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Voor nr. 101: 1 februari 2019

Hier is hij dan: de 100ste uitgave van AktieRadius. Met recht 

mogen we dat een mijlpaal noemen. Al 25 jaar lang elk jaar 

4 uitgaven die steeds goed gevuld waren met nieuws van de 

vereniging, nieuws uit de afdelingen, technische vindingen 

beschreven door leden en het delen van werkstukken met 

alle leden. Aankondigingen van interessante bijeenkomsten, 

advertenties van onze leveranciers, draaiers die cursussen 

aanbieden en niet te vergeten het leden voor leden waarin 

elk lid wat te koop kan aanbieden. Al die jaren zijn er ook 

meerdere mensen als redactielid bezig geweest om het blad 

mee vorm te geven en te vullen. Daarvoor verdienen zij veel 

dank want zonder die inbreng hadden de eindredacteuren het 

niet voor elkaar gekregen om steeds weer een blad gevuld te 

krijgen. Verderop in dit nummer is er een overzicht van 25 jaar 

AktieRadius en de mensen die daaraan gewerkt hebben. Nu 

we deze mijlpaal gehad hebben, gaan we verder naar het grote 

jubileumfeest op 18 en 19 mei 2019.

De officiële start van de vereniging was in oktober, maar 

zoals bekend heeft de jubileumcommissie in overleg met het 

bestuur gekozen voor een jubileum in het voorjaar. Ten eerste 

omdat dan de kans op mooi weer wat groter is dan in het 

najaar en ten tweede omdat er altijd in de maand oktober al 

veel manifestaties gehouden worden. We zijn van plan om in 

2019 in elk nummer van AktieRadius een van de mensen van 

het eerste uur aan het woord te laten komen. Zo worden we 

het hele jaar herinnerd aan de bijzonderheid van het 25-jarig 

bestaan van onze vereniging. Namens alle redactieleden wens 

ik jullie allen een bijzonder jubileumjaar met veel inspiratie en 

plezier bij het draaien.

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

Hier ligt hij dan voor u, de 100e aflevering van 
het enige echte Nederlandse tijdschrift op 
hout draai gebied.

Waarachtig een echte mijlpaal voor ons 
houtdraaiers en dat voorafgaand aan het 
25-jarig jubileum van onze mooie vereniging 
in het komende jaar. Meer over AktieRadius 
in de rubriek ‘Van de Redactie’.

De festiviteiten in De Tuinen van Appeltern 
rond dat jubileum zijn inmiddels op een 
stevig fundament gebouwd door de zeer 
actieve en gedreven jubileumcommissie die 
hierin voortvarend te werk gaat. Ik hoop dat 
u allemaal 18 en 19 mei op uw kalender of 
in uw agenda heeft gezet. Het belooft een 
prachtig evenement te worden. 
Mis het niet!

Het bestuur is het afgelopen jaar druk 
bezig geweest met alle perikelen rond de 
privacywetgeving, de zgn. AVG (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming). Dat tra-
ject is nu grotendeels afgerond en geïmple-
menteerd. Inmiddels zijn we bezig om te 
kijken hoe we in de toekomst een nieuwe 
vorm kunnen geven aan de halfjaarlijkse 
demodagen. Komend jaar zal er geen demo-
dag zijn i.v.m. ons jubileum. Uit de enquête 
van enige tijd geleden is gebleken dat bijna 
iedereen wil vasthouden aan de vertrouwde 
bestaande formule, d.w.z. 2x per jaar, een keer 
centraal en een keer decentraal. Daarnaast 
is het wel steeds moeilijker om een afdeling 
bereid te vinden om de organisatie ervan 
op zich te nemen. We werken eraan 
en houden jullie op de hoogte via de 
afdelingscontactpersonen en via AktieRadius.

Een ander punt van aandacht betreft de 
samenstelling van uw bestuur. Afgelopen jaar 
is Marcel van Berkel toegetreden, maar over 

anderhalf jaar treden Arie Braspenning (Arie 
blijft vooralsnog hoofdredacteur van AR) en 
Bert Rosbach (penningmeester) af. Wij zoeken 
dan ook dringend nieuwe bestuursleden. 
Meldt u zich alstublieft aan als u eens op 
een andere manier de houtdraaiwereld wilt 
bekijken en deze van dienst wilt zijn.

De laatstgehouden Demodag in Zeewolde was 
een groot succes. Ondanks de afwezigheid 
van een paar leveranciers was de opkomst 
groot te noemen. De getoonde werkstukken 
waren van een hoog niveau en de organisatie 
was uitstekend geregeld. Verderop vindt u 
een uitgebreid verslag van deze mooie dag.

In het zuiden van Limburg is een klein 
clubje Radius-leden aan het proberen om 
een nieuwe afdeling op te richten. Uiteraard 
juichen wij dit soort initiatieven van harte 
toe en hopen dat er meer afdelingen gaan 
ontstaan. Als er nog meer leden in Limburg of 
Oost-Brabant zijn die zich willen aansluiten, 
naam en adres van de initiatiefnemer kunt u 
verkrijgen bij de secretaris.

Onze op een na jongste afdeling is die van De 
Drechtstedendraaiers. Deze afdeling floreert 
in mid dels voorspoedig. Opmerkelijk is ook 
dat er wat meer jongere leden bij aangesloten 
zijn. Ook dat juichen we uiteraard toe.

Een poging om in de ruime omgeving van 
Sprang-Capelle iets van de grond te krijgen 
stagneert mo men teel. Mochten er nog 
geïnteresseerde leden zijn, meldt u dan aan 
bij de secretaris. 

De meest recente nieuw opgerichte afdeling 
is de Afdeling West-Friesland. Radius-leden 
in dit gebied kunnen zich aansluiten bij de 
initiatiefnemers (via het secretariaat) of via 
de afdelingspagina op de website van Radius.
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Mijn collega-voorzitter van De Vlaamse Gilde van Houtdraaiers plaatst altijd een foto van 
zichzelf bij een bijzondere boom in hun tijdschrift. Nu wil ik mezelf hier niet tentoonstellen 
maar wil toch wel graag een foto plaatsen. 

Afgelopen zomer waren mijn vrouw en ik op een rondreis in Denemarken. Vlakbij onze laatste 
campingplaats in Ribe was een openluchtmuseum over de Vikingen en over hun cultuur, 
gebouwen, schepen, ambachten en werktuigen. In een van de gebouwen stond een oude 
draaibank met trapaandrijving.

Op naar de 200e AktieRadius.
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25 jaar RADIUS. En al voor de Vereniging officieel via 
een notariële akte haar bestaansrecht kon claimen, 
had het toenmalige bestuur de euvele moed om een 
“blad”, c.q. “Nieuwsbrief” uit te brengen. Wat een 
wereld van verschil: toen een eenvoudig gestencild 
“Contactblad van de Nederlandse vereniging van 
Houtdraaiers i.o.” en kijk eens hoe het nu gaat: één 
druk op de verzendtoets en 700 leden krijgen via 
internet een Nieuwsbrief binnen.

Dat kon de eerste redactrice, Lily van der Dussen 
zeker nog niet. E-mail bestond toen nog nauwelijks 
en was nog lang niet voor iedereen weggelegd.

Als je zo’n eerste uitgave nog eens leest, dan zie 
je dat de doelstelling van een Contactblad en van 
AktieRadius nu niets veranderd is. Een blad voor en 
van de leden van deze vereniging.

En onderaan een oproep voor de Open Dag Hout in 
Zutphen waar de eerste leden hun werk tentoon 
zouden stellen. Ook daarin doen we nog steeds mee.

Was de eerste uitgave een enkel kantje op een 
A-viertje, de tweede was een A-viertje aan twee 
kanten bedrukt. Je zou bijna zeggen dat de 
ontwikkeling van ons verenigingsblad snel ging. 
Al verder lezend wordt die indruk alleen maar 
bevestigd. Knap wat men toen deed met de 
middelen die hen ter beschikking stonden.

Helaas in dit nummer een overlijdensbericht van de 
eerste secretaris van onze vereniging, Aad Lesman.

Vanaf Contactblad nr. 5 heeft het ook een naam: 
AktieRadius. Er werd de wens uitgesproken dat 
deze naam bekendheid zou krijgen in eigen land en 
in het buitenland bij de houtdraaiers. We kunnen 
nu zeggen, na 100 uitgaven van AktieRadius, dat 
die wens van toen zeker is uitgekomen.

Vanaf nr. 9 verandert het gewone witte papier in 
een lichtgroene kleur. De opmaat naar een “echt” 
contactblad. Dat komt er in 1998 vanaf nr. 18.

Na nr. 20 stopt Lily van der Dussen als eind-
redacteur van ons blad. Muck Douma, de 
stimulator voor de oprichting van de vereniging 
schrijft in het volgende nummer (21) hartelijke 
woorden van dank aan haar voor haar inzet en 
doorzettingsvermogen om van AktieRadius meer 
te maken dan enkele gestencilde A-viertjes. Het is 
haar gelukt er een echt blad van te maken in een 
formaat dat we ook nu nog steeds hanteren.

Het stokje wordt dan overgenomen door Jeanne 
Feith en Tom Boekman en in 2000, vanaf nr. 25 
wordt dit tweetal bijgestaan door René Wetzels. 
René was mijn voorganger als eindredacteur. Hij 
heeft t/m uitgave 64 de eindredactie gevoerd en 
heeft zodoende een zeer grote bijdrage geleverd 
aan de ontwikkeling van ons blad. Niet voor niets 
heeft hij daarvoor bij zijn afscheid dan ook het 
erelidmaatschap gekregen.

De laatste 35 nummers van AktieRadius mocht ik 
de kar trekken, samen met een zestal redactieleden 
die zorgen voor aanvoer van artikelen, meedenken 
over de ontwikkeling van het blad en elke uitgave 
nauwkeurig bekijken voor hij verstuurd wordt naar 
de leden zodat alles zo “foutloos” mogelijk bij jullie 
op de mat valt.

Om dit stukje te schrijven heb ik nog eens veel 
historisch materiaal doorgenomen en ik kan je 
aanraden dat ook eens te doen. Je komt dan tot 
verrassende ontdekkingen en ziet wat voor werk 
door al onze voorgangers in bestuur, redactie, 
maar zeker ook in de afdelingen is verricht. Ik 
spreek de wens uit zoals de eerste redactrice 
dat al deed in 1994: “Laten we dit contactblad 
blijven gebruiken om onze ideeën en onze 
verwachtingen te spuien. Om onze belangen 
te bundelen.” En ik voeg daar aan toe: “Laten 
we vooral onze kennis delen via dit blad zodat 
anderen daarvan beter kunnen worden. Blijf er 
met elkaar voor zorgen dat er steeds voldoende 
kopij is om de volgende 100 nummers te kunnen 
vullen en versturen.”

Een terugblik 1994 – 2019
Arie Braspenning
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RUIM 12.000 
ARTIKELEN 

ONLINE!

WIVAMAC
(ZEBRANO)

RECORD POWER
TEKNATOOL

ONEWAY
SORBY

TTORMEK
HAMLET
CROWN

EN MEER!

DEALER VAN O.A.:

VLAMOVEN 32, 6826 TN ARNHEM
026 - 445 16 44     HOUTBEWERKERS@BAPTIST.NL WWW.BAPTIST.NL

VOOR HOUTBEWERKERS
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Krimpscheuren in een werkstuk
Joost te Riele

Hoewel mijn houtvoorraadje 
nog vers en nat is kan ik soms 
niet wachten om er iets moois 
van te draaien. De gevolgen zijn 
dan onvermijdelijk, er ontstaan 
krimpscheuren (Foto 1).

Ondanks de uren werk verdween 
zo’n mislukt werkstuk tot voor 
kort in de kachel. Zonde van het 
hout en het werk. De scheuren 
vullen met kneedbaar hout is 
me tot nu toe niet goed bevallen, 
daarmee verstoppen lukt niet. 

2

1

Daarom heb ik de afgelopen weken twee alternatieven geprobeerd. De eerste is een schaal van 
kersenhout waarbij ik de schaal op de scheuren heb doorgezaagd, gevlakt en met 2 stroken 
contrasterend hout weer aan elkaar gelijmd (Foto 2). Over het resultaat ben ik zeer tevreden.
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Afgelopen najaar kreeg ik een 
paar flinke klossen hemelboom 
(Ailanthus altissima). Een van de 
klossen grofweg voor gedraaid en 
voorzien van 3 vlakke strookjes 
om daar slangenklemmen om 
te kunnen bevestigen. Met deze 
klemmen hoopte ik, door ze regel-
matig aan te draaien, krimp-
scheuren te voorkomen. Helaas 
was dat ijdele hoop, de klos 
scheurde aan alle kanten terwijl 
het vochtpercentage na ongeveer 
een half jaar gemiddeld 15% was 
(Foto’s 3, 4 en 5). 

Door de vele scheuren was door-
zagen zoals met de ker sen -
schaal geen optie. De scheu ren 
contrasteren zoals in de ker sen-
schaal en al eerder toegepast door 
Thijs Pons (AR nr. 85) was nog 
een alternatief. Dus toch maar 
inspannen en een vorm bedenken. 

3

4

5
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6 7

Geïnspireerd door een van de objecten van het Duitse Drechsler-Forum be gonnen aan een 
model ‘vulkaan’. Door het grote aantal scheuren heb ik gekozen voor een twee-componenten 
epoxyhars met een grijze kleurstof. (Foto’s 6 en 7). Voor de bredere scheuren kan de hars ingedikt 
worden met katoenvezel. Het vullen van de scheuren en scheurtjes is een monnikenwerk en heb 
ik tussen afdraaien en schuren nog twee keer moeten herhalen. Omdat er bij iedere bewerking 
weer open scheurtjes en gaatjes tevoorschijn komen.

8

Om de boel te verstevigen een ring van segmenten om de hals gelijmd (Foto 8).
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Het uiteindelijke resultaat (Foto’s 
9 en 10).

9

10

11

Deze manier om scheuren te 
contrasteren heb ik inmiddels 
vaker toegepast en vindt onder de 
kijkers de nodige waardering.

De tweede vaas van hemelboom 
(Foto 11).
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Een schaal van hemelboom nu met rode kleurstof gecontrasteerd. (Foto 12).

Een paddenstoel van pruimen hout met ingebouwd speeldoosje met rode en zwarte hars 
gecontrasteerd (Foto13). De holle paddenstoel is overigens een prima klankkast. 

12

13
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Veiligheid (2)
Jan Karreman

Een van de grote risico’s die we lopen bij het 
draaien is schade aan het lichaam. Vooral 
het gezicht is niet alleen erg kwetsbaar 
maar het bevindt zich vaak ook nog eens in 
de gevarenzone m.b.t. rondvliegende (hout)
deeltjes, (werk)stukken, afwerkmiddel, etc.
In deze rubriek stippen we telkens kort een 
onderwerp aan zonder hierop diep in te 
gaan. Het gaat meer om het attent blijven, 
het nogmaals eraan herinnerd worden want 
we weten eigenlijk allemaal wel wat er kan 
gebeuren maar worden daarin vaak wat te 
gemakkelijk.
Leuk dat we een reactie kregen op het eerste 
stukje over veiligheid. De inhoud spreekt voor 
zich dus bepaal zelf wat je er mee doet, als je 
er maar eerst even over nadenkt.
Hierbij het ingezonden stukje.

Veiligheidsbril. 

Een mooi, maar ruw stuk hout plaats ik tussen de 
centers op de bank. Goed ingeklemd. Ik begin te 
draaien, steeds dikkere spanen vliegen in het rond. 
Een spectaculair gezicht. Pats, daar vliegt wat in 
mijn oog, onder mijn bril door.  
Ook al ben ik huisarts, het valt niet mee om dit 
vuiltje zelf te verwijderen. Sterker nog, het lukt 
helemaal niet. Een buur collega inschakelen dan 
maar. Die wipt het er geroutineerd uit. 
Wat van geleerd natuurlijk! Mooi niet.  
Een poosje later is het weer raak en het lukt mij 
weer niet dit vuiltje te verwijderen. Weer naar 
mijn collega dat kan ik niet maken. Dus dochterlief 
van 16 moet het maar proberen. Met behulp van 
mijn aanwijzingen lukt het haar. 
 
Nu valt het kwartje wel. Naar de opticien voor een 
veiligheidsbril. 
 
Veiligheidsbrillen zijn er in vele soorten. Ik heb een 
bril genomen met grote kunststof glazen en plastic 

beschermkapjes aan de zijkant. Deze glazen heb ik 
op sterkte laten maken. Omdat de bril niet volledig 
aansluit op het gelaat beslaat de bril niet en er is 
er geen condensvorming.  
Er zijn ook veiligheidsbrillen die als een duikbril 
aansluiten op het gelaat. 
 
Voor het voordraai-werk zet ik ook nog een 
gelaatsbeschermkap op. Deze kost niet veel, 
nadeel, hij belemmert je zicht behoorlijk. Voor het 
voordraaien niet zo heel erg, bij het fijnere werk 
zet ik hem af. 

Heb je ook een dergelijke ervaring of een interessant 
gebeuren die in deze rubriek past ? Geef hem even 
door, eventueel met foto en wij maken er een 
artikeltje van.
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Leuk dat we een reactie kregen op het eerste 
stukje over veiligheid. De inhoud spreekt voor 
zich dus bepaal zelf wat je er mee doet, als je er 
maar eerst even over nadenkt. 
Hierbij het ingezonden stukje. 
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te draaien, steeds dikkere spanen vliegen in het 
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Een poosje later is het weer raak en het lukt mij 
weer niet dit vuiltje te verwijderen. Weer naar 
mijn collega dat kan ik niet maken. Dus dochter-
lief van 16 moet het maar proberen. Met behulp 
van mijn aanwijzingen lukt het haar.  
  
Nu valt het kwartje wel. Naar de opticien voor 
een veiligheidsbril.  
  
Veiligheidsbrillen zijn er in vele soorten. Ik heb 
een bril genomen met grote kunststof glazen en 
plastic beschermkapjes aan de zijkant. Deze gla-
zen heb ik op sterkte laten maken. Omdat de bril 

niet volledig aansluit op het gelaat beslaat de 
bril niet en er is er geen condensvorming.   
Er zijn ook veiligheidsbrillen die als een duikbril 
aansluiten op het gelaat.  
  
Voor het voordraai-werk zet ik ook nog een ge-
laatsbeschermkap op. Deze kost niet veel, na-
deel, hij belemmert je zicht behoorlijk. Voor het 
voordraaien niet zo heel erg, bij het fijnere werk 
zet ik hem af.  
 

Heb je ook een dergelijke ervaring of een interessant 
gebeuren die in deze rubriek past ? Geef hem even 
door, eventueel met foto en wij maken er een artikel-
tje van.    
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gezicht is niet alleen erg kwetsbaar maar het 
bevindt zich vaak ook nog eens in de gevarenzo-
ne m.b.t. rondvliegende (hout)deeltjes, (werk)
stukken, afwerkmiddel, etc. 
In deze rubriek stippen we telkens kort een on-
derwerp aan zonder hierop diep in te gaan. Het 
gaat meer om het attent blijven, het nogmaals 
eraan herinnerd worden want we weten eigen-
lijk allemaal wel wat er kan gebeuren maar wor-
den daarin vaak wat te gemakkelijk. 
Leuk dat we een reactie kregen op het eerste 
stukje over veiligheid. De inhoud spreekt voor 
zich dus bepaal zelf wat je er mee doet, als je er 
maar eerst even over nadenkt. 
Hierbij het ingezonden stukje. 
 
Veiligheidsbril.  
  
Een mooi, maar ruw stuk hout plaats ik tussen 
de centers op de bank. Goed ingeklemd. Ik begin 
te draaien, steeds dikkere spanen vliegen in het 
rond. Een spectaculair gezicht. Pats, daar vliegt 
wat in mijn oog, onder mijn bril door.   
Ook al ben ik huisarts, het valt niet mee om dit 
vuiltje zelf te verwijderen. Sterker nog, het lukt 
helemaal niet. Een buur collega inschakelen dan 
maar. Die wipt het er geroutineerd uit.  
Wat van geleerd natuurlijk! Mooi niet.   
Een poosje later is het weer raak en het lukt mij 
weer niet dit vuiltje te verwijderen. Weer naar 
mijn collega dat kan ik niet maken. Dus dochter-
lief van 16 moet het maar proberen. Met behulp 
van mijn aanwijzingen lukt het haar.  
  
Nu valt het kwartje wel. Naar de opticien voor 
een veiligheidsbril.  
  
Veiligheidsbrillen zijn er in vele soorten. Ik heb 
een bril genomen met grote kunststof glazen en 
plastic beschermkapjes aan de zijkant. Deze gla-
zen heb ik op sterkte laten maken. Omdat de bril 

niet volledig aansluit op het gelaat beslaat de 
bril niet en er is er geen condensvorming.   
Er zijn ook veiligheidsbrillen die als een duikbril 
aansluiten op het gelaat.  
  
Voor het voordraai-werk zet ik ook nog een ge-
laatsbeschermkap op. Deze kost niet veel, na-
deel, hij belemmert je zicht behoorlijk. Voor het 
voordraaien niet zo heel erg, bij het fijnere werk 
zet ik hem af.  
 

Heb je ook een dergelijke ervaring of een interessant 
gebeuren die in deze rubriek past ? Geef hem even 
door, eventueel met foto en wij maken er een artikel-
tje van.    
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Voor beginnende en gevorderde houtdraaiers en kunstenaars
• Trillingsvrij, massief gietijzer 
•Elektronische snelheidsregeling van 80 tot 3700 tpm 
• Vast en tegencenter precies in lijn 
• Draai- en verschuifbare vaste kop 
• Totaal gewicht:  164 kg

TWISTER ECO –  
De professionele draaibank  

TWISTER ECO met onderstel:  1998,00 Euro
Aanbieding nu 1795,00 Euro
Bedverlenging, tevens  
buitendraaihulpstuk, 400 mm lang                          298,00 Euro 
plus beitelsteunverhoging:   270,00 Euro

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

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

Drechselbänke • Drechselmesser • Drechselkurse • Accessoires • Bücher  • Videos

Nu bij ons 
verkrijgbaar

Vaste kop: 
 • M33x3,5 opname met Mk2 
 • Centerhoogte: 200 mm 
 • Centerafstand: 720 mm 
 

Losse kop: 
 • Mk2 
 • Slag van de pinole: 100 mm
Motor: 
 • Krachtige 1,5 Kw motor met 230 volt aansluiting
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Het draaien van een pinguïn
Jan van der Ploeg

1. Voor het draaien van een pinguïn heb ik een 
blokje Amerikaans noten vierkant 50 x 50 mm, 
lang 90 mm genomen. Daar tegenaan heb ik 
aan een zijde een stukje haagbeuk 20 x 50 
mm lang 90 mm gelijmd met normale witte 
houtlijm.
Zoals aan gegeven op de foto heb ik de 
centerpunt zodanig bepaald dat ongeveer 
12 mm van het haagbeuk blijft staan na het 
ronddraaien. Dit wel uiteraard na uitharden 
van de lijm.

2. Na het ronddraaien heb ik een reces 
gedraaid aan het blokje om hem in de chuck 
te kunnen opspannen.

1

2

4

3. Vervolgens in de vorm gedraaid zoals op de 
foto is te zien.

4 en 5. Net boven de overgang van licht naar donker hout het neusje en de oogjes afgetekend 
en daarna de benodigde gaatjes geboord. Neusje Ø 5 mm, oogjes Ø 3 mm. Wel nog even de 
beschadiging bij het ene oogje bijgewerkt.

5

3
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6. De pinguïn afgewerkt met Friction polish.

7. Daarna begonnen met het draaien van het 
neusje uit een stukje ebben. Afmeting Ø 7 mm, 
lang 7 mm met gelijkertijd een pennetje van 
Ø 5 mm voor het inlijmen in het lijfje van de 
pinguïn.
Het neusje ook weer afgewerkt met Friction 
polish.

8. Tot slot de oogjes gedraaid ook uit een stukje 
ebben Ø 3 mm, lang 6 mm.
De oogjes vervolgens in gelijmd met ook weer 
witte houtlijm. Het neusje heb ik pas in gelijmd 
na het afsteken vanaf de chuck. Met het neusje 
erin voelt het niet zo lekker aan je hand.

6

7

8

109

9 en 10. Dan vervolgens het eindresultaat. Met als slot de familie pinguïn.

Ik wens een ieder succes die ook een familie pinguïn wil starten.
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                                                          mail    info@killinger.de     
                                                          web    www.killinger.de/maschinen
                                                          shop   www.killinger.de   

KILLINGER Maschinen GmbH
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                                                        Ringstraße 28                                 Tel     +49 - (0)8141 - 3573 732         
                                                        D-82 223 Eichenau b. München     Fax    +49 - (0)8141 - 3573 750    
                                                  

KM 1400 SE = 1PK

KM 1450 SE = 2PK

KM 1500 SE = 2PK

KM 3100 SE = 3PK

  De houtdraaiwinkel voor 
  grote en kleine meesters
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Herinneringen van een oud-redacteur
René Wetzels, erelid van RADIUS en redacteur van 1999 tot 2009

Het was in 1999 op een bijeenkomst van de regio Lochem in Kunstlokaal 11 in Borculo dat de 
toenmalige voorzitter van RADIUS, Arnold van den Berg, mij vroeg of ik lid wilde worden van de 
redactiecommissie. Omdat ik altijd al een bepaalde voorkeur voor taal had, hoefde ik niet lang na 
te denken en ben ik lid geworden van de redactiecommissie. Deze bestond toen uit Jeanne Feith 
en Tom Boekman. Deze laatste is kort daarna gestopt met redactiewerk en is wijlen Henk Smit lid 
geworden van de redactiecommissie. Henk heeft het initiatief genomen om een goedkopere drukker 
te zoeken en is toen terecht gekomen bij Drukkerij Ter Burg in Alkmaar. Vanaf nummer 24 heeft de 
redactiecommissie heel prettig kunnen samenwerken met Carolien van Drukkerij Ter Burg. 

Er is veel veranderd sinds die tijd, kopij werd 
handgeschreven of getypt op een typemachine 
per post aangeleverd, foto’s werden als afdrukken 
per post verstuurd, e-mail werd nog nauwelijks 
gebruikt. Een AktieRadius in kleur was toen te 
duur voor onze vereniging. AktieRadius 33 was 
het eerste nummer dat gedeeltelijk in kleur is 
verschenen. Wat waren we blij dat AktieRadius 
er toen een beetje kleurig op stond.

In 2003 heeft wijlen Henk Smit om gezond heids-
redenen moeten bedanken voor de redactie-
commis sie, wijlen Jos Toussaint is daarna lid 
geworden van deze commissie. 

In nummer 25 van AktieRadius schrijft Arnold van 
den Berg en dit is nog steeds actueel:  Het valt me 
op hoe vaak onze verenigingsnaam en de naam 
van ons verenigingsblad door elkaar worden 
gehaald. Daarom wil ik graag nog eens precies 
aangeven hoe het zit. Onze naam is: Nederlandse 
Vereniging van Houtdraaiers RADIUS. De naam 
van ons blad is AktieRadius. Let vooral op de 
hoofdletters. RADIUS schrijven we altijd met 
hoofdletters en AktieRadius is één woord met 
aan het begin en in het midden een hoofdletter. 
Er bestaat geen vereniging AktieRadius! Ik hoop 
dat u vooral bij gelegenheden buitenshuis daar 
goed op wilt letten. Aldus de woorden van Arnold 
van de Berg.
Eén verschijnsel is in de loop der jaren hetzelfde 
gebleven, de redacteur moet ‘bedelen’ voor kopij 
voor AktieRadius. De gemiddelde houtdraaier 
is waarschijnlijk geen schrijver of ziet er tegen-

op om het maken van zijn werkstukken of 
gereedschap ook te beschrijven. En dat is 
jammer. Want het lezen van AktieRadius heeft 
mij altijd geïnspireerd bij het houtdraaien. Maar 
gelukkig zijn er ook enkele vaste schrijvers die 
ervoor zorgden en nog zorgen dat ons blad op 
een zinvolle manier gevuld kan worden. Bij het 
bereiken van het nummer 100 van AktieRadius 
hoort een felicitatie aan de redacteur en zijn 
medewerkers en de schrijvers!
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In Memoriam
Aad Lesman 1917 - 2018 

Een paar dagen voor zijn 101-ste verjaardag is Aad Lesman in Capelle aan den IJssel overleden.
Aad was bijna 25 jaar geleden bij de oprichtingsvergadering van Radius en stapte direct als 
secretaris in het landelijk bestuur. 

Indachtig de wens van het bestuur om verspreid over Nederland regionale afdelingen te 
vestigen richtte Aad de Gouwe Groep op. Via een artikel in de plaatselijke krant gaf hij daar 
bekendheid aan en zo werd ook ik lid van de Gouwe Groep. Aad bleef tot op hoge leeftijd 
houtdraaien. In zijn appartement op de elfde verdieping had hij een kamer als werkplaats 
ingericht. Veel draaiwerk kwam van zijn hand, maar het draaien van balpennen werd zijn 
specialisme.

In 2015 verhuisde het echtpaar Lesman naar een verzorgingshuis en kwam een einde aan het 
houtdraaien. Zijn vrouw overleed een jaar later.

Kees Dekker, 
info@cjwdekker.nl
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Houtdraaien met een vacuüm opspanning.
Harry Barmentloo

Hieronder een enigszins verlaat verslag van 
een gehouden demonstratie bij de afdeling 
van Radius Arnhem – Nijmegen over het zg. 
vacuüm houtdraaien. Dezelfde presentatie 
is onlangs ook gegeven op 13 oktober op de 
demodag in Zeewolde.

Dhr. Cees van de Wal zag tijdens een vakantie 
in Zeeland bij een Zeeuwse collegadraaier, 
dhr. L. Maes, deze voor hem totaal nieuwe 
techniek en raakte steeds meer enthousiast 
over deze wijze van opspannen.
Samen met René Schiks heeft hij gezocht 
naar een pomp en onderdelen om een goed 
werkend systeem te maken. Ook zijn er 
diverse proeven gedaan met draaisnelheden, 
stroomuitval, geluidsniveau van pomp e.d..

Bij navraag bleek ook bij andere leden van 
onze afdeling interesse voor het vergaren van 
een nieuwe techniek. 

Eerst is er in klein comité een plan van aanpak 
geweest met nog twee clubleden, dhr. Piet La-
mers en dhr. Harry Barmentloo. We hebben 
er een gezamenlijke ochtend van gemaakt 
waarbij diverse onderdelen van deze techniek 
de revue passeerden. Daarin was er ruimte 
gereserveerd om op een tweetal banken zelf 
kennis te maken met het zg. vacuüm draaien. 
Duidelijk werd dat nu niet in een keer alle 
reeds vertrouwde opspansystemen minder 
goed zijn, zeker niet. 
Maar het systeem biedt wel veel mogelijkhe-
den, waarbij moeilijke vormen wel met deze 
manier verder bewerkt kunnen worden. Te 
noemen zijn de onderkant van schalen, bollen, 
en de bijzondere vormen: de streptohedrons. 
De feitelijke luchtafdichtingen worden 
verkregen door rubber ringen of een niet al te 
dikke foamlaag (3 mm). Te dikke foam geeft 
trillingen en onbalans. 
De hulpstukken met de luchtdichte afsluiting 
worden op de holle as bevestigd met een ge-
monteerde moer M33, al of niet in het hulp-
stuk gelijmd. 
Om zo min mogelijk verlies van vacuümlucht 
te krijgen is het zaak om het hulpstuk goed 
af te lakken of te omhullen met een pvc buis. 
Ook is het van belang om een houtsoort te 
kiezen met een dichte structuur. 
Niet direct noodzakelijk, maar om de 
veiligheid te vergroten is het aan te bevelen 
een zg. buffertank op te nemen tussen 
pomp en draaibank. Uit proeven blijkt dat 
bij stroomuitval het dan 10 tot 20 seconden 
duurt, voordat het onderhande zijnde object 
loskomt van het vacuüm hulpstuk. 

Attentie: door bv. te draaien met een te 
dunne wand of door breuk, valt de onderdruk 
vanzelfsprekend ineens weg en komt het 
object direct los. Er kan dan sprake zijn van: 
time for calling the Flying doctors!!!!!
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Waarom de keuze voor het opspannen 
met een vacuüm systeem

Veiligheid: bij een zelfgemaakt op span hulp-
stuk zitten geen uitstekende draaiende delen. 
Handig en eenvoudig: om kleine objecten 
snel mee op te kunnen spannen. 
Onderzijde van een schaal kan worden 
afgewerkt zonder sporen achter te laten 
van een machinale inklemming. Met name 
ronde voorwerpen zoal bollen (uiltjes), bolle 
schaaltjes ed. zijn hier eenvoudig mee te 
bewerken. 
Snel de positie van het center aan te passen: 
als je bv een uilenkop wilt draaien. 
Eenvoudig om aan de onderzijde een 
versiering aan te brengen. 
Ook excentrisch een patroon is mogelijk. 
Om snel een schuurschijf te kunnen 
monteren. 

Aandachtspunten 
Toerental afstemmen aan de grootte, ge-
wicht van het te bewerken object. Denk 
aan de zijwaartse krachten. De zijwaartse 
krachten zoveel mogelijk minimaliseren. 
Ook de capaciteit van de vacuümpomp en 
de stabiliteit van de draaibank zijn hier van 
belang. 
Hout is van zichzelf al poreus, dus kies 
voor een zo luchtdicht mogelijk materiaal. 
Luchtverlies beperken bij dit proces is steeds 
een terugkerend aspect. 
Centreren gaat gemakkelijker als de vacuüm-
kracht tijdelijk iets verminderd kan worden. 
Door bv. valse lucht toe te laten in het systeem 
met een extra in te bouwen kraan en deze iets 
te openen. 
Aan te bevelen toerental meestal niet veel 
meer dan 550 t/minuut. Voor het afwerken 
van het object met scherp gereedschap is dat 
normaal voldoende. 
Eventueel een afscherming met een rooster! 
Een zg. buffertank aanbrengen in het 
systeem. Bij bv. stroomuitval komt het object 
niet direct los van de chuck/opnameplaat. Er 
is een kleine voorraad vacuümlucht. 10-20 
seconden extra kleefkracht kan veel ellende 
voorkomen. 

Zorg voor een zo groot mogelijk zuigoppervlak. 
Hierdoor is de “kleefkracht” ook zo groot 
mogelijk.
Zo lang het kan blijven draaien tussen de cen-
ters is altijd aan te bevelen. Veiligheid gaat 
voor alles!

Proef met het wegvallen van de onderdruk

Een buffertank bv. gemaakt van een afgedankte 
druktank of expansievat. Dit geeft een extra tijd 
om te reageren van 10-20 sec. bij stroomuitval  

Wat is er nodig bij een vacuüm 
systeem 
Een holle hoofdas gemonteerd in de draai-
bank. 
Een vacuüm pomp. Dit onderdeel is in de regel 
het duurste onderdeel van de constructie. 
Een holle buis met 1 of meerdere lager-
constructies die de verbinding verzorgt 
tussen de draaiende chuck en/of opspanplaat 
en het stilstaande vacuümsysteem. 
Een chuck en/of opspanplaat bevestigd aan 
de buis die door de holle as van de draaibank 
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loopt. Chuck/plaat zijn zelf te maken; zorg 
voor weinig kans op luchtdrukverlies. Daarom 
zijn gekochte exemplaren vaak gemaakt van 
niet poreuze materialen zoals aluminium of 
kunststof. 
Hout en zelf gemaakte chuck inbedden in een 
stuk pvc buis of minimaal in- en uitwendig 
goed aflakken. 
Chuck of plaat voorzien van een luchtdichte 
afsluiting met een dunne foamlaag, ca. 3 mm. 
Te dik geeft mogelijk trillingen en daardoor 
instabiliteit. 
Afdichting middels niet al te harde, flexibele 
rubber O-ringen. Of zelf gesneden uit een 
foamplaat. 

Voorbeelden van zelfgemaakte op-
span hulpstukken. 
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Methoden om het hulpstuk direct op 
de holle as M33 te bevestigen
1.  met een ingelijmde moer M33 
2.  de moer M33 gelast op een steunplaat  
Er zullen vast nog meerdere manieren zijn, 
houtdraaiers zijn zeer inventief! 

Tussen de holle as van de bank en de 
aansluiting van het hulpstuk helpt een rubber 
afdichtingsring om vacuüm verlies tegen te 
gaan.

Twee mogelijke constructies om de 
vacuümlucht over te brengen van 
pomp naar opspanhulpstuk

Haakse knelkoppeling 22 mm met erin een lager 
gelijmd 22-10 mm buis 10 mm ook gelijmd in het 
lager

Overgangsstuk direct gekoppeld aan de as

Een voorbeeld van een op traditionele manier 
moeilijk op te spannen object. Met het vacuüm-
systeem is het goed te doen om onderdelen van de 
zgn. streptohedrons op te spannen
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Voor een extra afsluiting een rubber ring. Ook te 
zien de gemonteerde manometer. Met het plaatsen 
van een vacuümmeter is er inzicht in de mate van 
onderdruk in je systeem. Met een extra tussen ge-
bouwde kraan in de luchtleiding achter de pomp, 
kan tijdelijk de onderdruk worden verlaagd en 
hier-mee de kleefkracht verminderd. Handig bij het 
centreren.

Eindconclusie 
Het is een opspanmethode met diverse moge-
lijkheden en onmogelijkheden. 
Meestal kan het ook op andere meer conven-
tionele manieren. 
Het vacuümsysteem is beslist geen vervanger 
voor de traditionele opspansystemen. 
Het biedt wel veel extra mogelijkheden, vaak 
heel simpel en eenvoudig. 
Geen extreem grote of zware objecten i.v.m. 
de zijwaartse krachten! 
Ook de draaisnelheid is van belang. Voor de 
afwerking is 500t/minuut al voldoende. Met 
proeven is al wel met grotere snelheden zon-
der problemen te werken. 
Een rooster/gelaatscherm geeft extra bescher-
ming. 
Geen objecten met een zeer dunne wanddikte 
opspannen. Deze kunnen imploderen en… de 
onderdruk is dan ineens weg. 
Een buffertank geeft 10-20 seconden extra 
kleeftijd bij stroomuitval.
En.. ook hier geldt: zo lang mogelijk tussen de 
centers draaien. 

Voor de knutselaars onder ons is de weg er 
naar toe een heel interessante trip, met diver-
se uitdagingen. 
De methode kan een verslavende – uitdagende 
werking hebben. 
Het geeft onze hobby verrassende nieuwe 
mogelijkheden.
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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
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Te koop:
Sorby houtdraaibank

Kenmerken:
• Lengte tussen de centers: 120cm, verstelbaar
• Motor met electrisch en mechanisch 

variabele snelheid.
• Noodstop
• Met “buitendraai” mogelijkheid om heel 

grote stukken te draaien.
• Met Axminster super precision chuck en 

heel veel hulpstukken en klauwen
 º O’Donnell spigot jaws in verschillende 

maten 
 º Internal en external jaws
 º Gripper jaws
 º Enzovoorts!

• 3 leunspanen
• Met Sorby meedraaiend center systeem
• Boorhouder met konische steel

Verder al mijn beitels waaronder:
Woodcut Pro-Forme Hollower
Sorby hollowmaster – complete set in houten 
kist

Sorby en Hamlet beitels
Enkele zelf gemaakte beitels
Crown thin parting tool
Sorby sandmaster
Enkele passers

Tormek slijpmachine met alle hulpstukken.

Draaihout, goed gedroogd.

Oscar Heijn,
Tjerk42@outlook.com

Zoekgeraakt ! Wie kan mij helpen ?
Tijdens de Radius demo-dag in Halsteren op 23 april 2016 was ik aanwezig met vele stukken 
hout en gaf uitleg en advies aan veel mensen.

Ook wat bijzondere stukken hout liet ik daar zien waaronder een plank met een vreemde tekening 
en daarop de tekst “een tevreden plank”.

Voor mij is dat een bijzonder stuk hout met een geschiedenis en ik vind het dan ook erg 
jammer dat dit stuk bij het inpakken verdwenen bleek te zijn.

Misschien is dit stuk door een misverstand in het bezit gekomen van iemand of is dit per abuis 
meegenomen.

Ik zou het erg op prijs stellen dit stuk terug te 
krijgen en heb daar een mooie beloning voor 
over.

Graag hierover even contact opnemen met Jan 
Karreman. jan.karreman@houtdraaien.com

Alvast erg bedankt.
Johan Sesselle
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De locatie geeft qua indeling leuke mo-
ge lijkheden waar je middels duidelijke 
aangebrachte informatie naar de diverse 
activiteiten gestuurd werd. De entree 
biedt al gelijk de mogelijkheid een leuke 
opstelling van bijzondere werkstukken te 
laten zien. In een door de hooggeplaatste 
ramen apart verlichte ruimte stelde Dick 
Ellenbroeck (lid Dommeldraaiers en vorm-
gever) zijn stukken op. Prachtige stukken, 
erg variërend en zo later bleek ook bijzonder 
i.v.m. energiestromen die ontstaan door 
bepaalde vormen, versterkt door de daarin 
verwerkte stenen.

Demodag Zeewolde
Jan Karreman

Via een leuke ruimte waarin we elkaar konden 
ontmoeten om weer wat bij te praten kwamen 
we in de hal achterin waar de bekende leveran-
ciers zich opgesteld hadden. O.a. Hegner, Ives 
Paul, Woodturning Polish, Wood Design Nijsen 
en Houtdraaiwerken pen-kits waren aanwezig.
Nieuw was Sheyna Jansen zij maakt persoonlij-
ke brandstempels.

Op 13 oktober jl. waren we weer in “De Open Haven”, nu voor onze centrale demodag, nadat 
we hier ook in april waren voor een regionale demodag.

De inmiddels bekende locatie in Ede brandde eerder dit jaar vrijwel geheel af zodat deze mo  ge -
lijkheid verviel en we snel een andere oplossing moesten zoeken. Er was in eerste in stantie 
enige twijfel m.b.t. afstanden maar het bleek dat, zelfs vanuit de zuidwesthoek van Nederland, er 
nauwelijks sprake was van verschil.

Deze keer waren het de Dommeldraaiers die deze dag organiseerden.
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In een separate ruimte zagen we leden van 
de Dommeldraaiers aan het werk want 
naast de uitgestalde stukken werd natuurlijk 
ook gedemonstreerd. Jan van den Berg trok 
veel mensen met zijn zelf ontwikkelde en 
gebouwde vacuüm-opspansysteem.

De “probeerdraaibank” werd af en toe 
gebruikt om, onder toezicht en begeleiding, 
het draaien eens te proberen waarvoor ook 
bij de jongeren belangstelling was.
Bij alle banken was gedacht aan veiligheid 
(schermen) en werden mensen geïnformeerd 
over de reden waarom bepaalde extra voorzie-
ningen op dagen als deze achterwege bleven.
Hobby-centrum Boxtel liet leuk werk zien, 
o.a. wat je kunt maken uit 2 Ikea krukjes
Het geplande spelen van het z.g. “kezenspel” 
kwam helaas niet uit de verf. De speelborden

waren niet naar tevredenheid van de makers 
en wellicht dat de keuze van dit spel op een 
dag als deze ook niet geweldig was.
In een andere ruimte zagen we naast 
diverse houtsoorten ook werkstukken van 
de Dommeldraaiers, helaas wat weinig voor 
een dag als deze want men komt toch ook 
graag om ander-mans werk te zien. Hier was 
ook Suzanne van Hal aan het werk en toonde 
haar schilderijen op hout.
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Boudewijn Rossy en Kor van der Meulen 
informeerden de bezoekers (o.a. middels 
lezingen) over de risico’s van stof en het 
bouwen van een fijnstof-filter, waarvoor veel 
belangstelling was.

En uiteraard werd de dag afgesloten met een 
verloting met als hoofdprijs een Tormek T8 
nat- slijpmachine (Fa. Hegner en Radius) en 
een longworth Style-Chuck (Fa. Baptist) als 
tweede prijs. Natuurlijk waren er nog andere 
prijzen, beschikbaar gesteld door leveranciers 
en weer vele mooie stukken hout waar men 
mee aan de slag kon.

De opkomst was redelijk, wellicht wilden 
enkele mensen liever andere dingen doen 
in misschien wel het laatste mooie weekend 
van het jaar. Er was in ieder geval voldoende 
ruchtbaarheid aan gegeven in plaatselijke 
bladen en via het digi-bord van de Gemeente 
Zeewolde.

Al met al kijken we terug op een geslaagde 
dag waarover niet alleen het organiserende 
team, maar ook het bestuur tevreden was. 
Met dank aan Arnold Brok en zijn team (Wim 
van Esch, Jan van Kol, Jan van den Berg en 
Tom Heidelberg), allen die verder hieraan 
meewerkten en de verzorging door de 
mensen van “De Open Haven”.
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Tijdens het bestaan van Radius 
zijn er al veel exposities geweest. 
Om een aantal te noemen:
November 1999 in het oude 
Stadhuis in Culemborg, waar het 
prachtige fotoboek ‘Betoverend 
Hout’ werd uitgegeven.

Expositiezuilen
Ab Strijker

September 2003 in het Oude Ambachten & Speelgoedmuseum in Ter Schuur waarvoor ook een 
Fotoboek werd uitgegeven.

In de jaren ervoor en er na zijn er vaak tentoonstellingen geweest tijdens Demodagen. Deze 
werden georganiseerd door de landelijke vereniging Radius of door een van de afdelingen 
maar een fotoboek werd m.i. niet weer uitgegeven. Dus hoog tijd: 2019, we bestaan 25 jaar.
Ook de vorm van de tentoonstellingen is in de loop van de jaren wel gewijzigd. Die van 
Culemborg, in 1999, sprong eruit door haar mooie vorm, maar de anderen waren niet anders 
dan een grote verzameling werkstukken op een lange tafel, foto 2, een enkele uitgezonderd.

1

2
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Behalve de laatste jaren. Verschillende afdelingen deden hun best om er een mooie 
tentoonstelling van te maken. We denken aan het werk van Noord-Holland Noord, foto 3, van 
de afdeling Vormgeven in Ede en de beide tentoonstellingen in 2018 in Zeewolde foto’s 1 en 4. 
De zuiltjes, die twee leden van de afdeling Flevo-Houtdraaiers hadden gemaakt voor Zeewolde 
werden hier zelfs twee keer gebruikt.

Dit artikel gaat over die zuiltjes, 
expositiezuilen die steeds vaker worden 
gebruikt. Ook andere afdelingen zullen in 
de toekomst weer een tentoonstelling gaan 
verzorgen. En allen gaan volgend jaar naar 
de Tuinen van Appeltern om te laten zien 
wat ze kunnen. Wat zou het dan fijn zijn als 
elke afdeling kan beschikken over een aantal 
van die zuiltjes. En dat is goed mogelijk, 
een beetje timmerman kan ze maken. En ze 
hebben twee voordelen: ze zijn gemakkelijk 
vervoerbaar en ook eenvoudig op te slaan 
omdat er drie of zelfs vier in elkaar kunnen 
worden geschoven, foto 5. Als er een afdeling 
is die over een aantal werktekeningen wil 
beschikken: een mail of telefoontje naar 
onderstaand adres en het wordt gratis per 
mail toegezonden.

De zuiltjes zijn betrekkelijk licht in ge-
wicht, ze zijn gemaakt van 9 mm MDF-plaat. 
Behalve de bovenkant, die is 18 mm dik.

Ab Strijker
Tel: 0320-220 118
Mail: aenrstrijker@gmail.com

3 4

5
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Johan Sesselle? Ja, die sympathieke Belg, die 
wel eens op demodagen staat, aan wie je 
alles over hout kunt vragen en altijd van die 
bijzondere stukken hout meebrengt.
Het is altijd leuk een zuiderbuur in zijn 
dialect te horen spreken (en ze hebben daar 
veel dialecten waar een Nederlander toch 
vaak moeite mee heeft). Johan is overigens 
vrij goed te volgen, toch zeker voor mij omdat 
ik kort bij de Belgische grens woon en eraan 
gewend ben.
Johan werd in 1942 geboren in Adegem (bij 
Maldegem) in België en woont daar nog 
steeds.
Hij ging tot zijn 14e naar school en belandde 
daarna al snel in de meubelindustrie. Daarin 
was hij 26,5 jaar werkzaam, klom op tot 
leidinggevende en ging later als hout-inkoper/
vertegenwoordiger de commerciële kant op. 
“Het commerciële zat er bij mij altijd al in”.
Via een meubelfabriek en een bedrijf dat 
fineer en massieve platen maakte werd 
uiteindelijk in 1990 en bedrijf opgericht 
dat hout invoerde en aan grote bedrijven 
doorverkocht. Momenteel werken daar nog 
de zoon en schoonzoon van Johan.
We kunnen dus stellen dat Johan vanaf zijn 
prille jeugd in het hout werkzaam is geweest. 
Omdat hij voor zijn werk de wereld over 
ging werd hij een echte kenner van soorten, 
eigenschappen, etc. hetgeen hem (ook ons) 
goed van pas komt in de houtdraaiwereld. 
Hout is altijd zijn passie geweest.
Zat houtdraaien er ook al vroeg in? “Ja, al 
vanaf het begin toen ik in de meubelfabriek 
werkte interesseerde mij dat. Een oudere 
medewerker die dit opmerkte leerde mij in de 
middagpauze draaien en sindsdien ben ik dat 
blijven doen en de kunst steeds verder blijven 
ontwikkelen, overigens zonder verdere 
scholing en altijd hobby-matig”.
Ook het slijpen van beitels heeft hij zichzelf 
aangeleerd en doet dat zonder de dure 

hulpmiddelen en meestal zonder wetten. 
Hoewel hij vrijwel nooit wet, heeft hij daar 
wel een mooie spreuk voor paraat: “Wetten is 
geen verletten, het geeft een betere snee en 
ge rust daar een beetje mee”.
Zijn eerste draaibank bouwde Johan zelf, wat 
later werd een occasion aangeschaft en nu 
staat er al enige tijd een Wivamac 1000 in zijn 
werkplaats.
Hoe zie je jezelf?
“Ik ben mijn hele leven op weg, heb nooit 
grote ambities gehad, heb mijn passie gevolgd 
en kijk niet te ver vooruit. Daarbij denk ik 
goed over de dingen na, bedenk dan of ik 
iets wel moet doen of misschien vooral niet 
moet doen. Men zegt vaak dat ik een optimist 
ben maar ik vind mezelf meer een realist en 
probeer overal het positieve van te zien.
Ik ben tevreden met kleine dingen en kan 
daar erg van genieten. Ik heb in mijn leven 
veel meegemaakt maar kan toch gerust 
stellen dat ik een tevreden mens ben”.

In gesprek met Johan Sesselle.
Jan Karreman Een bekende naam binnen Radius de laatste jaren, tijd om eens 

even stil te staan bij deze persoon.
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Verenigingsverband
Via via kwam Johan natuurlijk ook in 
aanraking met leden van De Vlaamse Gilde 
van houtdraaiers, die eerst in Aalst en later 
(en nog steeds) in Gent bijeenkwamen en 
werd ook lid.
Omdat Johan regelmatige gast is bij De 
Scheldedraaiers, op demodagen present is 
en zodoende langzamerhand ook redelijk 
wat mensen kent binnen Radius (hij is ook 
Radius-lid) kan hij ook de verenigingen 
en hun leden in België en Nederland wat 
vergelijken. Nederlanders vindt hij wat meer 
open en een afdeling als de Scheldedraaiers 
ervaart hij als een vriendenkring.

Educatie
Op bijeenkomsten geeft Johan af en toe een 
demonstratie maar ook bespreekt hij de mee-
gebrachte stukken. Vaak gaat dit gepaard met 
allerlei adviezen. Johans advies is vaak: eerst 
een stuk hout goed bekijken, nog eens kijken 
en je proberen voor te stellen hoe een stuk 
eruit komt. Vaak begint men klakkeloos met 
draaien om later tot de conclusie te komen 
dat men beter anders begonnen was.

Ook vormgeving laat hij niet onbesproken.
Uiteraard komt vaak de vraag “welke 
houtsoort is dit?” waarop Johan vaak, maar 
ook niet altijd, een antwoord heeft en er dan 
de afkomst en eigenschappen bij vertelt.

Afwijkende houtvormen
Al zo’n 25 jaar verzamelt Johan vreemde, 
natuurlijke houtvormen. Stukken hout die 
vaak zo uit de natuur komen en een vreemde 

afwijking hebben en je aan een bepaalde 
vorm, persoon of dier doet denken. Vaak 
stukken waar je vrijwel niets aan hoeft te 
doen en zo binnen komen maar ook wel 
stukken die ontstaan na zagen of draaien. In 
onze AR-rubriek “Natuurlijke houtvormen” 
waren eerder enkele van deze stukken te zien 
en ook op demodagen bracht Johan ze al eens 
mee.

Voorkeuren
Kijkend naar de voorkeuren die Johan heeft 
m.b.t. draaien kunnen we stellen dat hij 
van bijzondere houtsoorten houdt, hout 
met afwijkende tekening, een gezwel van 
een boom, een bijzondere knoest, etc. Ook 
hier komt de voorkeur voor natuurlijke 
dingen weer terug. Draaiwerk met kleine 
versieringen, segment-draaiwerk, etc. 
behoren duidelijk niet tot de voorkeur. Een 
uitspraak van Johan: “Draaiwerk, … de kunst 
op zoek te gaan wat er binnenin een houtblok 
leeft, waarbij de natuur me soms iets schenkt 
wat mooi, boeiend, merkwaardig of bizar is”.

WAK
Sinds 1990 doet Johan mee aan de WAK (week 
van de amateurkunsten in april/mei) bij hem 
in de omgeving en toont daar zijn mooiste 
draaiwerk en soms ook stukken uit zijn 
verzameling natuurlijke houtvormen. Enkel 
maar met hout bezig? Nee hoor, er is ook nog 
een moestuin, er wordt zelf wijn gemaakt en 
er is ook tijd voor de poes en de kippen.

Huidige situatie
Helaas hebben Johan en zijn vrouw (zijn 
madame zeggen ze daar) Majella de laatste 
jaren te maken met gezondheidsproblemen. 
Niet dat dit zijn enthousiasme beperkt maar 
het ontneemt hem wel de mogelijkheid om 
wat verder van huis te gaan zodat we hem 
op onze demodagen waarschijnlijk niet 
meer zullen zien. Jammer, dat men hem 
niet meer ter plaatse om advies kan vragen 
en ook jammer van die mooie stukken hout 
die hij altijd meebracht. We hopen Johan 
nog lange tijd te mogen ontmoeten in de 
houtdraaiwereld, hoe en waar dan ook.
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Als je hier voor het eerst komt, diverse 
demodagen bezocht hebt en ook wel eens 
naar een open dag van een leverancier bent 
geweest, is dit duidelijk een heel andere 
ervaring.

Als houtdraaier ben je gewend draaiwerk 
te zien in allerlei vormen en m.b.v. allerlei 
technieken gemaakt. Hier zie je een breed 
spectrum van houtbewerking in de vorm van 
draaiwerk, maken van muziekinstrumenten, 
houtsnijwerk, sculpturen, botenbouw, pyro-
grafie, meubelrestauratie, houtbe hande ling, 
politoeren, etc. etc.

Als organisatie kun je je hier ook pre sen-
teren. Naast “Woodworking.nl” zien we een 
vertegenwoordiging van onze eigen vere ni-
ging Radius, bemand door onze altijd zeer 

ijverige Wim Meijboom, want we willen Ra-
dius meer bekendheid geven, staan open voor 
vragen en commentaar en zijn natuurlijk 
altijd op zoek naar nieuwe leden (foto 2).
Nico Oosthoek en Jan van der Ploeg toonden 
in een aangrenzende stand ook hun werk-
stukken. Een mooie vertegenwoordiging van 
onze vereniging bezocht deze manifestatie. 
Jan van der Ploeg en Martien van Vliet vielen 
in de prijzen voor Traditioneel draaiwerk (Jan) 
(foto 3) en de categorie vormgeven (Martien)
(foto 4). Dat was een leuke gelegenheid.

Open dag Hout 2018
Jan Karreman

Breed van opzet en daarom voor velen in te-
res sant.

Zondag 21 oktober jl. was de “open dag 
hout” in de Hanzehal in Zutphen, een breed 
opgezette markt voor houtbewerking in 
ambachtelijke en nieuwe stijl, demonstraties 
en alles wat je daarbij nodig hebt. 1

32
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De “Veluwedraaiers” (foto 5) timmerden aan 
de weg in een eigen stand. En natuurlijk 
waren onze collega’s van de Vlaamse Gilde 
weer duidelijk aanwezig met een uitgebreide 
stand waarin ook zij demonstreerden en hun 
werkstukken lieten bewonderen.

De ons bekende leveranciers (Hegner, Baptist, 
Ives Paul, Timmerveld, Teygeler, Houtdraai-
werken-Penkits, etc.) waren uiteraard ook van 
de partij (foto 6) maar ook vele andere met erg 

uiteenlopende aanbiedingen, allemaal geba-
seerd op specifieke technieken.

De diverse behandelingsmethodes werden 
ook weer belicht door o.a. “De Cokerije” en 
“Woodturning Polish” maar er was ook aan-
dacht voor het werken met polyester, epoxy 
en andere kunststof-toepassingen.

Om aan een mooi stuk hout te komen was 
geen probleem (foto 7).

Diverse leveranciers verkochten hout in 
allerlei vormen en in allerlei soorten, soms 
puur inlands en soms zelfs eetbaar!
Ook verenigingen die zich met hout, hout-
soorten en verzamelen van hout be zig-
hou den waren vertegenwoordigd, o.a. 
Nehosoc (Nederlandse vereniging van 
houtsoortenverzamelaars).

4

5

7

6
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Ook aan activiteiten dus geen gebrek, zo was 
onze Bert Rosbach bij de Radius-stand aan de 
gang en draaide de ons inmiddels bekende 
Didier Sirjacobs met enkele collega’s bij de 
Vlamingen (foto 8).

Op een apart ingericht plein (de houtdraaie-
rij.nl) hadden Ronald Kanne en Jan Hovens de 
krachten gebundeld en gaven demonstraties. 
Af en toe overleg tussen deze twee trok 
aandacht en dus ook bezoekers van deze 
hoek (foto 9).

Jan Kulsdom was ook weer aanwezig en 
bereid om vooral kinderen even een plaatsje 
te gunnen achter zijn draaibank.
Bij de oude ambachten waren diverse houtbe-
werkingtechnieken te zien van schaven tot 
draaien met de trapdraaibank. Om dat gevoel 
van vroeger mee te kunnen maken kon je zelf 
even op zo’n werkbank met voetbediende 
klem gaan zitten om met de ouderwetse 
schaaf te werken (foto 10).

We besteden bij Radius steeds meer aandacht 
aan veiligheid bij demonstraties hetgeen 
begint bij schermen bij de draaibanken, 
waarbij we weten dat enkele voorzieningen 
zoals gelaatsmasker, filter etc. nou eenmaal 
niet werkbaar zijn. Op dit vlak was bij 
sommigen alles prima voor elkaar maar 
hier en daar was nog ruimte voor enige 
verbetering.

Bij het verlaten van de Hanzehal kon men nog 
even kijken hoe m.b.v. een kettingzaag vorm 
werd gegeven aan een stuk stam (foto 11).
Tot zover deze impressie waarin een 
selectie werd gemaakt van activiteiten, 
bezienswaardigheden etc. vooral vanuit de 
Radiushoek bekeken. Vind je dit te beperkend 
of onvolledig, dan raad ik je aan volgende 
keer zelf een kijkje te nemen op deze “open 
dag hout”, het is de moeite waard.

Voor een leuke impressie van de open dag 
hout zie https://youtu.be/EgeDNAVDit8

8

10

11

9
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Zomaar....
Jan Karreman

Soms hoeft draaiwerk niet hoogstaand te zijn om er toch iets leuks van te maken.
Het stuk (noot?) met gat lag al enkele jaren te wachten op een idee.
En het engeltje was er ook al.
En .... ziedaar.
Tweezijdig te gebruiken.
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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 2019: 

12 januari, 16 februari, 23 maart, 20 

april, 25 mei, 14 september,

19  oktober, 16 november.

De bijeenkomsten worden gehouden 

in het gebouw ReVaBo, pastoor 

Bruggemanlaan 33A, 6861 GR 

Oosterbeek, 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 2019:  

19 januari,9 maart, 13 april (hele 

dag), 8 juni, 7 september, 12 oktober, 

23 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 Drechtstedendraaiers

(Dordrecht riviereneilanden – Hoekse 

Waard)

Afdelingscontactpersoon: 

Albert van den Ende, tel. 06 44530777

aende211@xs4all.nl

Bijeenkomsten in 2019: 

26 januari, 9 maart, 20 april, 1 juni, 

13 juli, 14 september, 2 november, 14 

december.

De bijeenkomsten worden gehouden van 

9.30 – 12.30 uur in het Ambachtshonk, 

Patersweg 53, 3314HT, Dordrecht

Afdeling Flevohoutdraaiers                                                                                                

Afdelingscontactpersoon:  

Siep Nijenhuis, tel. 06 15451717

s.nijenhuis@hccnet.nl  

Bijeenkomsten in 2019: 

28 januari, 18 maart, 22 april. 

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 2019:  

24 januari, 21 maart, 21 juni,

19 september, 24 oktober, 

21 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 2019: 

De bijeenkomsten worden gehouden op 

donderdagmiddag. Informatie over de 

plaats bij de afdelingscontactpersoon.

Afdeling Haarlemmermeer                                                                                                  

Afdelingscontactpersoon:  

Klaas Dikstaal, tel. 020 6592977

Bijeenkomsten in 2019: 

25 januari, 8 maart, 19 april, 31 mei, 

12 juli, 23 augustus, 11 oktober, 

15 november, 27 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 2019: 

7 januari, 11 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 2019: 

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                                                                                 

Bijeenkomsten in 2019: 

dinsdag 22 januari (jaarvergadering), 

donderdag 7 maart, dinsdag 9 april, 

donderdag 23 mei, dinsdag 27 

augustus, donderdag 3 oktober, 

zaterdag, 2 november (ruil- en 

weggeefdag), dinsdag 26 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 2019: 

12 februari, 9 april, 10 september, 12 

november. 

Inlichtingen bij Bert Rosbach. 

Afdeling Utrecht, 

Werkgroep ‘De Lekstroom’ 

Afdelingscontactpersoon: 

Ruud Philipsen, tel. 078 6162310 

ruudph@kpnmail.nl 

Bijeenkomsten in 2019: 

30 januari, 13 maart, 24 april, 5 juni 

(niet Lopikerkapel), 17 juli (niet  

Lopikerkapel), 28 augustus, 9 oktober, 

20 november, 18 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 2019: 

26 januari in Nunspeet, 16 maart en 11 

mei in Epe.

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 2019: 

6 april in Warnsveld. 

Locatie nog vast te stellen.  Info 

verkrijgbaar bij Bert Rosbach: 010 4184786             

 

Afdeling Westfriesland

Afdelingscontactpersoon:  

Aad Sneeboer, tel. 06 10423488

aadsneeboer44@gmail.com

Bijeenkomsten in 2019: 

De bijeenkomsten worden gehouden in 

Dorpshuis “De Stek”, Op Den Hoef 36,  

1613 LA Grootebroek.

Afdeling Zeeland/West Brabant 

‘De Scheldedraaiers’

Afdelingscontactpersoon: 

Theo de Graaff, tel. 0164 683774

theo.de.graaff@hetnet.nl 

Bijeenkomsten in 2019: 

iedere eerste zaterdag van de maand 

(niet in augustus). 

De bijeenkomsten worden gehouden in 

Het Ambachtscentrum, 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.

Agenda
19 en 20 oktober 2019 Vormgevers in Hout Fort bij Vechten, Bunnik

13 april 2019 ALV

18 en 19 mei 2019 25-jarig jubileum Tuinen van Appeltern

3 november 2019 Open Dag Hout Zutphen

Jubileumboek.

Door de inspanningen van de jubileumcommissie is het toch gelukt, ondanks dat er lang geen 300 inschrijvingen kwamen, om het 

jubileumboek uit te geven.  

Hoe we dat gaan verspreiden hoort u nog van ons. Daarover verschijnt in het maart-nummer van AktieRadius een bericht. Daarin staat 

ook hoe de u de betaling kunt doen.

Voor Spijtoptanten die (nog) niet hebben ingeschreven geven we tot 1 januari de kans om alsnog een bestelling te plaatsen. Daarna is 

het definitief over.
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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 

Leden: Jan (J.H.) Karreman, Arie (A.M.) 

Braspenning, Marcel (M.) van Berkel

Ledenadministratie:

Jeanne Hermans – Koch, tel. 0228 317569,

e-mail: ledenadministratie@houtdraaien.com

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: Ab Kraaijeveld, Nico Oost-

hoek, 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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

           SHELLAWAX 

 hèt product voor houtdraaiwerk met glans 

Kijk ook eens op de website van Radius naar de instructiefilmpjes: 

www.houtdraaien.com
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