraan u kunt aflezen tegen 

welke stofklasse het filter beschermt. Het meest 

gebruikte filter in de glastuinbouw is het  A2P3 

filter. Dit is een combinatiefilter met een hoog 

absorberend vermogen voor organische dampen 

en een deeltjesfilter tegen giftig fijnstof.

Maskers en filters voor adembescherming
Boudewijn Rossy

Op een bijeenkomst van de afdeling Noord-Holland Noord 
vertelde een van de aanwezige leden dat hij met de verfstof 
bielzenzwart in de weer was geweest in een besloten ruimte. 
Diezelfde avond nog moest hij naar het ziekenhuis met een niet 
te stelpen bloeding van zijn neus. Tampons in de neusgaten 
die er twee dagen in hebben gezeten, slecht slapen en en hoop 
schrik in het lijf. Ook is bekend dat veel leden (goedkope) 
blanke spuitlak van de Action gebruiken om mee af te werken. 
Dit ook in een besloten ruimte. Daarom nog eens op een rijtje 
hoe je omgaat met gevaarlijke stoffen.
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Aandachtspunten bij adembescherming
• Een masker moet de mond en neus volledig 

bedekken en goed aansluiten op het gelaat. Bent 

u een baarddrager, houd er dan rekening mee 

dat de baard ervoor zorgt dat het masker niet 

optimaal aansluit. Dit kan de beschermingsgraad 

met 50% doen verminderen! In dit geval is 

een hoofdkap meer geschikt. De  filter  van het 

masker (of in het geval van een stofmasker 

het volledige maskers) moet tijdig vervangen 

worden. Wanneer een filter namelijk verzadigd 

raakt, zal het niet meer optimaal beschermen. 

Als vuistregel geldt: een gasfilter is 8 werkuren 

inzetbaar over een periode van 30 dagen, mits 

het filter tussentijds luchtdicht wordt bewaard 

(maak hiervoor gebruik van afdoppen en een 

filterbewaardoos).

• Zet het masker pas af nadat u de ruimte met 

fijnstof, nevel of gas hebt verlaten. Laat uw 

maskers jaarlijks controleren tijdens de masker 
controledagen. Goedgekeurde maskers worden 

voorzien van een controlecertificaat. Hiermee 

voldoet u aan de wettelijk gestelde eisen voor 

adembescherming.

Masker schoonmaken en opbergen
Wanneer u klaar bent met uw werkzaamheden en de 

ruimte met nevel of fijnstof verlaat, is het belangrijk 

dat u het masker op de juiste manier schoonmaakt 

en opbergt. Doe dit als volgt:

1. Open het bandenstel van het masker tot de 

aanslag.

2. Veeg het vizier met een antistatische doek 

schoon.

3. Zorg ervoor dat het masker helemaal droog is.

4. Berg het masker op in de bijbehorende zak 

of draagbox. Zorg er hierbij voor dat het masker 

niet vervormd kan raken en stofvrij blijft.

5. Leg het verpakte masker niet in direct zonlicht 

en zorg voor een opslagtemperatuur tussen de 

-15 en +25 °C.
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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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Erich Kinkelaar
“houtdraaien blijft de hoofdmoot”

Ab Kraaijeveld

Als je lange tijd in Leerdam woont, je werkplaats ligt op een prachtige plek op de drukke 
route naar de glaswinkels en je oefent je hobby vaak uit met de deur open, dan is het niet 
verwonderlijk dat er spannende ontmoetingen plaatsvinden. De gebroeders de Keijzer, 
toonaangevende glaskunstenaars in dé glasstad van Nederland, passeren de werkplaats en 
dankzij het uitnodigende ‘opendeur-beleid’ van Erich Kinkelaar raken de heren al spoedig in 
gesprek. Er is sprake van wederzijdse belangstelling en bewondering voor elkaars werk. Beide 
partijen zien wel brood in het experiment van samenwerking: als je de vormgeving van het 
glas afstemt op het houten object, of andersom, dan kan het eindresultaat nog wel eens groter 
zijn dan de waarde van de twee afzonderlijke objecten apart. Het ‘zachte’ van het hout en het 
‘harde en transparante’ van het glas versterken elkaar.
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Peter van de Waal
Erich Kinkelaar krijgt op jonge leeftijd via de 
vader van een vriend een oude draaibank 
met een aantal beitels in de schoot geworpen 
en dankzij zijn technische inslag draait hij 
op eigen houtje zijn eerste kandelaar en 
schaaltje. Het stelt allemaal nog niet veel voor, 
maar hij heeft er lol in. Zijn mogelijkheden 
zijn beperkt, Erich werkt bij het Korps 
Mariniers en dan blijven er niet veel tijd en 
mogelijkheden over om achter een draaibank 
te staan. Maar hij heeft het geluk dat Peter 
van de Waal op zijn pad komt. In Kunstlokaal 
11 in Borculo wordt hij door leermeester 
Peter ingewijd in de schone kunst van het 
houtdraaien. Als op uitnodiging van Van 
de Waal bekende Ierse draaiers workshops 
verzorgen in het Kunstlokaal, raakt Kinkelaar 
voorgoed begeesterd door het ambacht en 
wordt lid van de “Kring Borculo”.

Periode Leerdam
Zijn verhuizing naar Leerdam levert hem 
zijn contacten op met de glaswereld. In 
toenemende mate draait Erich tamelijk grote 
objecten in overleg met het Atelier of stemt 
hij zijn werk af op glazen objecten die hem 
aanspreken. Veel van het glaswerk is geblazen 
door “meester glasblazer” Gert Bullee. In 
september heeft hij succesvol geëxposeerd 
tijdens de Nationale Glasdagen Leerdam 
2017. Maar: “houtdraaien blijft de hoofdmoot, 
hout is dankbaar spul”.



28 | Aktieradius December 2017

Voorwaarde: een huis met voldoende 
ruimte voor de hobby
Onlangs is Erich verhuisd naar Almere. Hij 
is afgezwaaid bij het Korps Mariniers en 
hij werkt nu nog ongeveer twee dagen per 
week als freelance-examinator (airco- en 
hydrauliektechniek). Met het oog op zijn 
toekomstige creatieve plannen heeft hij een 
woning aangeschaft met een ruimte bij het 
huis om de hobby te kunnen beoefenen. 
Opvallend in deze woning is het aanwezige 
meubilair, dat vrijwel geheel door hemzelf is 
ontworpen en vervaardigd.

Sinds twee jaar is hij lid van de Flevodraaiers, 
een enthousiaste groep van 16 tot 18 mensen, 
die op een vaste locatie in de botenloods 
van Siep Nijenhuis in Lelystad bijeenkomt. 
Ondanks zijn ervaring steekt hij een hoop 
kennis op van de (senior)leden en geniet van 
alle werkstukken die getoond worden. 

Vormgevers in Hout
Vorig jaar heeft hij Jurriaan Kalkman, die 
volgens Erich tot de top 3 van de Nederlandse 
houtdraaiers behoort, geholpen tijdens zijn 
expositie bij ‘Vormgevers in Hout’ in Fort bij 
Vechten. Dit jaar staat Erich met eigen werk 
samen met Jurriaan in een ruimte in het Fort. 
Op deze manier timmert hij aan de weg en 
werkt aan zijn naamsbekendheid. Behalve 
de voorbeelden die hij ziet in Aktieradius, 
Drechsler Magazin en zijn lidmaatschap van 
Woodworking.nl bekijkt Erich de mondiale 
ontwikkelingen op houtdraaigebied via 
internet. Hij laat zich in zijn vormgeving het 
liefst leiden door het hout zelf: “het hout 
bepaalt heel veel”. Behalve draaien kan hij 
zich in het zonnetje op zijn terras urenlang 
vermaken met het snijden en schuren van 
hout, daar wordt hij heel ‘Zen’ van.
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Hoe ik er eindelijk in slaagde om mijn 
werkstukken op een fraaie manier te 
merken. 

Joost van Dort

Zo’n kleine drie jaar ben ik nu alweer met houtdraaien 
bezig. Met veel plezier en met mooie resultaten, als 
ik dat laatste zelf wel mag zeggen.
Al vanaf het begin had ik er behoefte aan, zoals velen 
van ons, denk ik,  om mijn werkstukken te merken. 
Al gauw heb ik door een andere hobbyist een 
brandstempel laten maken. Zo eentje die je boven 
een gasvlam heet moet stoken en dan met vaste 
hand op de onderkant van je werkstuk moet drukken. 
Mooi niet dus. Dan was de stempel te heet en dan 
weer niet heet genoeg. Dan de afdruk scheef en dan 
weer half. Niet leuk om zo afbreuk te doen aan je 
werkstuk. Toen ben ik met een pyrografie-pen aan de 
slag gegaan. Nu heb ik al niet zo’n mooi handschrift, 
maar met zo’n pen was het helemaal K van de B. De 
houtnerven sturen je pen elke keer een kant op die jij 
net niet wilt. Mijn schrijfwerk begon aardig wat weg 
te krijgen van dat van een bibberende kleuter. Ook 
geen succes dus. Maar een paar maanden geleden 
zat ik weer eens op internet te struinen. Vraag me 

niet waar, want dat weet ik niet meer. 
Maar op een of ander forum kwam 
ik bij jongens terecht die zich bezig 
hielden met graveren. Graveren met een 
lasergraveermachine wel te verstaan. 
Die jongens hadden leuke resultaten. 
Ringen, pennen, van hout, van plastic 
enz. Er werd wat afgelaserd door die 
gasten. Eentje was erbij, zo herinner 
ik me, die zijn houtdraaiwerk merkte. 
Hij draaide een ondiep cirkeltje in de 
onderkant van zijn werkstuk en dan 
laserde hij zijn brandmerk op een rond 
stukje hobbytriplex van 2mm dik. Dat 
rondje werd in het al eerder genoemde 
ondiepe cirkeltje geplakt. Leuk, dacht ik, 
maar niet leuk genoeg!

Dus ik verder op internet. Je komt dan in een 
wereld van computergestuurde apparaten terecht. 
Geloof het of niet, maar er zijn zelfs apparaatjes 
waarmee je, computergestuurd dus, je paaseieren 
kunt beschilderen. Maar laten we bij de les blijven. 
Laserapparaten dus.
De prijs van die dingen begint bij zo’n € 70,-  en dan 
kun je het net zo duur maken als je zelf wil, maar voor 
jongens zoals wij, hoef je echt niet boven de € 300,- 
uit te komen. Het prijsverschil wordt voornamelijk 
bepaald door de grootte van het te bewerken 
oppervlak en de kracht van de lasermodule. Ikzelf heb 
gekozen voor een lasermodule van 2500 mW. En een 
werkruimte van A5-formaat. Een handzaam formaat. 
Kosten: € 275,-. Als je beseft dat de aanschaf van 
een elektrisch brandstempel al gauw in de buurt van 
de € 150,- en hoger komt, dan valt de prijs eigenlijk 
best wel mee. En anders gewoon even met je ogen 
knipperen dan ben je de prijs zo vergeten.
 Na veel wikken en wegen heb ik een EleksCam 



December 2017 Aktieradius | 31

Laser Engraving Machine in China gekocht. Bij de 
firma Banggood (www.banggood.com en dan in het 
zoekvakje “Laser Engraving Machine diy” invullen). 
Het duurt een paar weken, maar dan heb je het spul 
in huis. Het is net een Meccanodoos die je thuis krijgt. 
Alle onderdelen los, maar keurig verpakt. En er zit 
geen handleiding, bouwbeschrijving of wat dan ook 
bij. Alles wat je weten moet, moet je van internet 
halen. Ook de driver en de software voor de besturing 
moet je downloaden.

De montage is geen sinecure. De firma Banggood 
heeft wat filmpjes op YouTube gezet waar je het 
mee moet doen. Je krijgt dan te maken met zo’n 
Chinees Juffie, met van die kleine friemelvingertjes, 
en die friemelt dat hele laserapparaat in 20 minuten 
in elkaar. Nou, ik heb er denk ik wel twee avonden 
over gedaan en toen wist ik nog niet zeker of alles 

goed zat. Die YouTube-filmpje zijn namelijk al een 
paar jaar oud en ondertussen hebben ze onderdelen 
van het laserapparaat aangepast, toegevoegd of 
weggelaten. Ook hou je aan het eind een handvol 
bouten en moertjes over. Dat is ook geen lekker 
gevoel. (Geef mij Ikea maar). Maar eindelijk was mijn 
graveermachine klaar en toen ik met het uitproberen 
plotseling een gat in mijn bureau brandde, wist ik dat 
ik goed werk geleverd had.
Nu ben ik zo ver dat ik een aantal brandmerken met 
logo in mijn PC heb zitten waaruit ik kan kiezen. Ik 
hoef dan alleen maar even dat machien voor mijn PC 
te zetten, voeding er in, usb-kabeltje er in en in vijf 
minuten is mijn werkstuk gemerkt. Meestal zet ik er 
nog een paar regeltjes tekst onder over de gebruikte 
houtsoort, de afwerking, de datum en wat mij nog 
meer te binnen schiet. Zo geef ik, vind ik, wel een 
heel persoonlijk tintje aan mijn werkstukken.
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Demodag Ede 28 oktober 2017 
Arie Braspenning

De laatste zaterdag van oktober is al een aantal jaren 
de dag waarop de centrale demodag plaatsvindt. 
Dit keer had de afdeling Lekstroomdraaiers zich 
bereid verklaard de dag te organiseren en er wat 
moois van te maken. De afdeling Vormgeving wilde 
graag meedoen en deed dat in de vorm van een 
tentoonstelling van werkstukken die gemaakt waren 
door leden van die afdeling. Aan die tentoonstelling 
werd ook een prijs verbonden, nl. een publieksprijs.

Zoals we gewend zijn op de demodagen is het ’s 
morgens vroeg al een drukte van belang met het 
klaarmaken van de tentoonstelling, het opstellen 
van de draaibanken waarop gedemonstreerd moet 
worden, zorgen dat daar voldoende licht is om ook 
de videopresentatie tot zijn recht te laten komen 
en niet te vergeten het heen-en-weer lopen van de 
leveranciers die op tijd hun waren uitgestald willen 
hebben. Dat laatste valt niet mee want er zijn altijd 
van die vroege vogels die ruim voor de openingstijd 
al binnenkomen.

Als de voorzitter van Radius, Pieter Hermans, om 10.00 
uur de demodag opent is er al veel belangstelling. 
De afdeling Lekstroomdraaiers heeft gezorgd voor 
voldoende afwisseling bij de demonstraties zowel 
in wat er te zien was als in draaiers. Zo liet Ruud 
Philipsen zien hoe je met een

ringbeitel kunt uithollen, Piet Rook liet de gasten zien 
hoe hij excentrisch sieraden draait en Hans de Waal 
draaide schaaltjes. Cees Schuurman liet zien dat naast 
draaien ook het houtsnijden hem goed afging en dat 
gedraaide voorwerpen te versieren zijn met prachtig 
houtsnijwerk.

Marcel van Berkel demonstreerde uithollen van 
een vaas en liet zien hoe hij die gedraaide objecten 
bewerkte. Daarnaast vertelde hij over het kleuren van 
hout. Helaas moest Adrie Bezemer door persoonlijke 
omstandigheden verstek laten gaan.



December 2017 Aktieradius | 33

Daarnaast hadden ze op een prachtige manier de 
werkstukken van die afdeling in verschillende zalen 
tentoongesteld, zodat die werkstukken ook allemaal 
goed tot hun recht kwamen. Een andere kleur 
ondergrond zou de werkstukken zeker nog meer 
ten goede zijn gekomen. Iets waar een volgende 
organiserende groep zijn voordeel mee kan doen.
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Een niet te onderschatten activiteit op de centrale de 
demodag is het bijpraten. Er wordt wat afgepraat op 
die dag, al dan niet onder het genot van een kopje 
koffie. Die mannen en vrouwen kunnen er wat van. 
Gelukkig was de ruimte waar je kon zitten uitgebreid 
en was er voor ieder wel een stoel ook op de 
piekmomenten als ieder wat wilde eten. Tijdens die 
gesprekken worden er heel wat wetenswaardigheden 
uitgewisseld en kun je vragen stellen over problemen 
die je bij het draaien tegenkomt. Er is altijd wel 
iemand die een oplossing voor je aandraagt. Wat is 
onderling contact dan belangrijk en soms lijkt het 
wel of mensen daar speciaal op deze dag voor zijn 
gekomen.

En natuurlijk was er de verloting met een schitterende 
hoofdprijs: een Hegner vlakschuurmachine HSM 200S 
(beschikbaar gesteld door bestuur Radius i.s.m. de 
firma Hegner). En wat te denken van een 6-delige 
Sorby beitelset (beschikbaar gesteld door Baptist). Is 
het verwonderlijk dat met zulke prijzen + een partij 
schitterend draaihout de loten niet aan te slepen 

waren.
En dan was er natuurlijk de tentoonstelling van de 
afdeling Vormgeven. Het was even zoeken voor je 
in de zaal was waar de werkstukken stonden, maar 
dat was ook de moeite waard, want er stonden vele 
schitterende werkstukken opgesteld op sokkels en 
tafels. Zodanig opgesteld dat je er ruim omheen kon 
lopen. Vanwege het meedoen aan de wedstrijd voor 

de publieksprijs waren de werkstukken aanvankelijk 
niet voorzien van de namen van de makers. Wie de 
moeite heeft genomen om nog een tweede keer te 
gaan kijken, zoals de schrijver van dit artikel, kon toen 
zien wie de makers waren. Niet alle kijkers hebben 
meegedaan met de beoordeling voor een prijs, maar 
toch hebben 74 leden een stem uitgebracht op hun 
favoriete werkstuk. Welke prijzen dat opleverde hebt 
u kunnen zien op de voorpagina (publieksprijs) en op 

de middenpagina’s (2e en 3e prijs).
We mogen wel zeggen dat de organiserende afdeling 
een prima dag heeft neergezet. Veel afwisseling bij de 
demonstraties, hoge kwaliteit bij de tentoongestelde 
werkstukken en alles liep netjes volgens de planning. 
Het past dan ook om de dank namens allen uit te 
brengen voor deze prestatie. Thijs, Ruud en al leden 
die hieraan hebben meegewerkt, heel hartelijk dank.
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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 2018: 

13 januari, 17 februari 

(jaarvergadering), 17 maart, 14 april, 

26 mei (bezoek aan Jan Hovens), 15 

september, 13 oktober, 17 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 2018:  

20 januari, 10 maart, 14 april, 9 

juni, 8 september, 13 oktober, 24 

november. De bijeenkomsten worden 

gehouden in Soc.Cult.Centrum  

De Vink, Hoevenbraaksestraat  

28, 5482 BD Schijndel, van  

09.30 – 12.30 uur.

Afdeling Drechtstedendraaiers

(Dordrecht riviereneilanden – Hoekse 

Waard)

Afdelingscontactpersoon: 

Bijeenkomsten in 2018: 

De bijeenkomsten worden gehouden van 

9.30 – 12.30 uur in het Ambachtshonk, 

Patersweg 53, 3314HT, Dordrecht

Afdeling Flevohoutdraaiers                                                                                                

Afdelingscontactpersoon:  

Siep Nijenhuis, tel. 0320 261235  

s.nijenhuis@hccnet.nl  

Bijeenkomsten in 2017: 

22 januari,12 maart, 28 mei, 

24 september, 12 november, 17 

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 2018:  

11 januari, 1 maart, 12 april, 7 

juni, 6 september, 25 oktober, 22 

november.  De bijeenkomsten vangen 

aan om 19.00 uur en worden gehouden 

bij Doornekamp Woodspecials, 

Henegouwerweg 21a, 2741 KS 

Waddinxveen. Nieuwe leden zijn 

welkom.

Afdeling Haarlem                                                                                                                 

Afdelingscontactpersoon:  

Wiebe Damstra, tel. 023 5328736  

info@meerstad.nl

Bijeenkomsten in 2018: 18 januari, 

22 februari, 22 maart, 26 april. De 

bijeenkomsten worden gehouden op 

donderdagmiddag. Informatie over de 

plaats bij de afdelingscontactpersoon.

Afdeling Haarlemmermeer                                                                                                  

Afdelingscontactpersoon:  

Klaas Dikstaal, tel. 020 6592977

Bijeenkomsten in 2018: 

12 januari, 23 februari, 6 april, 

18 mei, 29 juni, 10 augustus, 

21 september, 2 november, 14 

december. Alle bijeenkomsten worden 

gehouden in 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 2018: 

8 januari, 12 februari.

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 2018: 

20 januari, 17 maart, 19 mei, 

6 oktober, 24 november. De 

bijeenkomsten worden gehouden op 

de locatie Zaal RK Kerk, Dr. Nassaulaan 

3c, 9401HJ Assen, tel.0592 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 2018: 

30 januari, 8 maart (jaarvergadering), 

17 april, 31 mei, 28 augustus, 

4 oktober, 3 november (ruil-en 

weggeefdag), 27 november.

De bijeenkomsten worden gehouden in 

het dorpshuis “de oude school”,

Dorpstraat 72, 1711 RK Hensbroek en 

beginnen om 19.30 uur.

Afdelingsnieuws
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Afdeling Rotterdam                                                                                                              

Afdelingscontactpersoon: Bert

Rosbach, tel. 010 4184786 

a.rosbach@chello.nl                                            

Bijeenkomsten in 2018:

14 februari, 11 april, 12 september, 

14 november. Inlichtingen bij Bert 

Rosbach.                           

Afdeling Utrecht, 

Werkgroep ‘De Lekstroom’                                                                

Afdelingscontactpersoon: Ruud 

Philipsen, tel. 078 6162310 

ruudph@kpnmail.nl 

Bijeenkomsten in 2018: 

31 januari, 14 maart, 28 april, 6 

juni, 18 juli (bij Dick van Roest, 

Benedeneind NZ 356, 3405 CB 

Benschop), 29 augustus (plaats 

nog niet bekend), 10 oktober, 21 

november, 19 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 2018: 

17 februari, 28 april, 8 september, 8 

december. 

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 2018: 

14 april (bij Harm Verbeek in 

Amersfoort), 27 oktober (bij Joost te 

Riele in Groesbeek). 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 2018: 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 3e 
kwartaal 2017

Nieuwe leden
Berk W. van den, Willem de Zwijgerlaan 
39, 3314 NX Dordrecht
Blaauw R., Noordeinde 17, 1121 AA 
Landsmeer
Boogaard E.W.A.M. van den, Rietveld-
laan 11, 3431 GD Nieuwegein
Breet D.C., Roze Ven 33, 1531 LW 
Wormer
Ee J.M. van, Boshuisweg 13, 3794 MX 
De Glind
Gijsen P.H.M., Uitterlier 122, 2678 VD 
De Lier 
Grotenhuis J., Ommerweg 136-b, 7447 
RH Hellendoorn
Herwig H.J., Overste den Oudenlaan 7, 
2111 WB Aerdenhout
Hoek R.M. van den, Genemanstraat 33, 
3312 LA Dordrecht
Hol C.J., van Naaldwijcklaan 16, 4143 BW 
Leerdam
Husken W.A.J., Vestdijkgaarde 2, 7414 
VM Deventer
Jong J. de, Buitendijk 24a, 3292 LB 
Strijensas

Jussen P.J., Stichts End 89, 1244 PM 
Ankeveen
Meijerink D., Wollinghuizerweg  89, 
9541 VA Vlagtwedde 
Nugteren N.E., Groenedijk 34, 3311 DB 
Dordrecht
Renes M., Conradstraat 50, 3433 AM 
Nieuwegein
Rutten W., van Houtstraat 46, 6921 BH 
Duiven
Sieper A.N.M., Weeresteinstraat 185, 
2182 GV Hilegom
Smit T., Verbindingsweg 37, 8181 ER 
Heerde
Stap M.P., Anijsgaarde 1, 3436 HK 
Nieuwegein
Steenblik A.R., Prinses Beatrixstraat 72, 
6942 JK Didam
Verkeste I., Gaaiperswei 6, 4527 HD 
Aardenburg
Vries A. de, Rietveldlaan 140, 6708 SV 
Wageningen
Wagt G. van der, Else van der Banstraat 
13, 3207 JA Spijkenisse

Overleden
Geelhoed G., St. Felixstraat 22, 4411 DC 
Rilland
Hofstra K., ’t Laentsje 11, 8584 VG 
Hemelum
Schnidt R.C., Korte Meent 11, 4121 KL 
Everdingen
Six van Vromade P.J., Van Calcarlaan 8, 
2244 GN Wassenaar
Visch J. van de, Veldlaan 49, 3737 AN 
Groenekan

Uitschrijving
Honders J.J., Pletterstraat 75, 8011 VG 
Zwolle
Mooij R., Damoclesstraat 23, 1363 TX 
Almere
Veen A.A.W. van, Kwaklaan 44p, 2548 
AV Den Haag

Verhuizing
Brink M., Beekstraat 22a, 3771 CN 
Barneveld
Esch M.M.G. van, Borretstraat 77, 5421 
EK Gemert
Heesen G.W.J., Bernard van Meursstraat 
21, 7131 XE Lichtenvoorde
Magendans J.C.A., Brinkgreverweg 1, 
8161 NW Epe
Marinissen J., Rigweg 48, 4486 BJ 
Colijnsplaat
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Agenda

21 april 2018                 regionale Demodag Zeewolde

In verband met ziekte te koop:

In memoriam Gerard Geelhoed.

In memoriam
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Gereedschap voor excentrisch draaien, 
geheel compleet en zeer weinig gebruikt.
Escoulen klauwplaten systeem M1 en 
M3 (onderdelen uitwisselbaar) o.a. met 
verstelbare contragewichten. Zie foto. 
Gekocht bij de fa. Schulte, Duitsland
Nieuwprijs € 1000,00

Graag een reëel bod.
F. Fletterman
Tel. 026 3647182
E-mail Fletterman.olivier@hotmail.com

Op 7 september j.l. overleed Gerard Geelhoed, lid van De Scheldedraaiers, hij was 86 jaar. Gerard was een van de 
oudere leden en tevens een van de eerste leden en nog altijd erg actief voor zo ver zijn mobiliteit dat toeliet. Hij draaide 
miniaturen en was goed in het bedenken van allerlei hulpstukjes. Maar al werd er de laatste jaren minder gedraaid, 
Gerard was er vrijwel altijd bij, ook tijdens de uitstapjes die we wel eens maakten. Er was altijd wel iemand die Gerard 
met rolstoel begeleidde of het nu familie was of een medeclublid.  Het was altijd goed om hem er bij te hebben want 
hij was erg humoristisch, kon leuk vertellen en aardig uit de hoek komen met grappige maar soms rake opmerkingen.  
We zullen moeten wennen aan het feit dat hij niet meer op z’n vaste plekje aan tafel zit tijdens de bijeenkomsten.

Wij wensen zijn familie sterkte toe.
Jan Karreman 

Op 17 september 2017 overleed op 87 jarige leeftijd Pieter Six van onze afdeling 
Haarlemmermeer. Pieter was een markante en eigenzinnige persoon. Hij had een creatieve 
geest met een inventieve benadering van wetenschap. Dat vertaalde hij in z’n dagelijkse 
leven en in de werkstukken die hij vormgaf op zijn antieke draaibank.

Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen en vriendin sterkte toe met het verlies. 
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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 eens op de website van Radius naar de instructiefilmpjes: 

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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