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Voorwoord 
 

¨Omdat molens moeten malen¨ 

Voor mijn kinderen en kleinkinderen. 

Een van onze voorouders Jan Boekweit was de laatste molenaar van de molen van de polder Breukelen - 

Proosdij. Deze molen gebouwd ongeveer november 1639 is in 1922 buiten bedrijf gesteld en vervangen 
door een ruw oliemotor gemaal.  

Mijn grootvader Jan Boekweit werd van dit gemaal de eerste machinist. In 1943 is de molen voor sloop 

verkocht voor het bedrag van Fl. 3600,- (gulden), het eikenhout was toen (WO II) veel waard.  

Het vakmanschap van molenaar is generaties lang van vader op zoon doorgegeven. Vier generaties 
voorouders van Jan Boekweit  waren al polder-molenaars.  

Het is een noodzaak om de nog in Nederland resterende molens als monument te behouden. Wel moeten 

deze molens net als in vroegere tijden door vakbekwame molenaars bediend en gekoesterd worden. 
¨Het Gilde van Vrijwillige Molenaars¨ heeft als doel de in Nederland nog aanwezige wind- en 

watermolens door goed opgeleide vrijwillige molenaars te laten draaien. Hiermee beoogt men het behoud 

van de nog aanwezige molens, maar tevens het behoud van de praktische en theoretische vaardigheden 
over welke de molenaar moet beschikken. Via dit Gilde wordt dan ook het lesmateriaal verzorgd. Ik heb 

deze opleiding gevolgd en de in het cursusmateriaal aanwezige lesbrieven uitgewerkt. Deze uitgave bevat 

dan ook de door mij uitgewerkte lesbrieven welk mij tot een vakbekwaam molenaar moet maken. Tevens 

is door het volgen van deze opleiding een deel van het vakmanschap welke mijn voorouders bezaten weer 
binnen de familie aanwezig. Ik spreek dan ook de hoop uit dat mijn kinderen en/of kleinkinderen even 

veel gevoel voor het molenaarschap mogen krijgen, zodat ook door hen dit vakmanschap kan worden 

behouden en mag worden door gegeven. 
 

Om tot dit boekwerk te kunnen komen ben ik veel dank verschuldigd aan al die molenaars en instructeurs 

die mij hebben geholpen met het aanrijken van de benodigde kennis en vaardigheden.  

Daan Ottevanger, molenaar van de molen van de polder Westbroek, welke mij de eerste vaardigheden bij 
bracht. 

Arie Harkes, molenaar van de Buitenwegse wip, welke mij met zijn humor en kijk op molens mij verder 

enthousiast maakte. 
Erik Stoop, molenaar en instructeur op de Middelste molen van Cabauw, die met zijn kennis van de 

historie en zijn vakmanschap mij een verder verdieping in het polder mulderschap gaf. 

Sven Verbeek en Gerard van Wijngaarden, molenaars op de korenmolen Rijn en Weert, die mij inwijden 
in de geheimen van een goed korenmolenaarschap. 

Daarnaast ben ik veel dank verschuldigd aan al die molenaars die mij gastvrij hebben ontvangen op hun 

(industrie)molens.  

Hun enthousiasme werkt zo aanstekelijk dat ik hoop op dezelfde wijze de opgedane kennis mag over 
dragen en doorgeven. 

 

Ik spreek dan ook de wens uit dat door het lezen van dit boek de lezer aangestoken mag worden door 
hetzelfde molenvirus wat ook mij heeft aangestoken en dat ik noem: 

¨ Molens moeten malen¨. 
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Kennismaken met de molenaar, de molen en opleiding. 

Naam: ·Joop Boekweit 

Datum: 2 – 11 - 2013 

Weer:  zwaar bewolkt tot 15.30 uur windstil; 0 Bft  

 na 15.30 uur zwaar bewolkt en buien, wind krimpend naar zuidwest  

 windkracht 2 Bft. 

Zeilvoering: 4 volle zeilen. 

Molen van de polder Westbroek. 

 

De instructeur. 
Kennismaken met de molenaars Daan Ottevanger en Arie Harkes. 

Kort wordt er een schets geven van de opleiding en de duur van de opleiding. 

De opleidingsdoelen staan duidelijk in de lesbrieven aangegeven. De gehele opleiding zal gefaseerd 

uitgevoerd worden. De tijdsduur is minimaal 1 jaar omdat men alle seizoenen moet meemaken. Verder is 
een belangrijke bepalende factor de tijd die men er zelf insteekt en de frequentie van het maken van 

praktijkuren. 

 

Verzekering. 

Tevens is de verzekering WA en WA+ en ongevallen verzekering te spraken gekomen. 

Deze zijn inmiddels via de Gilde afgesloten. 

 

Veiligheidsaspecten. 

Alle personen die het molenterrein betreden voor werkzaamheden of bezoek vallen onder de ARBO 

wetgeving. 
Daarnaast zijn er een aantal zaken aangegeven m.b.t. persoonlijk veiligheid. 

1. Zoals beklimmen en afdalen van een molentrap. Alle personen inclusief bezoekers bestijgen en dalen 

de aanwezige trappen met het gezicht naar de trap toe. Men voorkomt hiermee van de trap vallen. 
2. Sluit de toegangsluik in vloer van de molenkap als je de molenkap betreedt en als je de kap verlaat. 

3. Het sluiten van de toegangshekken tot de molenwerf aan de zijde van het gevlucht als deze op de 

wind staat. 

4. Het afsluiten van de deur in de molen aan de zijde van het gevlucht.  
5. Beklimmen van een end bij het op- en afzeilen altijd een hand voor jezelf. Bij het werken in het 

gevlucht moet men een veiligheidstuig aangespen. 

6. Verwijderen en plaatsen van de lekenpen in het hangereel. Waarmee het lossen van de vang door 
vandalisme wordt voorkomen. 
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Kennismaken met de molen. 

 

 
De molen hebben we van binnen en buiten bekeken en in grote lijnen doorgenomen. 

 

              
Bovenwiel               Kruirad en munnik aan stalen staart  

 
Na de kennismaking met de molen zijn we de molen gereed gaan maken om te” malen voor de Prins”. 

 

Gereedmaken van de molen om te malen voor de Prins. 

Door de molenaar waren de bezetkettingen en verbindingskabel bliksemgeleider aan de roede al los 
gemaakt. 

 

Voorleggen van de zeilen. 
We zijn begonnen met het voorleggen van de zeilen. 

Op het eerste end heeft Daan het voorleggen voor gedaan en aangegeven waar men op moet letten. De 

veiligheid bij het beklimmen van een end via de heklatten werd benadrukt. Altijd een hand voor jezelf 
houden. Bij werken in de wieken een veiligheidsgordel aangespen. Na het voorleggen van het eerste zeil, 

De molen is:     De molen van de 
  Polder Westbroek 

Type :  Achtkantige  

  grondzeiler  
Materialen:  Hout gebouwd op 

stenen veldmuur, 

afgedekt met riet 

Functie: Poldermolen 
uitgevoerd met een 

vijzel 

Gevlucht:  Fokwieken met 
automatische 

regelkleppen   
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verwijdert men de kneppel en de pal met behulp van het kneppeltouw en pal touw. Waarna de vang wordt 

gelost. 

Met de hand moesten we duwend aan een wiek het volgende end voordraaien. 

Nadat het tweede end was voor gezet en het gevlucht was gevangen. Heb ik het zeil voor gelegd. 
Losmaken onder hoektouwen, opgerold zeil achter de zeilklampen vandaan halen en iets uitrollen. Hierna 

het end via de heklatten beklimmen en van bovenaf de litsen achter de kikkers haken. Beneden 

aangekomen het rechteronderhoektouw bevestigen aan onderste heklat. De zwichtlijn zo hoog mogelijk 
achter de achterzoomlat halen en aan de achterzijde om de binnenzoom en zwichtlat bevestigen met een 

knoop welke snel is los te maken. Hierna het linker onderhoektouw bevestigt. Ook wordt er een steekbord 

geplaatst. 
Vervolgens heb ik de vang mogen lossen en de vangbalk op de haak kunnen leggen zodat het volgende 

end kon worden voor gedraaid. Omdat dit end het end was wat in rust boven heeft gestaan was op de 

onderzijde van de onderste heklat een spijkerlat bevestigd. Dit om te voorkomen dat aalscholvers er hun 

rustplaat zouden kunnen nemen en het gevlucht met hun uitwerpselen bevuilen. Hierna op dezelfde wijze 
de volgende enden voorzien van hun zeilen. Het bedienen van de vang voornamelijk het lichten van de 

vangbalk van de haak is een slag welke men even moet aanvoelen. 

Alle wieken waren nu voorzien van hun zeilen dus nu maar wachten op de wind welk de molen moet 
laten malen. 

 

Overige werkzaamheden. 
Tijdens dit wachten op de wind geholpen bij het aftekenen en zagen spijkerlat welke op de fok geplaatst 

moet worden naast de eerder genoemde spijkerlat. 

Ook 2 Engels sprekende bezoekers rond geleid in de molen. Wat erg leuk is. 

Hierna naar de naast gelegen wipmolen gelopen. 
 

 
Buitenwegse wipmolen.  

 
Door de molenaar Arie Harkes is uitleg gegeven over de in deze molen aanwezige Dekkerpomp. 
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Kruien molenkap. 

15.30 Wind is gekrompen en toegenomen. 

Het gevlucht werd gevangen en de bezetketting van de staart en kruiketting werden verlegd. Hierna is de 

kap met gevlucht krimpend ( tegen de klok in) een veld (een achtkant) gekruid en daardoor beter op de 
wind gezet. 

Na het opnieuw vastleggen van de bezetketting, kruiketting en spaakketting is de vang gelost en kwam 

het gevlucht in beweging.  
 

Smeren halslager en penlager. 

Zeer belangrijk bij een draaiende molen is dat het halslager en penlager regelmatig op een maaldag wordt 
voorzien van smeermiddel! Varkensreuzel. 

De hals en de pen zijn opgelegd in een steenbed. Het halssteen en pensteen zijn gemaakt van arduin. 

Er draait dus staal op steen om dit goed te laten verlopen is een smeermiddel nodig. Men gebruikt 

hiervoor varkensreuzel. Dit vet is afkomstig van een varkensbuik of niervet van een varken. Belangrijke 
eigenschappen zijn; is een goed smeermiddel en maakt het hout niet week. 

 

Einde dag wegzetten van de molen. 
Door de instructeur is het gevlucht gevangen waarna hij een zeil heeft opgerold en hierbij uitleg gaf. 

Na het vastmaken van het opgerolde zeil achter de zeilklampen heeft de instructeur het gevlucht gelost en 

een end door laten draaien. Hierna heb ik de lijnen losgemaakt het zeil opgerold en met een zwaai achter 
de zeilklampen geborgen. 

Tevens is op het tweede end de aalscholver spijkerlat bevestigd. 

Daan heeft het volgende end doorgezet waarna ik het zeil in nam. 

Op dezelfde wijze is van het vierde end het zeil ingenomen. Ook zijn van 2 enden de steekborden 
verwijderd (zolang de R in de maand is) en binnen opgeslagen. 

Nadat het gevlucht is gevangen heeft Daan de kneppel geplaatst met kneppeltouw, de pal los gezet ook 

d.m.v. een touw en de touwen vast gebonden aan een kikker op de staartboom. 
Hierna is het gevlucht vast gezet d.m.v. de belegketting om de roede te bevestigen. 

Ook de verbindingskabel is in een boog gelegd en bevestigd aan roede en bliksemafleider. 

Hierna zijn we naar boven gegaan en de lekenpen in de hangereel geplaatst waarmee men de vangbalk 

blokkeert om het ongewenst lossen van de vang door vandalisme te voorkomen. 
De pal gecontroleerd of deze tussen de kammen van het bovenwiel is gevallen of kan vallen bij een 

draaiing van het bovenwiel. De kneppel goed zat. Het logboek van de molen werd ingevuld en konden we 

naar huis. Daan zal alvorens  af te sluiten nog de molen d.m.v. de hoofdschakelaar spanningsloos maken. 



5 

 

Kennismaken met het dagelijks smeren. 

Naam:  Joop Boekweit 

Datum: 20 – 11 – 2013 

Molen van de polder Westbroek. 

 

Dagelijks te smeren. 

Van het gaande werk 
1) De halslager van de molenas gelegen op arduinen halssteen op de windpeluw. 

2) Het penlager van de molenas gelegen op arduinen pensteen in de penbalk. 

 

      
Smeren van het halslager            smeren van het penlager 

 

Wanneer te smeren. 

Voor aanvang van het malen of na enige tijd na aanvang van het malen waarbij het hals- en penlager wat 

warmer worden waardoor de reuzel makkelijker over de smeervlakken uitsmeert. (in de winter) 
Bij een controle van de hals en penlager op warmer worden. ( 2 uur) 

Smeermiddel en controle. 

Deze worden gesmeerd met reuzel voor aanvang van het malen en daarna elke 2 uur gecontroleerd op 

warm lopen en smering. 
De hals- en penlager moeten op het smeervlak door de reuzel een dof uiterlijk hebben en vettig 

aanvoelen. Wanneer er glimmende strepen op het smeervlak vertonen betekend dit dat de reuzel hier ter 

plaatse door het draaien is weg geschraapt. 
Dit wegschrapen van de reuzel kan verschillende oorzaken hebben. 

• Vuildeeltjes welke tussen smeerklos en lager zijn gekomen, harde of oude reuzel waardoor er 

geen reuzel wordt meegenomen tijdens het draaien.  

Weg steken en schoonmaken tijdens stilstand van de bovenas. 

• Kantelen van de hals of pensteen door wegzakken in steenbed. 

 Te herkennen aan trekken van blanke strepen, groeven op het smeervlak en warmlopen. 

• Breuk van de hals of pensteen. Te herkennen aan trekken van blanke strepen, groeven in het 

smeervlak moeilijk aanlopen en snel warmlopen. 

• Insluiting van een stukje kwarts in de arduinen steen. Te herkennen aan trekken van een groef in 

smeervlak. Het gevolg hiervan is geen goede smering en het warmlopen van het lager. 

Veiligheidsaspecten bij het smeren in de kap. 
Omdat de hals- en penlager zijn gelegen in de kap moet er de volgende veiligheidszaken in acht worden 

genomen. 

1. Laat andere personen (molenaars) weten dat je in de kap werkzaamheden verricht zoals het 
smeren. 

2. Sluit bij het betreden van de kap het luik in de kapvloer. 

3. Voor aanvang van het malen voorkom dat de vang kan worden gelicht. Laat lekenpen in 
hangereel zitten. 

4. Smeren tijdens het malen wat in deze molen goed mogelijk is doordat er voldoende ruimte in de 

kap is en bovenwiel en rondsel zijn afgeschermd. dient men te letten dat men geen loshangende 

kleding stukken bezit. 
5. Smeren met een smeerspaan en niet met de vingers. Vingers kunnen bekneld raken. 
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Overige te smeren punten in de molen.  

 

Kammen en staven. 

De kammen van bovenwiel en bonkelaar op bovenas en koningspil, moet men smeren met zuivere 
bijenwas op de werkzijde van de kammen van het bovenwiel. 

Het wassen van de kammen van het bovenwiel aan de werkzijde is voldoende. Tijdens het draaien wordt 

de bijenwas verdeeld over de kammen van de bonkelaar. 
Regelmatige controle op was aan de kammen is noodzakelijk. 

 

Frequentie: 1 x per jaar moeten de kammen worden gewassen, afhankelijk van de draaiuren het al of niet 
draaien voor de prins of in zijn werk, kan vaker het wassen van de kammen noodzakelijk zijn. 

Als tijdens het malen de kammen piepen moeten deze zeker worden gewassen. 

 

Veiligheid. 
Uitvoeren bij stilstaande molen, geblokkeerde vang en gesloten luik. 

Bijenwas verwarmen met föhn, niet met vlam i.v.m. brandgevaar. 

 

 
Kammen bovenwiel. 
      

Tap van de Koningspil. 

De bovenste tap van de koningspil welk ligt opgesloten tussen pokhouten tapneuten in de busbalk wordt 
gesmeerd met reuzel. 

 

Deze tap dient 1 x per jaar met reuzel te worden gesmeerd. 
Om de tap 1 x per jaar te controleren en te smeren moeten de bouten van de slotplaat worden losgedraaid. 

Hierna kan men de slotplaat van de busbalk verwijderen en een kluitje reuzel op de tap aanbrengen. 

De koningspil kan hierbij niet wijken omdat deze met de bonkelaar ligt opgesloten tussen busbalk en 

bovenwiel. In tegenstelling wat over het algemeen gebruikelijk is zit bij deze molen de slotplaat op de 
bus- of ijzerbalk aan de zijde van het bovenwiel. 

De busbalk ligt als ware 180 
o
 gedraaid en met wiggen op de linker- en rechter voegbalk bevestigd. 

Tevens is er een poortstok tussen de broekbalk en busbalk gestoken. 
Het losmaken van de busbalk is molenmakers werk. 

 

Veiligheid. 

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd bij stilstaande molen en geblokkeerde vang en gesloten luik van 
de kapzolder. 
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Slotplaat tegen busbalk of ijzerbalk welke hier 180

0
 gedraaid is 

 

 
Poortstok en bouten van de slotplaat 

 

Rollen van het kruiwerk. 

De rollen van het kruiwerk worden 1 x per 2 jaar gesmeerd. 

Hiertoe moeten de asjes uit de rollen genomen worden en deze na schoon gemaakt te hebben te 

controleren op slijtage. Ze worden ingevet met grafietvet alvorens ze terug te plaatsen. 
 

Veiligheid. 

Deze werkzaamheden worden bij een stilstaande molen uitgevoerd, de vang is opgelegd en geblokkeerd, 
het luik van de kapzolder is gesloten.  

 

 
Rollen van het kruiwerk. 
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Smeren van de keerneuten en buitenzijde overring. 

De buitenzijde van de overring en keerneuten in de kuip worden 1 x per jaar gesmeerd met grafietvet. 

Om bij de buitenzijde van de overring te kunnen komen moeten de roosterluiken op de roosterbalken, en 

het gaas welk is bevestigd om duiven buiten te sluiten worden weg genomen. 
Hierna kan men de buitenzijde van de overring smeren met grafietvet. Een handig hulpmiddel hiervoor is 

een radiatorroller. (dunne roller lange steel) 

 

Op de Roetzolder. 

 

De onderste taats van de houten koningspil. 
De onderste taats van de koningspil rust op de kop van stalen koningspil. 

Deze wordt 3 a 4 keer per jaar gesmeerd met machineolie, in te spuiten met  

een oliespuitje. 

 

 
Koningspil overgang van hout naar staal door een lager op de donsbalk, overgaat in een stalen koningspil. 

Overgangslager op de draag- of donsbalk. 

Op de roetzolder bevindt zich de overgang waarbij de houten koningspil wordt gedragen door een stalen 
koningspil. Het bovenste lager van deze stalen koningspil rust op de dons- of draagbalk. 

Dit lager wordt gesmeerd met multipurpose vet, dit wordt aangebracht d.m.v. een Staufer-vetpot. 

Deze staufervetpot moet regelmatig ( 1 x per kwartaal) worden gecontroleerd en zo nodig worden 
bijgevuld. 

Veiligheid. 

Deze werkzaamheden kunnen alleen bij stilstaande molen worden uitgevoerd. 

  
Staufer-vetpot 

Taats koningspil hier 
tussen in te spuiten   

m.b.v.  oliespuit 
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Onderzijde stalen Koningspil. 

De onderste taats van de koningspil zit in een vertragingskast welk is gevuld met machineolie.  

Olie volgens voorschriften van de fabrikant gebruiken en verversen. 

Vanuit deze vertragingskast loopt een horizontale as welke is voorzien van een klauwkoppeling, waarmee 
men de molen in en uit zijn werk kan zetten, naar een haakse overbrenging op de vijzelbalk. 

De lagers van de stalen koningspil in de vertragingskast zo ook het lager van de uitgaande horizontale as 

zijn op de deksels voorzien van smeernippels. 
 

 

         
Onderzijde stalen koningspil  in vertragingskast              Klauwkoppeling 

 

De vijzelbalk. 
Deze haakse overbrenging drijft de vijzelbalk aan. 

Haakse overbrenging is gevuld met machineolie volgens voorschrift fabrikant verversen. 

Het halslager en de penlager in de waterpeluw van de vijzelbalk wordt d.m.v. automatisch smeersysteem 

vanuit een vetpot gesmeerd met biologisch afbreekbaar vet. 
 

  
Haakse overbrenging    Automatische smering beide vijzellagers 

 

 

Het gevlucht. 
Het gevlucht van deze molen is uitgevoerd met fokwieken waarvan de binnenroeden zijn voorzien van 

automatische regelkleppen. 

De scharnierpunten van deze kleppen zijn voorzien van vetnippels welke 1 x per jaar gesmeerd moeten 
worden met multipurpose vet. 

De scharnierpunten van de centrifugaal gewichten en geleide rollen dienen regelmatig gesmeerd te 

worden d.m.v. oliespuit en machine olie. 
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Kruiwerk buiten. 

De munnik welke is opgehangen in de staartboom dient zodra deze wat zwaarder draait licht gesmeerd te 

worden met multipurpose vet, aanbrengen met een bokkenpoot. 
 

     
Het gevlucht           De munnik 
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Kennismaken met de dagelijkse controle. 

Naam:  Joop Boekweit 

Datum: 7 – 12 – 2013 

Molen van de polder Westbroek. 
 

Checklist van de dagelijkse controle. 

 
0 Kijk thuis al naar weersverwachting voor die dag en het weer voor de eerste 2 a 3 uur. 

Windrichting/ windkracht. Wat wordt de zeilvoering en positie van het gevlucht. 

 
0 Bij het benaderen van de molen zeker na een storm kijkt men op afstand of de kuipring rond de 

kap nog op zijn plaats zit. Bij onregelmatigheden binnen verder controleren of er door de storm 

schade is ontstaan. 

 
0  Kapzolder visuele controle van het gaande en staande werk in de kap. 

 Kammen en wiggen bovenwiel, schade rietdek kap, kruivloer, en toestand  

vang en binnen vangketting. Smeren hals- penlager. Verwijderen lekenpen uit hangereel. 
 

0 Controle of de vijzel uit zijn werk staat. 

 
0 Bezetketting roede en bliksemafleiderkabel losmaken en leggen in het veld waar gevlucht naar 

toe wordt gekruid. Ketting gelijktijdig beoordelen op slijtage. 

 

0 Krui en bezetketting losmaken en zodanig plaatsen dat men kan kruien 
Bliksemafleiderkabel losmaken. Spaakketting losmaken. Kettingen gelijktijdig beoordelen op 

slijtage. 

 
0  Gevlucht op de wind kruien. Controleren of kruien zwaarder gaat dan normaal. 

 

0 Kruiketting, bezetketting spaakketting ruimend kruien vast leggen en 

Bliksemafleiderkabel bevestigen. Pal uit bovenwiel trekken met m.b.v. paltouw en deze op de 
kikker van de staartboom vast maken. 

 

0 Gevlucht afzetten, toegangshekken sluiten en vastbinden, plaatsen van netten tussen molenromp 
en hek. Binnen de deur naar het gevlucht sluiten. 

 Controleren of er geen personen meer binnen de afzetting bevinden. 

 
0 Zeil voorleggen en zo nodig de windborden plaatsen. Zeilvoering, afhankelijk van windkracht. 

Kneppeltouw losmaken om vang te kunnen bedienen. 

 

0 Vijzel al of niet in zijn werk zetten. 
  

“Voor de prins “ of malen. 

 
0  Regelmatig buiten controleren op verandering van weer. 

 

“Voor de Prins” 
 

0 Vang lichten en controleren of deze in de haak valt. (na tokkelen) 

 Controleren of het draaien van het gevlucht voldoet aan de verwachting. 
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Malen bij vijzel in zijn werk alvorens de vang te lichten. 

 

0 Controleren waterhoogte polderpeil op peilschaal. 

 
0 Controleren, en zo nodig verwijderen, of er geen drijvend vuil in de krimp ligt wat tussen de 

vijzel kan komen. 

 
0 Controleren, zo nodig verwijderen van vuil voor het kroosthek. 

 Regelmatig blijven controleren op drijvend vuil bij kroosthek. 

 
0 Vang lichten en controleren of deze in de haak valt.  

 Controleren of het malen voldoet aan de verwachting. 

 Controleren of er drijvend vuil voor de afsluitboom bij de Vecht ligt. 

 
Controle na het afzeilen en wegzetten van de molen aan het eind van de dag. 

 

0 Zijn de windborden verwijderd en opgeborgen.( R in de maand) 
 

0 Gevlucht gezekerd door roedeketting, bliksemafleiderkabel geplaatst, vang opgelegd, kneppel 

aangetrokken en pal ingelaten. (kneppeltouw vast, paltouw los). 
 

0  Is  de kap tegen draaien geborgd.  

Bezetketting vast, kruiketting vast,  kruirad vast d.m.v. spaakketting om spaakeind.  

Bliksemafleiderkabel vast aan staartboom. 
 

0 Plaatsen van lekenpen in hangereel. Controleren van het aantal gemaakte omwentelingen bovenas 

 
0 Controleren of verlichting in de molen uit is. 

 

0 Controleren  of hoofdschakelaar op uit staat.(molen stroomloos) 

 
0 Controleren of deuren zijn afgesloten. 

 

0 Controleren of toegangshekken zijn gesloten. 
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Lesbrief kennismaken met de vang. 

Naam:  Joop Boekweit 

Datum: 18 – 12 – 2013 

Molen van de polder Westbroek. 

 

Opdracht 2a. 

De vang werkt op de volgende wijze:  (zie schets) 
Na het losmaken van het vangtouw van de kieft aan de staart geeft men een kort rukje aan het vangtouw. 

Hierbij licht men de vangboom uit de klink of haak, door het rukje schiet de haak iets naar voren waarbij 

men snel de vangboom iets laat zakken door het vieren van het vangtouw. De vang is hiermee van de 
haak gelicht. 

Via het vangtouw welke is bevestigd aan een staafketting die is vastgemaakt aan de wipstok  bediend men 

de vang. 

De wipstok is opgehangen d.m.v. een ketting en oog aan de achterkeuvelensbalk. 
Aan de voorzijde van de wipstok is de binnen vangketting bevestigd welk is gemonteerd aan de vangbalk. 

De vangbalk is aan de voorzijde scharnierend opgehangen in de ezel en aan de achterzijde wordt deze 

geleid door het hangereel. Op een korte afstand van de ezel zit aan de vangbalk scharnierend bevestigd 
het sabelijzer. Het sabelijzer zit met de andere zijde vast aan het sabelstuk. 

Het sabelstuk welke wordt geleid door een lendestut is d.m.v. maanijzers vastgemaakt aan het 

schouderstuk, teenstuk en buikstuk. Het buikstuk zit met een vanganker en koebouten vast gemaakt aan 
het rechter voeghout. 

Door het gewicht van de vangbalk + extra gewicht welk op de vangbalk is gemaakt worden de 

vangblokken rondom het bovenwiel aangetrokken. Hierdoor ontstaat een remmende werking, waarbij alle 

bewegingsenergie wordt omgezet in warmte. 
 

Opdracht 2b 

Het vangtouw is aan de bovenzijde d.m.v. een harpsluiting bevestigd aan een staafketting welke is 
gemonteerd aan de wipstok. 

Aan de onderzijde is het vangtouw d.m.v. een lijn vast gezet aan de staartbalk. 

Het  vangtouw, welke  dikker is en daardoor prettiger in de handen ligt is hierdoor makkelijker te 

vervangen, en slijtage in de bevestiging is eerder op te merken. 
Het vastmaken aan de onderzijde voorkomt dat bij stevige wind het vangtouw van de molen afwaait en 

daardoor niet direct is te pakken. 

 

Opdracht 3a. 

Lichten van de vang, hierbij gaat het gevlucht draaien. Nadat alles veilig is kan men aan het vangtouw 

trekken en deze inhalen totdat de wipstok geheel is gedaald. 
Het gevlucht zal door de wind gaan draaien. Nadat het vangtouw geheel naar beneden is getrokken moet 

men het vangtouw lichtjes vieren. Hierdoor voelt men dat de vangbalk op de haak gelegd wordt. Nadat 

deze op de haak gelegd is geeft men een heel klein rukje aan het vangtouwen controleert men of de 

vangbalk echt in de haak is opgelegd. Na tokkelen. 
Waarna het vangtouw aan een kieft met enkele steken wordt vastgelegd. Mocht hij onverhoopt van de 

haak afschieten dan is een vastgezet vangtouw de enige zekerheid dat de vang niet onverwachts vol wordt 

ingezet. 
 

Vangen. 

Door een rukje aan het vangtouw te geven en deze direct daarna snel te vieren zakt deze voorbij de haak. 
Hierna viert men geleidelijk het vangtouw totdat men een trilling in het vangtouw voelt. Men ziet het 

gevlucht in snelheid afnemen en men kan de vang horen remmen. 

Geleidelijk viert men iets meer vangtouw waardoor het gevlucht nog meer in snelheid afneemt. Zodra de 

snelheid zodanig is vermindert dat men kan bepalen welk end beneden komt te staan legt men de vang er 
nog meer op. Zodra het end bijna beneden is te herkennen aan het end wat erna komt welk bijna 

evenwijdig is met de lange spruitbalk vangt men zodanig dat het gevlucht tot stilstand komt. Vlak voor 

dat het gevlucht stilstaat licht men de vang, zodat alle spanning (torsiekrachten) in vang, c.q. vangblokken 
en gaande werk  eruit kan.  
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Het gaande werk ontspant zich voordat de vang er definitief wordt op gelegd. Door het even licht van de 

vang vlak voor de stilstand voorkomt men dat er een as breuk optreedt. Het gevlucht wil door vanwege 

zijn massa en torsiekrachten bij het niet ontspannen van de vang geeft dit een reactie kracht aan het 

gevlucht. 
 

Opdracht 5. 

Bij het lichten van de vang ziet men dat het gevlucht door de wind in beweging wordt gezet. Afhankelijk 
van de windkracht en het voorgelegde zeil zal het in snelheid toenemen tot de gewenst enden per minuut. 

Bij het opleggen van de vang zal het gevlucht geleidelijk moeten worden geremd van volle snelheid naar 

stilstand in 1/6 van het aantal enden per minuut (bij 80/ 90 in 12 tot 15 enden ) in tijd van 20 tot 30 
seconden. Daarnaast dient men bij harde wind een zaam af te wachten zodat de snelheid al wat afneemt. 

Het met zorg bedienen van de vang is noodzakelijk omdat de gevolgen van het onoordeelkundig gebruik 

kan leiden tot onaanzienlijke schade zoals b.v. brand of breuk in de bovenas. 

 

Opdracht 6 a. 

Veiligheid bij het lichten van de vang 

a) zijn alle aanwezige personen geïnformeerd. dat het gevlucht in werking wordt gesteld. 
b) niemand meer in de kap aanwezig. 

c) is het gevlucht afgezet, hekken en deur gesloten en netten naast molenromp geplaatst. 

 

Kritische momenten. 

Bij het lichten van de vang, het opleggen in de haak, controleren of deze goed in de klink ligt. 

Bij het vangen, vlak voor het tot stilstand komen van het gevlucht het iets laten vieren van de vang om de 

torsiekrachten uit de vang te laten vloeien. 
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Opdracht schets de vang. 
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Kennismaken met het zwichten. 

Naam:  Joop Boekweit 

Datum: 28 – 12 – 2013 

Molen van de polder Westbroek. 

 

Opdracht schets een voor en achterzijde wiek met zwichtstanden. 
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Kennismaken met kruien. 

Naam:  Joop Boekweit 

Datum: 4 -1-2014 

Molen van de polder Westbroek. 

  

Opdracht  

De molen van de polder Westbroek is een achtkantige poldermolen met vijzel. 
Het is een buitenkruier waarvan, d.m.v. een kruirad, bevestigd aan de munnik met daaraan de kruiketting,  

opgehangen aan de staartbalk  verbonden met korte-  en lange schoren aan de korte- en lange spruit, het 

gevlucht  360
0 
 kan worden rond gedraaid. 

 

Tekening  1. 

Rode gedeelte in tekening draait tijdens het kruien, kap, gevlucht, lange -  en kortspruit, lange en korte 

schoren, munnik met kruirad. 
Zwarte gedeelte staat stil tijdens het kruien, molenromp, kruipalen en kettingen. 

 

 

 
 

 

Opdracht 1.   

Uit oogpunt van veiligheid voor molen, personeel en bezoekers, 

a) Indien de wind van achteren in het gevlucht komt wordt de pal en vang gelost nadat het gevlucht 
op de wind is gekruid. Controleren of de vijzel uit zijn werk staat. 

b) Personeel aangeven dat er gekruid gaat worden. 

c) Afsluiten toegangshekken en plaatsen van een net, 
bezoekers waarschuwen niet bij de kruiketting te gaan staan, deze is vet en kan los schieten. 
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Opdracht 2 het kruien. 

De volgende handelingen worden verricht tijdens het kruien. 

1. Bepalen waar het gevlucht moet komen om op de wind te staan. Hiermee wordt ook de plaats van 

de staartbalk bepaald. 
Indien de molen nog opgezeild moet worden: 

2. Losmaken roedeketting, en bliksemafleiderkabel gevlucht en leggen waar het gevlucht moet 

komen. 
3. Sluiten van de toegangshekken.  

4. De molen uit zijn werk zetten. 

Indien tijdens het malen het gevlucht om moet. Vangen gevlucht. 
5. Lossen van de bliksemafleiderkabel aan de staart indien nodig. 

6. Lossen van de spaakketting. 

7. Lossen van de bezetketting. 

8. Indien noodzakelijk (bv krimpend om) verplaatsen van de kruiketting.  
9. Draaien van het kruirad enerzijds met de hand of door in het kruirad te lopen. 

Nadat het gevlucht op de wind is gezet, de volgende handelingen: 

1. Vastzetten bezetketting, deze wordt meestal kort gezet ruimend om. 
2. Aanspannen kruiketting deze wordt lang gezet en ruimend om. 

3. Vastzetten van de spaakketting.  

4. Controleren of gevlucht is afgezet (hekken toegangsdeur en netten.) 
5. (Lossen van de pal bij het opzeilen) 

6. Al of niet in zijn werk zetten. 

7. Opzeilen. (vervalt als er al opgezeild was) 

8. Lossen van de vang en controleren of de molen maalt volgens de verwachtingen.  

 

 

      
 Vijzel in en uit zijn werk te zetten             roedeketting en bliksemafleiderkabel 
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Afzetten gevlucht, sluiten toegangshek                       De bezetketting kort 

en plaatsen net  

 
  

 

 
Kruiketting lang ruimend om 
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staartbalk 

 
kruirad 

 

 
munnik 

 

 

spaakketting 
 

kruiketting 

 

kruibank 
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Kennismaken met het wegzetten van de molen. 

Naam:  Joop Boekweit 

Datum: 12 -1-2014 

Molen van de polder Westbroek. 
 

De volgende maatregelen worden genomen bij het weg zetten van de molen. 

 
1. De zeilen worden opgerold, geklampt en vastgezet aan een heklat. 

2. De steekborden worden uitgenomen. (R in de maand)  

3. Het gevlucht wordt in korte rust geplaatst met uitgenomen steekborden horizontaal. Hierdoor 
minder kracht op de kap en kruiwerk. 

4. De vang wordt gezet en de kneppel geplaatst en aangetrokken. Vangtouw en kneppel touw 

worden op een kikker aan de staart vastgebonden. 

5. De pal in het bovenwiel geplaatst. Paltouw los. 
6. De roede wordt met een roede ketting vastgezet aan de kruikammen.  

7. De bliksemafleiderkabel wordt bevestigd aan de roede. 

8. Bij de staart wordt gecontroleerd of de kruiketting, de bezetketting en spaakketting en 
bliksemafleiderkabelzijn geplaatst. 

9. Boven in de kap wordt de lekenpen boven de kneppel en vangbalk geplaatst. Hierdoor voorkomt 

men dat door vandalisme de kneppel en vang gelost kunnen worden als men hiervan aan de staart 
de touwen los maakt.  

10. Het elektra wordt afgesloten. (‘s winters ook de hoofdkraan van de waterleiding) 

11. Deuren worden afgesloten en de hekken worden gesloten. 

 
Al deze maatregel zijn bedoeld als veiligheid voor de onbeheerde molen tegen storm,  bliksem en  

vandalisme. 

Maar tevens voor bezoeker die de onbeheerde molen zou bezoeken. 
Daarnaast moeten we vertrouwen op de sociale controle van de omgeving. 

 

 

 

 

Roedeketting en 

bliksemafleiderkabel bevestigd. 



22 

 

 
 

 

 

 
 

 

Kruiketting, bezetketting 

spaakketting 

Pal in bovenwiel moet 

achteruit draaien voorkomen 

De lekenpen 
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Kennismaken met het op- en afzeilen. 

Naam:  Joop Boekweit 

Datum: 4 -1-2014 

Molen van de polder Westbroek. 

 

Opdracht 1 zijn de zeilen voor of achter der roede opgerold. 

Het gevlucht van de molen is uitgevoerd als oud Hollands hekwerk met fokwieken. 
Dit heeft tot gevolg dat de opgerolde zeilen voor de roede zijn opgerold en geklampt. 

 

 
(foto: Arnold.rog/nl) Fokwieken met opgerolde zeilen geklampt aan de voorzijde en  

uitgenomen steekborden 

 

Opdracht 2 Bevestiging zeilen. 

Bij het op opzeilen worden het zeil op de volgende wijze bevestigd aan een end. 

Nadat het gevlucht op de wind is gezet wordt per end het zeil los gemaakt en achter de klamp vandaan 
gezwaaid. 

Het zeil wordt enigszins uitgerold, spanning van de zeilrol af, de molenaar beklimt het gevlucht en legt de 

lussen van het zeil welke aan het voorlijk zijn vastgemaakt om de kikkers op de roede. 

Beneden aangekomen wordt als eerste het rechter onderhoektouw om een heklat vastgezet. 
Hierna wordt het zeil voor het hekwerk uitgerold en worden de drie zwichtlijnen om een heklat geworpen 

en achter het end op de midden zoomlatten en zwichtlat vastgemaakt. Als laatste wordt het linker 

onderhoektouw vast gemaakt om een heklat of kikker. Al deze touwen en lijnen worden zodanig 
geknoopt dat zij snel los zijn te maken. Onderhoektouw worden om een heklat geslagen en met een halve 

steek vastgezet. De zwichtlijnen worden vastgezet met een zgn. slipknoop op de kruising van een heklat 

en middenzoom en of zwichtlat. 
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zeilklampen 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

lussen om de 

kikkers 
 

 

 
zwichtlijnen 

duidelijk zichtbaar 

bij een halve 

bevestiging  van het 
rechter - en  

linker onderhoektouw 
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Opdracht 3 

De zeilvoering op 4 januari 2014 was 4 volle zeilen bij een windkracht van 4 Bft. 

De heersende wind en windkracht voor het voeren van de 4 volle zeilen was voldoende om de molen in 

zijn werk te zetten. Bij een in zijn werk gezette molen moet door de vijzel 
1 m

3
 water per end verplaatst worden.( 4 m

3
 per omwenteling gevlucht) 

 

Opdracht 4 en 5 
Veiligheid bij het opzeilen van de molen. 

Gevlucht eerst op de wind kruien, zeker als de wind van achter komt, dan pas de kneppel lossen en pal 

verwijderen.  
Voorkomt hiermee dat als de wind van achter inkomt de molen achteruit gaat lopen. 

 

Het gevlucht moet afgezet zijn, hekken gesloten en netten geplaatst, toegangsdeur naar gevlucht dicht. 

Voorkomt hiermee dat personen geraakt kunnen worden door een draaiend gevlucht. 
 

Steekborden horizontaal dragen i.v.m. windvang. Voorkomt hiermee dat je gegrepen wordt door de wind 

en of de borden niet meer kan houden. 
 

Wie zeilen voorlegt bedient de vang en waarschuwt de overige aanwezige alvorens de vang te lichten. 

Voorkomt hiermee dat een nog niet vastgemaakt zeil op een end komt te zitten en geeft hiermee aan de 
overige dat het gevlucht gaat draaien. 

 

Veiligheid bij het afzeilen. 

Diegenen die de zeilen oprolt en klampt bedient de vang. Voorkomt dat het gevlucht gaat draaien terwijl 
het zeil nog niet goed is geborgen en geklampt. 

 

Eerst de zwichtlijnen en linker onderhoektouw los, daarna oprollen en het rechter onderhoektouw los.  
Om wegwaaien van zeil te voorkomen. 

 

Alvorens de vang te lichten en het volgend end voor te laten komen overige aanwezigen waarschuwen. 

Voorkomt dat men geraakt wordt door een draaiend gevlucht. 
 

Na het laatste end afgezeild is en de vang is opgelegd wordt direct de kneppel aangetrokken en de pal 

geplaatst. (kneppeltouw vast samen met vangtouw en het paltouw los). Hiermee borgt men de vang en 
voorkomt men dat het gevlucht ongewild gaat draaien zowel voor- als achteruit. 

 

Hierna worden de roede vastgezet met ketting aan de kruikrammen en bliksemafleiderkabel geplaatst. Het 
gevlucht wordt hiermee stormvast gezekerd. De bliksemafleiderkabel mag niet in een lus gelegd worden 

i.v.m. inductie spanning. 

Als laatste worden de afzetting (netten) verwijderd en de lekenpen geplaatst. 

 
Indien afspraken niet worden nagekomen kan zowel de aanwezige personen gevaar lopen (geraakt 

worden door het gevlucht) of de molen gevaar lopen. 
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Kennismaken met de wind. 

Naam:  Joop Boekweit 

Datum: 12 -1-2014 

Molen van de polder Westbroek. 

 

Opdracht 1 Windrichting bepalen. 

 
Oriëntatie van de molen t.o.v. het Noorden 

 
Foto Google Earth 

 

De wind die uit een kompasrichting komt wordt genoemd naar de windstreek van waaruit deze wind 
waait. 

Dus komt de wind uit het zuidwesten dan is het een zuidwestelijke wind. 

Noordoosten een noordoostelijke wind. 
 

Opdracht 2  Ruimen en Krimpen. 

Ruimen van de wind. 
Hierbij draait de wind rechtsom t.o.v. molen. (met de klok mee) 

Krimpen van de Wind. 

Hierbij draait de wind linksom t.o.v. de molen. (tegen de klok in) 

 

Opdracht 3 afleiden van de windkracht. 

De snelheid van de wind kan men afleiden aan de hand van de vlaggen bij de molen. Het 

miniatuurmolentje (spinnetje) welke als windwijzer functioneert, de takken van de bomen en de golven 
op het water. 
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Fase 2,  les 1,  Veiligheidsafspraken.  

Naam: Joop Boekweit 

Datum: 1- 2 - 2014 

Molen van de Polder Westbroek. 
 

Veiligheidsafspraken m.b.t. molenaars / molenaars i.o. 

• Het smeren van het hals- en penlager mag uitsluitend bij stilstaande molen plaats vinden. 

• Diegenen die de zeilen voorlegt bedient de vang en waarschuwt de overige aanwezige dat de vang 

wordt gelicht. 

• De vang mag niet eerder gelicht worden nadat het gevlucht is afgezet en de deur van de molen is 

gesloten. 

• Bij controle in de kap bij een draaiende molen worden de overige aanwezige molenaars ingelicht. 

Bij werkzaamheden in het gevlucht moet men met een been door de heklatten heen in haken. 

• Bij langere werkzaamheden in het gevlucht moet het veiligheidsgordel worden gebruikt. 

• Op en afdalen van de molen trappen vindt plaats met het gezicht naar de treden toe. 

Veiligheid ten aanzien van de molen. 

• De  kneppel  en pal  mag niet eerder gelost worden of het gevlucht staat op de wind. 

• Na het voorleggen van de zeilen kan de molen in zijn werk worden gezet, nadat er een controle 

heeft plaatsgevonden op aanwezigheid van vuil bij het kroosthek en kroosthek bij de vijzel. Wat 

moet worden verwijderd voor dat men gaat malen. 

• Bij dreigend onweer dient er zo snel als mogelijk worden afgezeild en moeten aan de roede en 

staart de bliksemafleiderkabels worden bevestigd. 

• Bij het afzeilen van de molen moeten de steekborden worden verwijderd zodra de R in de maand 

is. (grote kans op harde wind, storm bij afwezigheid) Roede en staart worden vastgelegd met de 
ketting aan de kruikrammen. 

• Bij het verlaten van de molen moet het elektra worden afgeschakeld. 

Veiligheid ten aanzien van bezoekers. 

• Bezoekers moeten worden geattendeerd op de aanwezige gevaren alvorens de molen en 

molenterrein te betreden. 

• De toegangshekken van het molen erf moeten aan de zijde van het gevlucht zijn gesloten en 

vastgebonden met touw. 

• Binnen de omheining dienen de netten zijn geplaatst ter afscherming van het gevlucht. 

• Er mogen niet meer dan 2 bezoekers de kap betreden bij draaiende molen. Zij moeten van te 

voren worden geïnformeerd over de aanwezige gevaren van het draaiende gaande werk. 

• Bij groter groepen en bij personen beneden de 12 jaar moet het gaande werk stil worden gezet 

alvorens de kap te betreden. 
Bezoekers moeten er op gewezen worden dat zij de trappen achterste voren (gezicht naar de treden) 

moeten afdalen. 
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Fase 2, Thema  Het Weer,  Lesbrief    “De Wind”. 

Naam : Joop Boekweit 

Datum:  1- 2 -  2014 

Molen van de Polder Westbroek. 
 

Opdracht 1, Het ontstaan van wind. 

Wind ontstaat door stroming van lucht, aan de grond, van een Hogedruk gebied naar een Lagedruk 
gebied. Daarnaast kan er wind ontstaan bij een bui door de neerwaartse druk van de neerslag. Ook kan er 

wind ontstaan doordat de zon het aardoppervlak verwarmt waardoor warme lucht opstijgt en deze wordt 

aangevuld door lucht vanaf water. (Zeewind) 
a)  De verwachte windkracht is 4-6 Bft. De zeilvoering die ik zou voorleggen bij de molen in zijn 

 werk is 4 lange halve. Mocht dit onvoldoende zijn kan ik altijd nog naar 2 of 4 volle zeilen. 

b)  Ruimende en krimpende winden zijn verandering van richting van waaruit de wind waait.  

 Ruimend is verandering van richting met de draairichting van de zon (klok) mee. 
 Krimpende wind is verandering van draairichting tegen de zon ( klok) in. 

De verwachting voor deze dag is, zie weerkaarten KNMI bij L4 van 1-2-2014, dat de wind zal ruimen van 

zuid naar zuidzuidwest. 
 

Opdracht 2,verwachting. 

De wind is (zie observatieformulier L4) deze dag windkracht 4 Bft, afnemend naar 3Bft waarna de wind 
ruimt van zuid naar zuidzuidwest en naarmate de lucht meer klaart zal toenemen. Daarnaast zijn er 

overtrekkende buien die de wind vlagerig maakt. 

 

Opdracht 3, effect op de molen. 
Het effect op de molen is dat door vlagerige wind de molen een onregelmatige gang heeft. Door toename 

van de wind met uitschieters in vlagen naar windkracht 5 is de zeilvoering terug gebracht van 4 volle naar 

2 volle en 2 halve op de buitenroede. Hierdoor draait de molen bij stevige vlagen ongeveer 76 enden.  
Bij het afzeilen en het oprollen van het zeil van het 2

e
 end trok er een bui ten noorden langs de molen. 

Ter hoogte van de molen begon het plotsklaps te regenen en kwam hierdoor een valwind ruimend in op 

de molen. Hierdoor werd ik verrast en doordat de wind achter het losse zeil kwam begon deze direct op 

de bollen en was nog maar nauwelijks te houden. Arie Harkes nam de 2 langste zwichtlijnen over bond 
deze vast waarbij ik het zeil telkens tot aan een zwichtlijn kon oprollen. 

Op deze wijze is het gelukt om het zeil te klampen. 

Hierna was de bui voorbij en keerde de wind weer terug naar zijn oude positie zuidzuidwest waarna de 
overige zeilen op normale wijze konden worden geklampt. 

 

Opdracht 4, bespreken van waarnemingen welke hebben plaats gevonden. 
 

 

Opdracht 5,  conclusie.  

Begin van de dag staat er een harde wind waarbij ik het opzeilen voorzichtig wilde beginnen 4 lange 
halve i.p.v. 4 volle zeilen. Doordat er een oclusiefront over ons land trok vond er in de loop van de dag 

een windsprong plaats. De wind ruimde en nam in hevigheid toe en werd vlagerig. Met windstoten tijdens 

buien. De buien veroorzaken valwinden welke krimpend of ruimend inkomen op de molen, afhankelijk 
aan welke zijde de bui de molen passeert. 

Bij het afzeilen heb ik me laten verrassen door een dergelijk buienwind. Waarbij het zeil opbolde en niet 

meer was te houden. Daardoor kan men beter wachten totdat een bui voorbij is bij het afzeilen. 
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Fase 2, Thema  Het Weer ,  Lesbrief “Wolken”. 

Naam : Joop Boekweit 

Datum:  1- 2 -  2014 

Molen van de Polder Westbroek. 

 

Opdracht 1. 

Het ontstaan van wolken. 
 

Stapelwolken.  

Wolken ontstaan door condensatie van vochtige warme lucht. Doordat warme lucht opstijgt (thermiek) 
zullen de thermiekbellen in de kouder boven gelegen luchtlagen afkoelen. Hierdoor ontstaan 

waterdruppels door condensatie. Dit is afhankelijk van de temperatuur, de luchtvochtigheid en de 

thermiekbel. Stijgen deze druppels verder omhoog naar luchtlagen met temperaturen van meer dan -15 
0  

C dan zullen de waterdruppels veranderen in ijskristallen. 
In de loop van de dag wanneer het warmer wordt zullen de wolken toenemen. (stapelwolken) Als het dan 

later in de middag en avond afkoelt zakken de wolken weer en zullen in het geheel afnemen en 

verdwijnen. 
 

Frontbewolking. 

Fronten liggen op de plaatsen waar verschillende luchtmassa’s bij elkaar komen. Ze vormen de 
scheidslijn tussen de luchtmassa’s die wat temperatuur en luchtvochtigheid betreft van elkaar verschillen. 

Omdat deze luchtmassa’s niet mengen, duikt de koudere, zwaardere lucht bij fronten onder de warmere, 

lichtere lucht. De warmere lucht stijgt daarbij op, koelt af en raakt in condensatie. 

Hierbij ontstaan de wolken en de neerslag die bij fronten zo gebruikelijk zijn. 
 

 

 

 

HOOGTE 

WOKENBASIS 

WOLKEN 

SOORT 

VORM EN PLAATS 

VAN VOORKOMEN 
FOTO WOLKEN 

LAGE 

BEWOLKING 
MET NEERSLAG 

Cumulonimbus 

(Cb) 

Grote stapelwolk met donkere 
basis en witte flanken. Gaat  

vaak samen met hevig neerslag, 

onweersbuien en hagel. 
 

De top heeft geregeld de vorm 

van een aambeeld 

 

 
Nimbostratus 

(Ns) 

Egaal grijze, dikke wolkenlaag. 

Hangt samen met langdurige 

neerslag 
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LAGE 

BEWOLKING 
WOLKENBASIS 

ONDER 

2000 METER 

Cumulus 
(Cu) 

Helwit tot grijze, dicht wolk. 

Vaak komen ze in groepjes 

voor, van elkaar gescheiden 
door blauwe lucht. Gestapelde 

wolk met bloemkoolvormen. 

Scherpe randen. 

 

  
Stratocumulus 

(Sc) 

  

Een dunne witte wolkenbank, 
wolkendeken of wolkenlaag, 

vaak gespikkeld of geribbeld. 

Schaapjeswolken 

 

Stratus 

(St) 

  

Egaal grijze wolkenlaag of – 
deken met uniforme basis. 

Geregeld valt er motregen of 

motsneeuw uit. 
  

 

Fractostratus 

(St fra) 

  

Grijze wolkenlaag of – deken 

met onregelmatige, gerafelde 
vorm, soms met scheuren 

  
 

MIDDELBARE 

BEWOLKING 
WOLKENBASIS 

2000-6000 

METER 

Altocumulus 

Undulatus 

(Ac und) 

Witte of grijze banken of 

lagen/dekens van geribbelde 
wolken. 

Hogere schaapjeswolken 

 

Altocumulus 

(Ac) 

Witte of grijze groepjes, banken 

of lagen/dekens van wolken. 

Kunnen verschillende vormen 
aannemen. 
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Altostratus 

(As) 

Een egaal grijze laag/deken, 

vezelig of egaal van uiterlijk. 

Deels dun genoeg om de zon er 
flets door te laten komen. 

 

Altocumulus 
Lenticularis 

(Ac len) 

Witte of grijze, gebroken 
wolken. 

Lens- of amandelvormig. Vaak 

met scherpe randen. Ontstaat als 
de wind bergen of heuvels 

waait. 

 

Altocumulus 

Castellanus 
(Ac cas) 

 

Pas op 
ontwikkeling 

onweer 

Witte of grijze, gebroken 

wolken, vaak met de vorm die 
aan stapelwolken doen denken. 

Hoog hangende 

schaapjeswolken met ‘torentjes’ 
daarop. 

Soms voorkomend in lijnen 

 

HOGE 

BEWOLKING 
WOLKENBASIS 

BOVEN 

6000 METER 

  

Cirrus 

(Ci) 

Witte, dunne zijdeachtige en 
vezelige (harige) bewolking. 

Komt voor in flarden en smalle 

banden met veel blauw er 
tussen door 

 

Cirrus uncunis 

(Ci unc) 

Witte, dunne vezelige 
bewolking. 

Vaak in de vorm van een 

komma of een haak 

 

  

Cirrostratus 
(Cs) 

  

Een dunne, doorzichtige, witte 
wolkensluier waardoor de zon 

duidelijk  zichtbaar is en nog 

steeds schaduwen werpt. Rond 
de zon kan soms een kring 

(halo) zichtbaar zijn, bij volle 

maan ook een kring om de 
maan.  
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Cirrocumulus 

(Cc) 

Een dunne, witte wolkenbank, 

-deken of –laag. Spikkelig of 
rimpelig van uiterlijk. 

 

Vliegtuigstrepe
n(contrails) 

  

Vliegtuigstrepen (contrails) 

Veroorzaakt door de passage 
van vliegtuigen door de 

atmosfeer. 

Dunne  en witte wolken in de 
vorm van lijnen. Bestaan vaak 

kort, maar zijn soms 

hardnekkig. 
 

  

 
Rolwolk. 

Zware onweersbuien worden soms voorafgegaan door rolwolken. In de meteorologie wordt zulke 

bijzondere wolkenvormen ook wel arcus (boogwolk) of shelfcloud (boekenplankenwolk) genoemd. De 
angstaanjagende rolwolk ontstaat wanneer koudere lucht die met de onweersbui meekomt in aanraking 

komt met veel warmer lucht aan het aardoppervlak. In de lucht kan dan een wolkenrol ontstaan die er zeer 

onheilspellend uitziet. 

 
Rolwolk Twente  17 juli 2004:     bron KNMI 

 

Opdracht 2 

Observatie op de molen. 

Verwachting aan de hand van weerkaart KNMI. 

De verwachting aan de hand van de weerkaarten en het weerbericht  van het KNMI van 15 en 16 februari 
2014 was het volgende;  in de loop van de nacht van 14 op 15 februari 2014 is het warmte- en koudefront 

ons  land gepasseerd. Wij zijn nu in het achter het koudefront gelegen windveld terecht gekomen. De 

isobaren liggen dichter bij elkaar. De weerstations geven een windkracht aan van krachtige tot harde 

wind. 4-7 Bft ( 20 – 60 km/h) gepaard met windstoten die bij de molen kunnen oplopen tot 8-9 Bft. ( 80- 
90 km/h)  
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Relatie tussen wolken wind en richting algemeen: Stapelwolken , thermiekbellen  en wind. 
 

Dagelijkse gang van de wind. 

Door opkomst van de zon ‘s morgens zal door verwarming van de lucht boven de aarde de lucht gaan 
stijgen. Vanaf een koeler plaats zoals boven water zal er dus lucht gaan stromen naar de opstijgende lucht. 

Doorstijging van de thermiekbellen zullen er stapelwolken ontstaan en de wind zal toenemen. Na de 

middag als de zon daalt en de temperatuur afneemt zal eveneens de thermiek en de wind afnemen. 
 

Frontbewolking, wind en windrichting.  

Frontbewolking ontstaat bij een warmtefront doordat warme lucht over koude lucht schuift door dat 
warme vochtige lucht in contact komt met de koude lucht zal het vocht in de warme lucht condenseren en 

aftekenen als wolken. De volgende wolken zullen zich aftekenen Cirrocumulus – Altocumulus, 

Altostratus – Nimbostratus. De wind zal afhankelijk aan welke zijde de kern van het lage drukgebied ons 

passeert ruimen of krimpen en bij het passeren van het front zal de wind een windsprong maken. 
Bij een koude front zal koude lucht onder warme lucht willen kruipen.  Hierdoor ontstaan wolken door 

condensatie van warme vochtige lucht in de vorm van Altocumulus en Cumulusnimbus. Na passeren van 

het koudefront zal de wind een windsprong maken en in kracht toenemen, omdat er achter een koudefront 
een windveld ligt. 

 

Relatiebewolking, windsnelheid en windrichting op 15-2-2014. (zie ook weerrapport L4) 
Het warmte- en koudefront gaven een front bewolking, na het passeren van het koude front zal de 

bewolking voornamelijk bestaan uit Cirrocumulus en Altocumulus welke is te zien op de foto’s bij het 

weerrapport van 15-2- 2014, (L4 van deze dag) na het passeren van een front ziet men over het algemeen 

een windsprong, ( wind waait uit een veranderde richting dan voor het front) en men komt vaak in een 
windveld terecht waarbij de wind achter het front in kracht toe neemt. Waarna deze zich weer stabiliseert 

als het lage druk gebied verder is door getrokken. 

Wind kan op verschillende hoogte een verschillende snelheid hebben maar ook van richting verschillen. 
Dit was deze dag duidelijk waarneembaar. De wolken Altocumulus tussen 500 m en 2000m dreven 

sneller voorbij dan de hoger gelegen Cirrocumulus tussen 6 en 10 km hoog. 

Opvallende voor deze dag is dat er hevige windstoten plaats vonden waarvoor door het KNMI was 

gewaarschuwd. (Code oranje) 
Op de avond van 14 -2- 2014 heeft onze docent voor de theoriecursus “het Weer” de meteoroloog  David 

Henneveld ons hierover specifiek voor die dag (15-2-2014)  het volgende verteld. 

“De temperaturen achter een koudefront zullen normaliter dalen. Deze dag wordt gekenmerkt door een 
zgn. vals koufront. De temperatuur zal niet dalen maar gelijk blijven of zelfs iets stijgen (‘s middags was 

het 12 
0 
C).  Op 1 km hoogte waaide er een wind met orkaankracht meer dan 120 km/h. 

Deze wind zal stuiten op de grotere (donkere)wolken. Hierdoor wordt een gedeelte van de wind 
afgebogen naar het aardoppervlak welke bij ons dan als een windstoot doorkomt.  

 

zie schets; 

    
 

 

 

Aardoppervlak  
 

          wind 120km/h op 1 km hoog door afbuiging veroorzaakt dit windstoten tot wel 80-90 km/h 8-9 Bft. 

          wind  boven het  aardoppervlak 4-7  Bft. (20-60 km/h) 
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Kaart van 25 februari 2014, tijd 12.00 uur. (observatie) 
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Fase 2,  Thema 2, Het weer verwachting en observeren van het weer. 

Naam:  Joop Boekweit 

Datum: 12-4 - 2014 

Molen van de Polder Westbroek. 

 

Opdracht 1  Voorbereiden opdracht. 

Bekijk van de draaidag de weersverwachting. 
Van de draaidag bekijk ik de weersverwachting, ik print hiertoe de weerkaarten van de betreffende dag 

uit en teken daarop de windrichting in. 

De windrichting is bepalend voor de stand van het gevlucht. 
De windkracht is bepalend voor de zeilvoering. 

 

Opdracht 2 Observatie op de molen. 

Observeer gedurende draaidag op de molen het weer, de veranderingen en de effecten op de molen. 
 

Opdracht 3  Verwachting en observatie vergelijken. 

Vergelijk de verwachting, de observatie en evalueert met de molenaar. 
 

Vanaf  6 -12- 2013 tot 25-01-2014  zijn de weerrapporten L4 per draaidag ingevuld en bijgehouden. 

Vanaf  25-01-2014 tot 11-04-2014 zijn de weerrapporten L4  per draaidag in gevuld en bijgehouden met 
hieraan toegevoegd de weerkaarten van Bracknell of het KNMI, met daarbij  foto’s van die dag heersende 

wolken en luchten. Als bijzonderheid van een aantal dagen is er bij opgeschreven het effect van 

weersverandering (lees bui) op de molen. 

 

   
 

     

22 maart 2014  wind kracht 3-4 Bft 

 tussen de 74 en 80 enden/min 

 

maartse bui op komst, als de 
gesmeerde bliksem 2 zeilen weggerold 

Windvlagen van 6 Bft   
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Fase 2,  Thema 3 Bediening gevlucht, molenzeilen en zeilvoering.  

Naam: Joop Boekweit 

Datum:  30-3 - 2014 

Molen van de Polder Westbroek. 
 

Opdracht 1 Voorhangen van het zeil. 

De molen van de polder Westbroek heeft net voor het najaar van 2013,  4 nieuwe molenzeilen gekregen. 
Welke door de leverancier ( De Koning ) perfect zijn gemaakt. 

Nu ruim een half jaar verder in gebruik kwamen er wat plooien in het zeil wanneer deze waren 

voorgelegd. Dus was het 8 maart 20014  ( zie logboek) een mooie gelegenheid om alle 4 de zeilen weer 
netjes voor te hangen. 

Te beginnen met het uitpassen van de onderste lussen op de kikkers, waarna het rechter onderhoektouw 

op de heklat wordt vastgezet. Hierna wordt het korte halstouw vastgezet op de bovenste heklat. Alvorens 

deze vast te maken wordt het zeil van bovenaf strak getrokken. Hierna wordt het oog van de lange hals in 
de zeilketting gehaakt en gaat men naar beneden. Beneden aangekomen bevestigd men de zwichtlijnen en 

het linker onderhoektouw. Nu kijkt men of het zeil plooivrij op het hekwerk ligt. Afhankelijk van een 

plooi zal men de lange halsketting korter of langer moeten maken. In ons geval liepen de plooien van 
links onder naar rechtsboven. Deze plooien eruit gehaald door het zeiloog van de lange hals een paar 

schakels hogerop in de lange halsketting te haken. 

 

Opdracht 3 , Oefenen met de zwichtstanden en zeil in de lijnen. 

De buitenroede van deze molen heeft een lengte van 27, 68 meter. 

Het voorgelegde zeil heeft hierdoor een lengte van 13 meter toch is het goed mogelijk om op deze molen 

alle zwichtstanden te oefenen.( zie foto) 
 

 
Beoefenen zwichtstanden. (onder toezicht van Arie) 

 

Het molenzeil in de lijn leggen is eveneens beoefend indien er geen lijn voorhanden is kan men hiervoor 
de langste zwichtlijn gebruiken. 

Geen gezicht maar wel  

gezwicht. 
 

Met de draairichting mee 

vanaf linksonder : 
Lange halve, duikertje, 

een halve en de   

hoge lijn. 
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Opdracht 3   onderdelen gevlucht benoemen.  

 

 

 

Fokwieken 
Hekwerk, heklatten , 

middenzoom en  

achterzoom 

enkele wafel 
 

Fok met fokkenstoel 

en schenkel 
 

wiekenkruis met 

 walpen 
 

Binnenroe  zitten 

regelkleppen d.m.v. 

centrifugaal gewichten 
 

witte zeilklampen 

 
 

Buitenroe uitneem- 

bare steekborden  
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De Fokwiek  tekening overgenomen uit lesboek opleiding vrijwillige molenaar. 

 

 
 
 

Sterke en zwakke punten van het wieksysteem op deze molen. 

Sterke punten. 
1. De molen loopt sneller aan. 

2. Heeft een groter trekkracht daardoor hoger rendement. 

3. Zeilen zijn makkelijker te klampen dan bij Oudhollands. 

steekbord 
schenkel gemonteerd 

op fokkestoel 

 
 

 

 
 

zeilklamp 

 

zeil 

 

 

zwichtlat 

 
Roe met daarop 

de kikkers 

 

Heklatten 
 

midden-

zoomlatten 2x 
 

achterzoomlat 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

roewiggen 
spitijzers 

walpen, 

wiekenkruis 
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Zwakke punten. 

1. De molen is erg hollerig en  reageert gevoelig op wind verandering. 

2. Ondanks dat de lesboeken spreken van minder zeilslag bij fokwieken vanwege onderdruk 

  achter het zeil. Bij gemiddeld  65 enden per minuut en hoger met  4 volle zeilen is er  
behoorlijk zeilslag op het end wat de molenromp passeert.  Denk niet dat dit in een verkeerde 

constructie van de fok zit maar meer in de omvang van de molenromp. Bij Oudhollands zal 

  dit dan nog erger moeten zijn, zeilslag gaat ten koste van de zeilen. 
3. Askop heeft haarscheurtjes ter versteviging zijn er stroppen omheen geplaatst. 

 

Opdracht 4 beoefenen noodprocedure. 
Op 29 maart 2013 (zie aantekening logboek d.d.) is de noodprocedure beoefend. 

Dit is het versneld afzeilen op alle 4 de enden. 

De molen wordt gevangen op een buitenroe beneden, de zwichtlijnen en linker onderhoektouw 

losgemaakt, het zeil wordt onderaan in het midden beet gepakt, de lijnen ingepakt en men begint het zeil  
op te rollen tot aan de roe. Hierna het rechter onderhoektouw los gemaakt en het zeil verder opgerold  

en de lussen achter de kikkers vandaan  geschoven. Het zeil door rollen en over de bovenste zeilklamp 

klampen. Daarna het opgerolde zeil achter de middelste zeilklamp klampen en het opgerolde zeil achter 
het fokkenbord langs halen en vastmaken aan een heklat. 

Het opgerolde zeil achter het fokkenbord klampen geeft als voordeel dat men de stroomlijn uit de  

fokwiek haalt. 
Nadat een end is afgezeild  de keuze maken of men nog een of meerde enden afzeilt. 

Zeilt men nog een end af dan de bovenste buiten roe naar beneden halen en deze afzeilen. 

De molen met de zeilen op de binnenroe verticaal wegzetten en aan de ketting leggen. 

Direct de bliksemafleiderkabel bevestigen. 
Echter uit oogpunt van veiligheid is  bij deze grote molen ( gevlucht 28m)  het beste  om alle vier de 

enden in noodprocedure af te zeilen. 

 

Plaatsen steek- en stormborden in alle 4 de enden van de molen Rijn en Weert te Werkhoven. 

Nadat Michel Strik de steekborden of stormborden uit alle 4 de enden had verwijderd heeft hij deze 

borden, 3 borden per  end,  de voorzoom, de kluften, bordschroot en zeilklampen geschilderd. 

Op zaterdag  5 april 2014 was ik op deze molen aanwezig om  rondleidingen te verzorgen. 
Tegen 12.00 uur  konden er Tsjechische gasten komen. 

Dus ’s morgens flink aan poten om de borden geplaatst en geborgd te krijgen. Nadat de 3 borden in een 

end waren geplaatst werd direct het zeil voor gelegd. 
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Michel zet zich met valbeveiliging vast en ik breng de steekborden naar boven. 
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Hier rijk ik het 2 steekbord aan. De wervels zitten aan de achterzijde van het bord en worden  

met een schroef  dooreen geborgd. 
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Fase 2,  Thema 3, Bediening techniek en werking van de vang.  

Naam:  Joop Boekweit 

Datum: 12-4 - 2014 

Molen van de Polder Westbroek. 

 

Opdracht 1 werking en de gevaren van de vang. 

Op 22 maart 2014 zat ik voor de 2 maal in de kap waarbij de vang in werking werd gesteld. 
Bij deze observatie  ’s morgens zag ik achtereenvolgens het volgende  plaatsvinden. 

Door Daan wordt er aangegeven dat de vang door hem bediend gaat worden. 

De balk wordt van de haak gelicht en geleidelijk liet hij deze zakken. Vangblokken worden tegen het 
bovenwiel aangeklemd en een klein stukje met de draairichting meegenomen. 

Duidelijk is waarneembaar dat het teenstuk uit de rust getild wordt. Als eerst merk je dat het buikstuk 

strak tegen de hoep van het bovenwiel werd getrokken alle speling en veerkracht welk in de vang zit 

wordt door de remkracht uit de vang gehaald. Torsiekracht wordt in bovenwiel opgebouwd. 
Geleidelijk aan wordt de snelheid van as en bovenwiel minder, soms wat schokkerig, net vlak voordat het 

boven wiel tot stilstand kom zie je dat de vangbalk iets omhoog wordt getrokken, waardoor alle aanwezig 

veerkracht in de vangblokken en torsiekrachten als ware weer terugvloeiden. 
Op dat moment staat het bovenwiel met daarin de bovenas en het gevlucht stil. 

Wat hierbij opvalt, is het schurende geluid, de reuk van hout dat wordt verwarmd en de damp welk tussen 

de vangblokken bij de maanijzers vrij kom. 
Het vrijkomen van de damp tijdens het vangen is logisch want bij het vangen wordt alle 

bewegingsenergie omgezet in wrijvingsenergie of te wel warmte. Door op deze manier verwarming van 

hout vindt er droge pyrolyse plaats. Dit is een proces waarbij materiaal wordt ontleed door het te verhitten 

zonder dat er zuurstof bij kan komen. Dit in tegenstelling tot verbranding die wel met aanwezigheid en 
verbruik van zuurstof plaatsvindt. Daarom zal men bij sterk vangen bij hoge snelheid de vang opgelegd 

moeten houden om te voorkomen dat er alsnog zuurstof bij kan komen. 

Indien men enigszins het vermoeden heeft dat de vang in brand is gevangen dient men dit onmiddellijk te 
koelen met water. 

De gevaren welke kunnen optreden bij het vangen is niet alleen het hierboven beschreven  

“in brand “ vangen, maar kan ook nog ander gevolgen hebben zoals; 

asbreuk, roede breuk, breuk in vangdelen of bovenwiel.  Je kan dit vergelijken met een trein die door het 
stootjuk rijdt, de massa in combinatie met de snelheid. Het wiekenkruis, bovenas met bovenwiel wegen 

meer dan 8 ton. 

 

 

Buikstuk,  vernieuwd  

slijt het hardst. 
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Voorzijde vangbalk met ezel 

gewicht is ca. 250kg  

 
 

 
Achterkant vangbalk in hangereel 

 

 

Opdracht 2:  Zelf bedienen van de vang in de kap. 

In de molen van de polder Westbroek is de bediening van de vang in de kap bijna niet mogelijk. 

Bij een defecte vang indien deze is opgelegd zal men het wiekenkruis met de roedeketting vast moeten 
laten zitten en de vang moeten repareren. 

Bij een gelichte vang welk op de haak ligt zal men met minimaal 2 personen en  een handkettingtakel 

nodig zijn. De aanwezige klein touw en 3- 4 schijfloop zal het gewicht van de vangbalk niet kunnen 
takelen. Dit betekend bij een gelichte en defecte vang zal men het gevlucht ruimend uit de wind moeten 

kruien om het gevlucht tot stilstand te laten komen. Waarna het kan worden vastgezet met de roede-

kettingen. 
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Fase 2,  Thema 3,  Bediening wielen, kammen en staven. 

Naam:  Joop Boekweit 

Datum:  30-3 - 2014 

Molen van de Polder Westbroek. 

 

Opdracht 1. 

Opzoeken van de wielen in het handboek van de instructiemolen en tot welk type behoort het. 
De molen van de polder Westbroek is een vijzelgemaal. 

Het gaande werk bestaat uit de bovenas met daaraan bevestigd het bovenwiel  welke aangrijpt in de 

bonkelaar die is bevestig d aan de houten koningspil. 
De koningspil gedragen op de roetzolder door een lager in een stalen balk, gaat over in een stalen 

koningsas. Deze drijft op de begane grond een tandwiel kast aan. Vanuit deze tandwielkast gaat met een 

haakse overbrenging de aandrijfas met een klauwkoppeling over in een haakse tandwielkast met 

smeerautomaat. Vanuit deze haakse tandwielkast wordt de vijzel met een diameter van 2 meter 
aangedreven. Wat voor type stalen tandwielen, rechte of conische tandwielen in de tandwielkasten liggen 

is niet bekend.  

 

Opdracht 2 ;  Materiaal waaruit de wielen zijn opgebouwd. 

Het bovenwiel, diameter. 3,129  m, opgebouwd uit eiken kruisarmen en plooien heeft stalen velgen 

waarin 65 conische kammen zijn gestoken. 
Op 22-3-2014 heb ik de kammen van het bovenwiel gewassen. Hiertoe heb ik de werkzijde van de kam 

en een staaf  bijenwas met een schilders föhn  verhit. Nadat zowel de staaf als de was op kam ging 

smelten smeerde ik de was van de staaf op de kam. Nadat alle kammen zijn gedaan is de molen in 

werking gesteld. Hierbij wordt de was van de kammen op het bovenwiel  overgebracht  op de werkzijde 
van de kammen van de bonkelaar. Tijdens het wassen van de kammen heb ik de houtstructuur van de 

kammen goed kunnen bestuderen. 

De kammen zijn gelet op het houtstructuur naar aller waarschijnlijkheid gemaakt van Azijnhout. 
De bonkelaar  hout en staal en conisch heeft 27 kammen, materiaalsoort van deze kammen moet anders 

zijn dan van het boven wiel, het houtsoort is echter  niet bekend ???? 

 

 

 

Kammen van het bovenwiel grijpen 

aan in de kammen van de bonkelaar. 
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Overgang koningspil hout/staal  Tandwielkast                             Klauwkoppeling 
 

Opdracht 3 Overbrengingsverhouding. 

De overbrenging van bovenwiel op bonkelaar is dus 65 /27 = 1 : 2,407. 

De totale overbrengingsverhouding van gevlucht naar vijzel  1: 1,84.  Hieruit is te concluderen dat de 
tandwielkasten  de draaisnelheid van koningspil nog eens reduceren  van 2,407 naar 1,84. 

Waarom wordt de vijzel versneld t.o.v. het gevlucht?  De kracht opgebracht door de wieken wordt door 

het onder een hoek plaatsen van de vijzel in de watergang beter benut om water op te brengen dan bij een 
scheprad. Ook het opvoeren van water door een vijzel geeft minder botsing waardoor  er een besparing is 

op arbeid. Hierdoor kan een vijzel versneld worden naar gemiddeld  1: 2 en krijgt hierdoor een hoger 

rendement. 

Waarom gekozen voor een bovenwiel en met  een  bonkelaar niet voor een rondsel. Doordat de bovenas 
met zo’n groot  bovenwiel hellend is gelegen zal alleen een bonkelaar met conische tanden goed 

aangrijpen in het boven wiel.  Bij een rondsel moeten de kammen in het bovenwiel groter om goed in de 

staven te grijpen. De krachten op de grote kammen zullen dan te groot worden. Met een schets zal ik dit 
proberen duidelijk te maken. 

 

Tekening 1; bovenwiel blauw, bonkelaar groen.  Tekening 2; bovenwiel blauw, rondsel groen. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

  

 

 

 

                    A                                                                                 B 

 

Aangrijping bij A in bonkelaar is beter dan de aangrijping bij B in een rondsel waardoor de kracht 
uitgeoefend door de kammen van het bovenwiel beter is over te brengen. 
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Fase 2,  Thema 3, Bediening inspectie draaivaardigheid. 

Naam: Joop Boekweit 

Datum: 12-4 - 2014 

Molen van de Polder Westbroek. 

 

Op  19-04-2014 was mijn lesmolenaar Daan Ottevanger met vakantie en was Arie Harkes mijn 

lesmolenaar. Toen ik ’s morgens een aanvang wilde nemen met het gereed maken van de molen zei Arie 
je loop nu al zo lang mee dus vandaag ben jij de molenaar. Dit gaf mij een extra 

verantwoordelijkheidsgevoel. Dus voor dat de molen in werking werd gesteld wil ik zeker weten dat dit 

op een verantwoorde en veilige wijze zou plaats vinden. Ik voerde een inspectie draaivaardigheid uit. 
Alvorens met deze inspectie een aanvang te nemen oriënteerde ik mij eerst op de wind. Uit welke hoek 

kwam de wind en aan welke zijde stond het gevlucht. De wind was oostzuidoost 2-3 Bft het gevlucht 

stond westnoordwest. Dit betekende dat ik 180 graden rond moest gaan kruien. En met 4 volle zeilen kan 

gaan draaien. 
 

Opdracht 1 Inspectie draaivaardigheid. 

Het eerste wat moet gebeuren op de molen is het inspecteren van verschillende onderdelen voordat er 
gedraaid kan worden. 

De inspectie gebeurt vanaf onder naar boven op de volgende achtereenvolgende zolders: 

 
Begane grond 

o Is de vijzel uit zijn werk gezet. 

o Op de slaapzolder en roetzolder. 

• Zijn er geen onvolkomenheden zoals vuil op de vloer veroorzaakt door de wind welke 

aanleiding kunnen geven om de rietdekking goed te controleren. 
Op de kapzolder. 

o De Vang. 

• Verbinding tussen vangbalk en wipstok controleren. 

• Ophanging wipstok, deel wipstok buiten de kap en bevestiging vangketting/touw. 

• Ophanging van de vangbalk in de ezel. 

• Vrije hoogte van de vangbalk en het hangereel controleren.  

• Verbinding sabelijzer vangbalk en vang controleren. 

• Staat van de haak en de pen in de vangbalk controleren. 

• Verwijderen van de lekenpen. 

• Controle van pal en kneppel. 

 Extra controles bij een blokvang. 

• Staat van de vangblokken. 

• Staat van de maanijzers. 

• Passing vangblokken om het bovenwiel. 

o Nazicht bovenwiel. 

• Wiggen in de spiegel en wouterlatjes. 

• Loszitten van de kammen. 

• Scheurvorming kruisarmen en velgen tussen de kammen. 

• Kammen, los zitten, gescheurd, onregelmatige slijtage, voldoende smering bijenwas. 

o Bovenas en lagers. 

• Halssteen breuk. 

• Voldoende smering, gelijkmatig smeerpatroon geen glimmende vlakken. 

• Controleren keerstijl, weerstijl en smeerklossen. 
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o Ligging van de as in de halssteen. 

• Bij de pensteen voldoende smering gelijkmatig smeerpatroon geen glimmende banen. 

o Controleren kruiwerk in de kap. 

• Controleren van kruivloer op ongerechtigheid zoals rommel, vogelnesten. 

• Controleren van kruirollen op breuk. 

• Voldoende smering kruiwerk. 

o Het gevlucht. 

• Roedeketting en bliksemafleiderkabel van de roe. 

• Loszittende heklatten. (wiggen) 

o De staart. 

• Controleren bezetketting, kruiketting, spaakketting. 

• Conditie kruirad en smering. 

• Conditie kruikrammen. 

 

o Laat de molen nu rustig draaien en controleren van goede werking van de vang. 

 
Tijdens de inspectie draaivaardigheid constateerde ik dat er een kouwennest was gemaakt onder de 

windpeluw, op de kruivloer tussen keerkuip en buitenste rollenring. Als dit nest niet zou worden 

verwijderd was het kruien niet mogelijk. Het kouwennest, 1
1
 /2 vuilniszak vol met takken en andere 

rommel verwijdert. 

 

 
Kruirollen en kruivloe.r  

 

Opdracht 3 verschil tussen dagelijkse inspectie en complete inspectie. 

Bij een complete inspectie zal naast de punten genoemd in de dagelijkse inspectie de volgende punten 
moeten worden gecontroleerd. 

o Controleren van kammen en wielen. 

• Controleren met houten hamer of de kammen vast in de wielen zitten. 
• Controleren op aanwezigheid van borging van de kammen. 

• Controleren van de beet van kammen en staven op vreten en aanwezigheid van was. 

• Controleren van de wiggen in de wielen of deze vastzitten en zijn geborgd met 
wouterlatjes. 

• Controleren van de hoep nagels en rijgspieën. 

• Samenloop van bovenwiel en bonkelaar. 

• Stroppen rond de vulstukken. 

 

Als hier tussen een 

kouwennest zit  dan krui 

je hem echt niet om. 
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o Controleren van het gevlucht. 

• Roewiggen, keerklossen en splitijzers door het uitnemen van stormluik.  

• Controleren stroppen rondom wiekenkruis en wiekenkruis op scheurvorming. 

• Controleren van de heklatten en hekwiggen, zomen fokstoelen, schenkels en fok. 

• Controleren van de werking regelkleppen in fokwiek. 

• Controleren van de staat van de zeilen, bokkenpoten, de hoeklijnen en zwichtlijnen. 

o Controleren van algemene staat van smering. 

• Kruiwerk in de kap of zetel en munnik. 

• Hals-en penlager. 

• Taats van koningspil in ijzerbalk en lagering in draagbalk op roetzolder. 

 
Na complete inspectie kan men voorzichtig gaan opzeilen afhankelijk van de windkracht kan men het 

beste met minimaal zeil opzeilen. 
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Fase 2,  Thema 3, Bediening techniek van het kruiwerk  en leren kruien. 

Naam: Joop Boekweit 

Datum: 12-4 - 2014 

Molen van de Polder Westbroek. 

 

Opdracht 1. 

Voer een smering uit op de verschillende smeerpunten van het kruiwerk. 
Doe dit op de smeerpunten in de kap als aan de grond. 

1. Smeren aan de grond is het smeren van de munnik welke door de staartbalk voert. 

Er wordt gesmeerd met grafiet vet welke met een bokkenpoot op de munnik wordt aangebracht. 
De munnik wordt aan het kruirad iets naar buit getrokken. 

 

 
 

2. Het rondsmeren van de keerneuten in de keerkuip en de buitenste ring van de rollenwagen, de 

buitenzijde van de overring. 
 

In de keerkuip zijn keerneuten geplaatst. De keerkuip heeft als doel het voorkomen van het overkruien 

van de kap, het voorkomen van het verschuiven van de kap door de winddruk op het gevlucht. De 
keerneuten dienen de om de wrijving tussen de overring en keerkuip tijdens het kruien te verminderen. 

De buitenzijde van de overring en de buitenste ring van de rollenwagen worden gesmeerd met grafietvet. 

Hiertoe worden de roosterluiken welke zijn gelegen op de roosterbalken tussen een voeghout en het 

spantring verwijderd. Daarna wordt het gaas wat op de roosterbalken ligt (dit voorkomt het nestelen van 
vogels) verwijderd. Als dit is verwijderd kan men met een in de grafietvet gedoopte verfbeugel met dunne 

roller (kortharig lang 10 cm) tussen de keerkuip en overring komen. De overring en rollenwagen worden 

ingevet. Tijdens het kruien komt het vet vanzelf op de keerneuten. 
 

Opvallend was tijdens het rondsmeren dat de verfbeugel met roller niet tussen de keerkuip en overring 

past aan de zijde van de staart. Door de winddruk lag de kap met overring hier strak tegen de keerneuten 

aan. 
Door de ruimte aan weerszijde van dit gedeelte goed in te vetten zal het vet zich verspreiden tijdens het 

rondkruien van de kap met gevlucht. 

Het kruirad  met munnik ingelaten 

in de staartbalk.  

Bij zwaar draaien  van het 

kruirad, goed te merken bij het 
uitlopen van de kruiketting, is het 

aanbrengen van grafietvet  op de 

munnik  een probaat middel. 
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  Roosterluiken                        Gaas  

 
 

   
 

 

 

        
Het smeren met een roller en verfbeugel  

Keerkuip met daarin 

de keerneut. 

Tegen  de keerneut 
aan de buitenste ring 

van de  rollenwagen 

bovenop de 
rollenwagen de 

overring. 
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Het onvoldoende smeren van het kruiwerk heeft als gevolg zwaar kruien en dat is te merken. 

 

Opdracht 4.  

Welke onderdelen worden belast tijdens het kruien. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Giet ijzeren rollen in de 
rollen wagen. 

Op boventafelement ligt een 

stalen ring  eveneens een 
stalen ring onder de overring. 

Kap met gevlucht en staart 

weegt  35 ton. 

 

          Kruirichting  is draairichting van  kap, staart en gevlucht. 

           Trekkracht op kruiketting en lange schoor en  lange spruit en 
    staartbalk. 

            

     Duwkracht op lange schoor en lange spruit. 

 

     Trekkracht op kruikrammen. 
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Trekkracht en duwkracht in de korte schoren zijn verwaarloosbaar. Korte schoren dienen meer ter 

ondersteuning van de staartbalk. 

Daarnaast zal tijdens het kruien het bovenwiel rond het rondsel gaan lopen. 

Met als gevolg dat er een rond draaiende kracht op de koningspil wordt uitgeoefend. 
Daarom zal het werktuig tijdens het kruien uit zijn werk moeten staan. Een vijzel of scheprad zal indien 

het niet vastzit en in zijn werk staat meedraaien. 

 
Welke onderdelen worden belast tijdens het draaien van de molen. 

1. Tijdens het draaien van de molen heerst er een winddruk op het gevlucht. 

Deze druk verplaatst zich via de as als axiale kracht op het penlager, pensteen, 
penbalk, broekstuk en broekbalken. 

Deze kracht wordt verdeeld over de voeghouten en overring en wordt opgevangen door de keerkuip. 

2. Daarnaast  zal er een kracht door de winddruk  uitgeoefend worden op de horizontale wieken welke 

tijdens het draaien het z.g. raggen veroorzaakt. 
Deze kracht wordt door het wiekenkruis en as over gegeven aan het halslager en penlager welke 

weer opgevangen wordt door achtereen volgend de windpeluw en penbalk, pensteen, broekstuk, 

broekbalken  en  voeghouten, lange en korte spruit, staartbalk, lange en korte schoren, de munnik , 
bezet en kruiketting en uiteindelijk de kruikrammen. 

 

 

 

Bezetketting vast gelegd 

om een kruikram.  
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Fase 2,  Thema 5 Algemene molenkennis rondleiding voor bekenden. 

Naam: Joop Boekweit 

Datum:  19-04 - 2014 

Molen van de polder Westbroek. 

 

Opdracht 1 voorbereiding voor een rondleiding. 

 
Informatie verzamelen. 

Naam: Molen van de polder Westbroek  

Adres: Nedereindsevaart 3 
3611 AV Oud-Zuilen   

Plaats: Oud-Zuilen  

Gemeente: Stichtse Vecht  

Provincie: Utrecht  
Eigenaar: Stichting De Utrechtse Molens  

Molenaar: Arie Harkes en Daan Ottevanger  

Categorie: Windmolen 
Bouwjaar: 1753  

 

 
 

Technische gegevens / Geschiedenis  

Type: 8-kante grondzeiler  

Functie poldermolen 
Vlucht:  27,68  

Wieksysteem:  Fokwieken met regelkleppen  

Binnenroeden:  27,56 m., ijzer, gelast, fabr. Derckx, Beegden, nr. 413 uit 1983  
Buitenroede:  27,68 m., ijzer, gelast, fabr. Derckx, Beegden, nr. 412 uit 1983  

As:  fabr. L.I. Enthoven, Den Haag, jaartal en nummer onder vulstukken, lengte 5,90 m.  

Vang: Vlaamse blokvang, vangstok, kneppel en pal  
Bovenwiel of aswiel: 65 conische kammen, steek 13,31 cm., ø 3,129 m.  

Molen van de Polder Westbroek 
Uitgerust met vlaggenlijnen 

tussen de wieken op Koningsdag  

26 april 2014. 
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Overige molen- of aandrijfwielen: Bonkelaar (staal en conisch): 27 houten kammen  

Overbrengingsverhoudingen: 1:84  

Kruiwerk:  48 gietijzeren rollen, kruirad  

Inrichting  vijzel 
Specificaties Diam. vijzel = 2,00 m., lengte beschoeping = 3,60 m., helling = 30°  

 

 
Rondleiding voor bekenden. 

 

Geschiedenis. 
De molen bemaalde het waterschap Westbroek, circa 1250 ha. Het waterschap Wetsbroek kwam in 1863 

tot stand door samenvoeging van de polderdelen: Te Veenwaard, Kerkeindsche Polder, de oostelijke 

delen van Het Zek en van het Binnenweg, benevens alle landen in het deel Buitenweg, plus de grootste, 
namelijk de Molenpolder. De naam Molenpolder duidt op het bestaan in deze polder van een molen, 

waarvan nog rekeningen uit 1649 bewaard zijn gebleven. Van de Westbroekse Watermolen zijn vanaf 

1663 rekeningen bewaard gebleven. In de jaren 1672-1674 (toen bezetten Franse troepen de huidige 
provincie Utrecht) zijn er nogal wat molens in de Vechtstreek door hun toedoen in vlammen opgegaan. In 

1743 werd de oude Westbroekse Molen (mogelijk was dit een wipmolen), die vlak bij de Vecht stond, 

verplaatst naar de standplaats van de huidige molen. Het vermoeden is groot dat dit een achtkante 

binnenkruier is geweest, die in 1753 afbrandde. Besloten werd om voor Westbroek, nu zonder het gebied 
Buitenweg, één molen te herplaatsen. Tot 1830, toen de naburige wipwatermolen werd gebouwd, bleef de 

polder Buitenweg zonder bemaling. 

 
In 1890 werd er een omvangrijke herstelling of verandering aan de molen uitgevoerd. Waarschijnlijk is 

toen het scheprad verdiept vanwege verdere inklinking van de veenbodem en een daarbij horende 

verlaging van het polderpeil.  Omstreeks de eeuwwisseling werd dit bij meerdere molen in noordwest 

Utrecht ook gedaan. In 1913 werd een hulpgemaal geplaatst in een gebouwtje met een Kromhout 
dieselmotor. In 1930 vonden er wederom omvangrijke werkzaamheden plaats. De molen kreeg Dekker-

wieken en werd het scheprad vervangen door twee open schroefpompen, aangedreven door een drijfriem 

vanaf de spil. In 1947 werd de molen voorzien van een snellopende dieselmotor uit een motortorpedoboot 
en werd de windenergie niet meer benut. Deze motorbemaling heeft met vallen en opstaan gefunctioneerd 

totdat het nieuwe Van Eijk-gemaal in 1970-1971 de bemaling overnam. In 1963 onderging de molen nog 

een restauratie als stilstaand monument en kwam in 1974 in het bezit van de Stichting De Utrechtse 
Molens. In 1983 volgde een zeer ingrijpende restauratie, waarbij de molen als volledig werkende vijzel-

windmolen weer als reserve gemaal kan functioneren en op vrijwillige basis regelmatig in bedrijf is. 
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Opdracht 2  Organiseren en houden van de rondleiding. 

Op  19-4-2014  zijn er familieleden wezen kijken op de molen waarop ik de eerste lessen van mijn 

opleiding tot molenaar volgde. 

Omdat ik binnenkort een paar weken op vakantie ga en na mijn vakantie mijn opleiding ga voortzetten op 
de Middelste molen van Cabauw, wilde mijn directe familieleden de molen van de polder Westbroek wel 

eens bezichtigen. Helaas was Daan mijn gastmolenaar niet aanwezig. 

 
 

 
Rondleiding voor bekenden. 
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Fase 2,  Thema 5, Algemene molenkennis verschillende molentype in de regio. 

Naam:  Joop Boekweit 

Datum: 12-4 - 2014 

Molen van de Polder Westbroek. 

 

Opdracht 1  Indelen van algemene molentype in de regio. 

Binnen de regio Utrecht kan men in molentype het volgende onderscheid maken: 
In functie zijn er voornamelijk 2 molentype. 

De korenmolens en poldermolens. Daarnaast kennen we binnen de regio nog een houtzaagmolen, de Ster. 

In vorm en constructie;  
Korenmolens. 

Stellingmolens, beltmolen en grondzeilers. 

Poldermolens.  

Wipmolen, achtkantige molens. 
Techniek. 

Korenmolens. 

Een of meerder maalkoppels. 
Poldermolens.  

Scheprad, vijzel en Dekkerpomp. 

Wijze van kruien. 
Bovenkruier, op iepen houten rollen, Engels kruirollen en gietijzeren rollen. 

Midden kruiers (wipwatermolen) zetelkruiers. 

Opbouw en locatie. 

Weidegebied zijn poldermolens, bebouwde kom zijn korenmolens. 
Langs het water aanvoer boomstammen een zaagmolen. 

Bouwmaterialen van de romp. 

Steen met hout.(stenen veldmuren met houten achtkant 
Alleen hout.  (wipwatermolen) 

Stenen romp en houten kap. 

 

           
Koningspil         tandwielkast    klauwkoppeling 
 

Opdracht 2 molentype van de instructiemolen. 

De instructie molen is de molen van de polder Westbroek dit is een poldermolen met als techniek een 
vijzel. De molen is een achtkantige bovenkruier, opgebouwd uit een houten achtkant geplaatst op stenen 

veldmuren. 

Streek gebonden kenmerken zijn de kleuren welke zijn toegepast, groen en okergeel zijn de huiskleuren 
van het Utrechts Landschap welke velen molens in beheer heeft. 

Wat afwijkt in deze molen is als volgt: 

De koningspil is gekapt ter hoogte van de roetzolder en gaat daarover in staal. De stalen koningspil drijft 

via een wisselbak, klauwkoppeling en een haakse tandwielkast de vijzel aan. 
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De door vrijwillige molenaars gerestaureerde molenaars woning, bedstede op slaapzolder in de molen 

maakt deze bijzonder. Daarnaast heeft deze molen nog een functie als polderinformatie centrum.   

Tevens is het de molen met het grootste bovenwiel in de provincie Utrecht. 

 

 
Molenaars woning. 

 

 
Bedstede op de slaapzolder.  
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Fase 3  Thema 2,  Weersystemen en bijzondere omstandigheden. 

Naam: Joop Boekweit 

Datum: 3-1-2015 

Molen van de polder Westbroek. 
 

Weersystemen 

Opdracht 1 

• Zoek op internet of krant een actuele weerkaart en print deze uit. 

• Maak een beschrijving van het te verwachten weer op jouw locatie. 

• Geef een beschrijving welke invloed de weersverwachting zal hebben op de zeilvoering  

en het kruien. 

 

  
 
Wat zien we op de kaart ? 

Op de kaart zien we de contouren van de landen van  Europa. Daarnaast zien we de drukgebieden  

aangeduid met een H  van Hoge druk of de L van Lage druk gebied. Om deze letters zijn blauwe 

cirkelvormige lijnen getekend. Dit zijn de isobaren of wel lijnen van gelijke druk. Wat ook is aangegeven 
zijn de warme – en de koude fronten d.m.v. een rode lijn met bolletjes en een blauwe lijn met driehoekjes  

de paarse lijn is een oclusiefront. De dikkere blauwe lijntjes zijn een trog,  een kouder lucht laag. De wind 

waait bij een Lagedruk gebied  linksom naar binnen en bij een Hogedruk gebied rechtsom naar buiten. 
 

Weersverwachting  voor 15-2-2014. 

Harde wind met windstoten uit zuidwestelijke richting, 4-6  Bft, met harde windstoten tot wel 80-90 km/h  

(9 Bft) temperatuur tussen de 8 en 12 graden Celsius. 
 

In de nacht heeft een koufront het land gepasseerd we zitten daar nu achter in een windveld. In dit 

windveld is een harde wind uit ZW 4-6 Bft welke in de loop van de dag zal ruimen naar W. 
Bij buien luchten wordt de wind in de bovenlaag afgebogen naar beneden welk zeer harde windstoten zal 

veroorzaken. 

 
De molen van de Polder Westbroek zal deze dag in zijn werk kunnen staan en zal malen met 4 kaal en 

enigszins krimpend onder de wind. Nauwlettend op buienluchten letten waarbij de windstoten 

voorkomen. Bij het aanzienkomen van een dergelijk bui de molen vangen en mogelijk ketting aan de roe. 
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Opdracht 2 

• Observeer gedurende de draaidag de verschillende weerverschijnselen vast. 

• Stel het moment van frontpassage vast. 

• Bepaal gedurende de draaidag de zeilvoeringen kruirichting. 

 

Het front is in de nacht gepasseerd we zitten in een windveld achter het koude front. 
Dit koufront brengt flinke buien met zich mee. Bij een bui zitten flinke windstoten tot 

wel  80-90 km/h. Bij een dergelijk windstoot zal de molen gevangen moeten zijn. 

In de loop van de dag ruimend naar West gekruid en de wind neemt af naar 4 Bft. 
Gehele dag met 4 kaal in zijn werk gemaald en de molen 2 maal bij een bui gevangen. 

 

Bijzondere weersomstandigheden. 
 

 Opdracht. 

• Controleer regelmatig de weerberichten en kijk naar interessante weer situatie wordt verwacht. 

• Observeer de ontwikkelingen in het weer en de handelingen voor het bedienen van de molen. 

• Voer de maatregelen uit die behoren bij de weersomstandigheden t.a.v. de veiligheid voor de 

molen en bezoekers. 

• Maak een analyse wat goed gegaan is en wat anders had gemoeten en evalueer met je instructeur. 

 
Was in voorgaande opdracht het weer al een interessante situatie in de hierna volgende dagen  

komen we zeker ook interessante situaties tegen. 
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Kaart van 23 maart 2014 Molen van de Polder Westbroek. 

 
 

Weersverwachting. 
Over Nederland ligt een trog  in deze trog komen maartse buien voor, 

Wind, met kans op regen of natte sneeuw met onweer en hagel. 

 

   
Maartse buien. 
 

 

 
Maartse bui in aan tocht hierdoor zal de wind flink toenemen. Onmiddellijk gezwicht  van 2 vol binnen en 

2 halve op buiten  naar 2 kaal buiten  en 2 halve op binnen roe. Na het zwichten nam de wind toe naar 6 

Bft  en liep de molen  80-85 enden. Na het overtrekken van de bui opklaringen met stapelwolken en nam 

de wind af naar 2-4 Bft. 
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Kaart van 21 mei 2014 Middelste molen van Cabauw. 

 
 

Weersverwachting. 
Rode lijn boven Nederland geeft aan convergentielijn, lijn waarbij 2 verschillende luchtstromen bij elkaar 

komen, waardoor een stijgende luchtstroom ontstaat, kans op onweer. 

 

Observatie en handelingen. 

15.00 uur molen versneld afgezeild en direct aan bliksemafleider en ketting gelegd i.v.m. onweer. 

 

 
Alto Cumulus Castellanus. 
Kantelen wolken waarneembaar teken dat er onweer in de lucht zit. 



62 

 

Kaart van 7 juni 2014, 12.00 uur  De Middelste molen van Cabauw. 

 
 

Weersverwachting. 

Zonnige dag met matige wind 1-2 Bft , loop van de middag kans op onweer. 

Net over Zeeland ligt een rode gehaakte lijn,  dit  is een convergentielijn, 2 luchtstromen komen bij elkaar 

waardoor opstijgende luchten ontstaan, kans op onweer. 
Weerbericht kans op onweersbuien met windstoten en hagel. 

 

Observatie en handelingen. 
10.00 uur Wind OZO  1-2 Bft  opgezeild naar 4 volle voor de Prins,  molen loopt 40 enden . 

12.00 uur Wind  ZZO  1-2 Bft molen ruimend gekrooid. 

14.45 uur  Vindt er een windsprong plaats, de wind gaat in een keer naar ZW en neemt toe naar 3-4 Bft. 
     Wind gaat zo snel ruimend om  en is niet voor te kruien, gevlucht op  ZW gezet molen in 

     zijn werk. 

16.00 uur  Wind gaat zeer snel ruimend om naar NW-N  molen staat soms al stil, molen  

           gevangen en versneld afgezeild waarbij bij het inrollen  van het laatste zeil de  
             wind er al vanachter in komt. 

 

Evaluatie. 
Nog eerder afzeilen. 
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Kaart van zaterdag 2- 08- 2014, 12.00 uur.   De Middelste molen van Cabauw. 

  
 

Weersverwachting. 

Weer perioden met zon in de middag kans op stevige onweersbuien.(zwarte lijn op kaart is trog, onweer) 

met hagel en windstoten, temp. 26-30 gr Celsius. 
Wind is ZO ruimend naar ZW  en matig 3-2 Bft. 

Regio Utrecht geld vanaf  14.30 uur code geel, gevaarlijk weer. 

 

Observatie en handelingen 

10.00 uur de molen opgezeild naar 4 volle voor de prins,  wind ZO, 2 Bft. 

12.00 uur de molen ruimend gekruid naar Z. 
14.00 uur de molen wederom ruimend gekruid naar ZZW. 

15.00 uur de molen wederom gekruid naar ZW  lucht wordt in de verte donkerder. 

16.00 uur de  molen versneld afgezeild  en gezekerd en bliksemafleider aangelegd i.v.m. 

           onweer in overleg met Erik Stoop. 
16.30 uur onweersbuien nabij de molen. 

 

Kaart van zaterdag 20-12-2014, 12.00 uur   De Middelste molen van Cabauw.  
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Weersverwachting. 
Harde wind 4-5 Bft met vlagen kans op buien en onweer. In de loop van de middag zal de wind toenemen 

naar 4 tot 6 Bft. Rond 13.00 uur hoogste windkracht verwacht. Kaart geeft trog aan kans op onweer. 
 

Observatie en handelingen 

10.00 uur stevige wind 4-5 Bft met vlagen van 6 Bft molen opgezeild naar  2 halve op de 
          binnenroe en in zijn werk. 

11.30 uur vlagerige wind molen loopt  20 – 60 enden/min. 

12.30 uur lucht breekt open en de wind neemt toe naar 4-6 Bft molen loop nu 60 – 90 enden. 
            Verwachting dat wind toe neemt  en vlagerig  blijft de kans op bui neemt toe. 

13.00 uur molen loopt af en toe 100 enden in de plus wind zit nu meer richting 6 Bft. 

           Erik besluit te  zwichten (ik ben te laat met dit besluit) naar 4 kaal. De molen 

          loopt nu 40 -80 enden. 
           Trog is in aantocht dus lucht blijven observeren. 

14.00 uur Buien luchten  blijven observeren geen veranderingen. 

15.00 uur Buien luchten  blijven observeren de wind neemt geleidelijk af. 
16.00 uur Buien met windstoten  we nemen plaats  bij de vang. 

16.15 uur Hevige bui molen gevangen en gevlucht aan de ketting en aan  bliksemafleider gelegd. 

16.30 uur Molen weggezet  gezekerd en naar huis. 
 

 

 
12.30 uur lucht breekt open  molen loopt 60-90 enden. 
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Kaart  27 -12 - 2014, 12.00 uur  De Middelste molen van Cabauw.. 

. 

 
 

Weersverwachting. 

Waren donderdag 25 dec 2014 de berichten nog dat de depressie over de molen zou trekken gaat de 

depressie nu ten zuiden langs. De wind is NO  en  3-4 Bft. Er is een koufront aangegeven de 
temperatuur overdag zal net boven het vriespunt liggen. 

Verwachting voor deze dag is 4 kaal voor de Prins. Door de lage temperatuur kunnen de zeilen 

bevriezen als men deze voor legt  zodra de temperatuur maar ook enigszins daalt. 
De wind zal krimpend om gaan en toenemen naar 4-6 Bft. 

 

Observatie en handelingen 
10.00 uur de molen staat ZW en moet 180

0
 om naar NO gekrooid  worden, alvorens te  

    kunnen kruien voor de veiligheid  de molentrap  en kruibank sneeuw vrij 

      gemaakt. Ld  (Lagedruk)  990 mbar en temp is 1
0
  C. 

11.00 uur Ld is 994 mbar temperatuur ,  1 C 
0, 

de wind is   NO 4-5 Bft ,  sneeuwbuien. 
    Kneppel  van de molen los gezet gevlucht draaide door wanwichtigheid een 

          kwart slag achteruit door de sneeuw welke geplakt zit aan borden van een end.  

           Na vrij maken loopt molen 60 enden. 
12.00 uur Ld is  994 mbar  temp. is 1 

0 
C de is wind NO  4-5 Bft. 

13.00 uur lucht trek dicht Alto stratos en Cumulusnimbus geven constant sneeuwbuien  

          molen loopt moeizaam. 
16.00 uur de wind is gekrompen naar N en 4-5 Bft,  temperatuur is 0

0
 C.  Ld is 993 mbar 

     Molen afgezeild en gezekerd  waarna kalm naar huis i.v.m. gladheid. 

 

Evaluatie 
 Door de sneeuw geplakt aan het gevlucht rekenen op wanwichtigheid. 

 Ook rekenen op afvallende stukken sneeuw of ijs.  

 De dag goed doorgekomen en verstandig gehandeld. 
 Leerzame dag door de buiten gewone omstandigheden. 
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Alvorens te kunnen malen eerst sneeuwvrij maken daarna 180 graden om. 
 

 

  
4 kaal voor de prins molen loopt moeizaam ondanks  4-5 Bft. i.v.m. temperatuur geen zeil voorgelegd 

 Molen loopt moeizaam dit door de sneeuw  geplakt aan de borden. 
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Fase 3  Thema 4,  Bijzondere handelingen techniek en werking van de vang. 

Naam: Joop Boekweit 

Datum: 01-07-2014 

Molen;  De middelste molen van Cabauw. 
 

Opdracht 1  Bekijken van verschillende vangsystemen. 

A) Bekijk verschillende vangtypes en bedieningssystemen. 

B) Vergelijk de systemen en wat zijn de kenmerkende verschillen wat betekend dit voor 

onderhoud. Welk veiligheidsvoorzieningen tref je zoal aan. 

 
A)Vangsystemen zijn te onderscheiden in; 

blokvang  onder te verdelen in de Vlaamse blokvang en Hollandse stutvang  met of    

zonder een  stalen hoep om bovenwiel; 

bandvang onder te verdelen in stalen bandvang,  bovenwiel met belegstukken en houten  
bandvang  met of zonder stalen hoep. 

 

                
Middelste molen van Cabauw.                     Vlaamse blokvang, stalen hoep. 

 

             
Korenmolen Zoutelande.                 Hollandse stutvang. 

 

Grijpt sneller aan en vangt feller dan een stalen bandvang of Vlaamse blokvang men moet hier 

goed rekening mee houden. 
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Molen ‘d Arke, Oostkapelle.    stalen bandvang. 

 

Vangt soepel doch minder krachtig dan een blokvang. 
 

Onderscheid in bediening is: de buiten wipstok, binnenwipstok, evenaar, vangtrommel en trekvang. 

Buiten wipstok :  Bediening is licht door hefboomwerking, opleggen in  haak, duim of klamp. 

Binnen wipstok:  Komt voor in wipwatermolen en is geplaatst tegen het waaispant is korter dan een 
buitenwipstok zal dus meer kracht vragen om te bedienen, opleggen in haak. 

Evenaar; is een combinatie van hefboom en een 2 schijfloop hierdoor is een zware vangbalk nog goed te 

bedienen, opleggen in een haak of klos.(bij lichten vang iets optrekken daarna met het kneppeltouw met 
de kneppel de vang naast de klos drukken waarna men de vangbalk kan laten zakken. Dit is het oudste 

type zoals deze nog voorkomt op de Kortrijkse molen. 

Vangtrommel: door verschil in diameter wordt de uit te oefenen trekkracht minder dan het gewicht van de 

vangbalk, opleggen in haak of op een blok. (oudste type zie bespreking instructeur) 
Trekvang komt voor in spinnenkop, zeer licht vangbalk, heeft geen gewicht om de vang aan te rijgen 

hierdoor een trektouw om de vang aan te rijgen, en een tweede touw om de vang te lichten. 

Bij het lichten van de vang moet men na tokkelen ter controle of de vangbalk goed in de haak of duim 
ligt. 

Bij het opleggen van de vang moet men bij de haak de vang een klein stukje lichten en weer laten zakken. 

Bij een buiten wipstok en  de duim en klamp/ klos moet men de vangbalk iets lichten en daarna naar 
rechts weg stappen zodat de wipstok de vangbalk van de duim of klamp weg draait waarna men de 

vangbalk langs de duim en of klamp kan laten zakken. 

 

Onderhoud: 
Regelmatig  kettingen / touwen en scharnierpunten van het bedieningssysteem controleren op slijtage. 

Van de vangblokken  rond  het bovenwiel controleren; op het  aanlopen/ schuren van de  blokken/band op 

bovenwiel. Slijtage van blokken/ band /hoep /belegstukken. 
Controleren van  maanijzers, scharnierpunten koebouten, scharnierpunten sabelijzer op slijtage.  

 

Veiligheidsvoorzieningen:  
De volgende veiligheidsvoorzieningen treft men aan. 

1.  Kieft of kikker waar men het vangtouw op vastlegt bij gelichte vang. Wanneer de vangbalk toch 

onverhoopt van de haak, duim of klos valt dan moet een vastgemaakt vangtouw voorkomen dat 

de vang ongewild er  met grote kracht er op gaat. 
2.  Kneppel. Door de kneppel aan te rijgen wordt er extra kracht uitgeoefend op vangbalk en vang. 

Hierdoor vergroot men de vangkracht en voorkomt men dat het gevlucht bij storm in beweging 

komt. 

Rij en rust bandvang 

  



69 

 

 

3.  Pal en of stutten. Door een pal in te laten in de kammen van het bovenwiel of stutten te plaatsen 

tussen bus/ ijzerbalk en kruisarmen bovenwiel voorkomt men dat het bovenwiel door wind van 

achteren in het gevlucht achteruit zal gaan draaien. 
4.  Lekentouw en of lekenpen. Hiermee zekert men de kneppel zodat de vang niet gelicht kan 

worden uit vandalisme. 

 

Opdracht 2: Het werken met de vang.  

Op welke punten kan het bedieningssysteem van de vang falen en welke maatregel kan men nemen om de 

molen tot stilstand te brengen ? 
Het falen van de vang kan men onderscheid maken tussen het bedieningssysteem van de vangbalk en de 

vang rond het bovenwiel 

a. tussen vangtouw en vangbalk. 

b. tussen vangbalk / sabelijzer en de bevestiging van de vang aan voeghout/daklijst, 
maanijzers. 

 

a) Wanneer de vang faalt tussen vangtouw en vangbalk kan men proberen door een noodmaatregel 
zoals bevestigen takelblok tussen bv. hanenbalk en vangbalk als nog de vang op te leggen. 

b) Wanneer dit niet mogelijk is zal men net als bij het falen van de vang tussen vangbalk en 

bevestiging koebouten de molen uit de wind moeten kruien. Dit zal dan ruimend  moeten 
gebeuren tot de molen stilstaat. Hierbij zal men eveneens de bezetketting moeten gebruiken om 

dat een draaiende molen de neiging heeft ruimend om te gaan. Erg gevaarlijk bij licht lopend 

rollen kruiwerk.  

 

Opdracht 3: Verschillende vangsystemen. 

Bestudeer van verschillende molens de vang en bespreek met de molenaar of hij verschillende keren de 

vang wil lichten ? 
 

In het afgelopen half jaar heb ik op verschillende molens  verschillende vangsystemen kunnen bestuderen 

en bedienen. 

De molen van de polder Westbroek bezit een Vlaamse blokvang met buiten wipstok en haak. 
Bediening is vrij licht door de hefboomwerking van de lange buitenwipstok. De vang vangt vrij stevig 

doordat het een grote vang is om een groot bovenwiel en de massa van de vangbalk. Bij vangen grote 

krachten op het rechter voeghout. 
 

 
Bovenwiel molen Polder van Westbroek 
 

De Middelste molen van Cabauw bezit een Vlaamse blokvang met evenaar en klink.  Bediening van het 

vangtouw vraagt toch enige kracht. De vang vangt vrij stevig door de grote omtrek van het bovenwiel en 
de massa van de vangbalk. Bij vangen grote krachten op rechter daklijst waaraan de koebouten zijn 

bevestigd. De vang van deze molen kan je bij 80 enden of meer er vol op leggen. 

Vlaamse blokvang uit 5 stukken, 
vangbalk met haak, buitenwipstok, 

kneppel en pal. 
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Bovenwiel Middelste molen van Cabauw. 

 
Molen ‘d Arke te Oostkapelle bezit een stalen bandvang, en houten belegstukken rond het bovenwiel 

bediend door een buiten wipstok. 

De molen vangt licht en soepel heeft hierdoor wel wat meer omwentelingen nodig om tot stilstand te 
komen. Krachten op het rechter voeghout komen bij mij niet als  erg grote krachten over. 

 

 
Bovenwiel molen ‘d Arke , Oostkapelle. 

 

Molen van Zoutelande bezit een stutvang bediend door een buiten wipstok. Bediening is zeer licht. Bij het 
vangen moet men ter degen rekening houden dat deze stutvang direct fel aangrijpt. De vang kan zeer 

krachtig werken. Waardoor grote krachten in het linker voeghout en gevlucht kunnen op treden. 

 

 
Stutvang zoals in de molen van Zoutelande. 

 

 Opdracht 4, De vang versteken. 
Versteek de vang en breng hem in juiste stand terug. 

Verminderen of vermeerderen van plankjes op de rust, wat is hiervan het gevolg. 

 
Versteken van de vang. 

Werkzaamheden aan de vang kunnen alleen uitgevoerd worden waarbij het gevlucht aan de roedeketting 

is vastgelegd en gezekerd. Het versteken van de vang heeft grote gevolgen voorde afstelling en de goede 

werking van de vang. Het versteken van de vang bij de Middelste molen van Cabauw is molenmakers 
werk. 

Vlaamse blokvang uit 5 stukken, 

vangbalk met haak, evenaar en 

kneppel. 

Stalen bandvang zonder aanloopstuk, 

vangbalk met haak, buiten wipstok, 
kneppel met lekentouw in de kap. 

Hollandse stutvang, vangbalk met 

haak en pal. 
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Het versteken van de vang of te wel het afstellen van de vangbalk kan op 3 verschillende punten. 

 

1. Het scharnierpunt van de vangbalk verplaatsen in de ezel. Dit geniet bij verstellen door normale 

slijtage van de vangblokken de voorkeur. Men kan in mm stellen. 
 

 
 Ophanging vangbalk in ezel 

 

2. Het scharnierpunt in het sabelijzer verplaatsen. 
 

 
Ophanging in sabelijzer 

Het verplaatsen van de vangbalk in de ezel  

van een gat naar boven of naar beneden 

heeft als gevolg dat het achtereind van de 
vangbalk + 18 cm in hoogte zal veranderen. 

Bij verplaatsing naar boven zal achtereind 

naar de vloer zakken en devang blokken bij 
het lichten verder van het wiel afkomen. Bij 

verplaatsing naar beneden zal het achtereind 

van de balk verder van de vloer afkomen. 

De vangblokken zullen bij het lichten 
minder van het bovenwiel afkomen 

Hierdoor zal men goed moeten controleren 

of de balk goed op de haak kan worden 

gelegd 

Het verplaatsen van het 
scharnierpunt in het sabelijzer 

naar boven of naar beneden heeft 

als gevolg dat achtereind van de 

vangbalk over een grote afstand 
omhoog of laag wordt verplaatst. 

Vangblokken komen bij 

verplaatsing naar beneden  op het  
bovenwiel verder vrij, bij een 

gelichte vang. Bij verplaatsing 

naar boven zullen de blokken 
minder van het bovenwiel  

gelicht worden. 

mogelijk moet men de haak 

hierdoor verplaatst worden. 
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3.  De ophanging van de haak/klink verhogen/ verlagen. 

 

 
Vangbalk, evenaar haak van   
Westermolen , Langerak 

 

Kortom het versteken van de vang is geen eenvoudig karwei. 
Moet de vang door slijtage gedwongen verstoken worden dan verdiend het versteken van de vangbalk in 

de ezel de voorkeur. 

Wel dient men rekening te houden dat door het versteken de vang gaat aanlopen op het bovenwiel. Dit 
aanlopen moet dan weer verholpen worden door meer of minder hout onder rij en rust te leggen. Of door 

het meer of minder naar buiten plaatsen van de lendestut. 

 

Opdracht 5  Nabespreking met de instructeur. 
 

Op zaterdag 5-7-2014 is deze lesbrief nabesproken met mijn instructeur Erik Stoop.  

Uit deze bespreking zijn de volgende punten c.q. opmerkingen gekomen: 
 

Bij Opdracht 1 onderscheid in vangsystemen.  

Hier heb ik aan  toegevoegd bij Vlaamse blokvang,  Hollandse stutvang, en houten bandvang dat het 

bovenwiel kan zijn uitgevoerd met of zonder stalen hoep. 
Immers hout op staal vangt soepeler dan hout op hout.  Er zijn nl ook bovenwielen met houten 

belegstukken in het bovenwiel (oliemolen). Daarnaast is er ook een Vlaamse stutvang deze vang is 

verankerd in het rechtervoeghout met een vanganker en heeft een stut op het linker voeghout. (De 
Passiebloem in Zwolle) Reden de erg licht uitgevoerde voegbalken. 

Bediening van de vang;  Bij de oudste type vang wordt de vangbalk ook bij evenaar en vangtrommel  

opgelegd op een klos. Bij het optrekken van de vang schuift de vangbalk langs de klos af. 
Wanneer deze dan boven de klos is kan men deze er op laten zakken. 

Bij het opleggen van de vang ligt men eerst de vangbalk een stukje zodat deze vrijkomt van de klos. 

Direct daarna trek men aan het kneppeltouw. Hierdoor drukt de kneppel de vangbalk naast de klos. Men 

kan nu de vangbalk een stukje laten zakken zodat deze naast de klos komt. Waarop men het kneppeltouw 
los kan laten en men met 2 handen  het vangtouw kan bedienen om de vang op te leggen. 

Dit is het oudste type bediening van de vang en wordt nog toegepast op de Kortrijkse molen in Breukelen. 

Verhogen van de haak heeft als gevolg 

dat de vangbalk hoger opgehaald moet 

worden om hem op te leggen. Met als 
gevolg dat het lendestuk, kopstuk en 

schouderstuk verder van het bovenwiel 

worden afgedrukt. 
Het verlagen van de klink heeft als 

gevolg dat de genoemde stukken 

dichter op het bovenwiel komen te 

liggen. 
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Fase 3  Thema 4,  Bijzondere handelingen wielen, kammen, staven. 

Naam: Joop Boekweit 

Datum:  30-06-2014 

Molen; De Middelste molen van Cabauw. 
 

 
 

Opdracht1 : Voorbereiding wielen in andere molens. 

Welke wielen komen voor en komen niet voor in de huidige lesmolen. 
 

De wielen die in de middelste molen van Cabauw  voorkomen  zijn van  boven naar beneden; 

Bovenwiel 76 kammen. 
Bovenschijfloop of bovenrondsel 38 staven. 

Onderschijfloop of onderrondsel 24 staven. 

Onderwiel of waterwiel 91 kammen. 

Scheprad. 

Middelste molen 

van Cabauw 

23 augustus 2014 
Wind ZZW 

ruimend naar West 

2-4 Bft 
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Bovenwiel               Bovenschijfloop 

 

      
Waterwiel               Scheprad, gevlucht 1x rond scheprad 0,53 x rond =    

                      4 m
3 
per omwenteling gevlucht  

 

De Middelste molen van Cabauw is de uitzondering op de regel dat kammen en staven van in elkaar 

lopende wielen niet op elkaar deelbaar moeten zijn. (76/38) 

Wielen die niet in de Middelste molen van Cabauw voorkomen zijn: 
Bonkelaar,  zoals in de molen van de polder Westbroek te  Oud Zuilen. 

Spoorwiel, steenrondsel, gaffelwiel  zoals in de korenmolen Rijn en Weert te Werkhoven. 

Dollenwiel zoals op de wentelas, oliemolen Het Pink. 
Varkenswiel aandrijving roerijzer, vuister oliemolen Het Pink. 

 

Opdracht 2 Overbrengingsverhouding. 
1) Berekent exacte overbrengingsverhouding van je instructiemolen. 

2) Vergelijk deze met 3 ander molens met dezelfde functie. 

3) Vergelijk de overbreng verhouding met molens met ander functie. 

4) Geeft een overbrengingsgetal een indicatie van de functie. 
5) Tel de kammen en staven in een wiel dat aandrijft en wordt aangedreven en wat valt erop? 
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1) De overbrengingsverhouding van de middelste molen van Cabauw is: 

O = kammen bovenwiel   X  staven onderschijf 

            staven bovenschijf          kammen waterwiel 

 
O =  76/38  X  24/ 91 

 

O =  2  x  0,26 = 0,53 omwenteling van het scheprad  t.o.v. 1 omwenteling gevlucht. 
 

2)   Overbrenging van 3 ander molens met eenzelfde functie poldermolen met scheprad zijn: 

De algemene regel is dat voor een poldermolen met scheprad het aantal omwentelingen van het  
scheprad de helft is van het aantal omwentelingen gevlucht. 

 Uitwijkse wipmolen  = 0,56 

 Kortrijkse wipmolen  = 0,56 

 Oukoopse wipmolen  = 0,44 
         

3) Molens met een ander functie hebben afgestemd op hun functie een eigen; 

      Overbrengingsverhouding, 
      Poldermolen met vijzel    1 : 2 

     Korenmolen maalkoppel  1 : 6 

      Standaardmolen steenkoppel   1:5 
    Pelmolen pelstenen           1:7  1:10 

     Oliemolen kantstenen      1 : 0,25 

          Wentelas             1 : 0,75 

          Stamper               1 : 2.25 
         Hei                         1 : 1,50 

     Zaagmolen zaagramen       1 : 2,25  

 
4) Uit de overbrengingsverhouding kan men de functie van een molen afleiden. 

5)   De kammen en staven van het bovenwiel en bovenschijfloop van de Cabauwse molen is een 

uitzondering op de regel dat het aantal kammen en staven niet op elkaar deelbaar mogen zijn. De 

kammen en staven lopen zuiver op elkaar. Het niet deelbaar zijn is om ongelijkmatige slijtage te 
voorkomen. 

 

Controleren van de kammen bovenwiel. 
Op zaterdag 5-7-2014 samen met de instructeur Erik Stoop in het bovenhuis plaatsgenomen. Erik heeft de 

vang vanuit het bovenhuis bediend en opgelegd. De plooien van het bovenwiel zijn genummerd van 1 t/m 

4. Bij plooi 1 zat een kam los in het bovenwiel. Hierop zijn alle kammen binnen het bereik nagevoeld op 
los zitten. Deze losse kammen heb ik vast gezet door aan de achterzijde de wiggen welke door de staart 

van de kam steken  aan te slaan. Hierna hebben we het gevlucht en bovenwiel 180 graden doorgezet en 

alle overige kammen nagevoeld. De los zittende kammen op dezelfde wijze vast gezet. De kammen welke 

ter hoogte van de kruisarmen zitten zijn vast gezet met een borgpen aan de voorzijde. Door deze pen aan 
te slaan zet men deze kammen vast. 
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Molen Rijn en Weert overbrenging  1 : 5,56 

 

    
Bovenwiel 56 kammen.               Bovenrondsel 27 staven. 
 

 

 
Spoorwiel 75 kammen, rondsel op steenspil 27 staven. 
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Fase 3  Thema 4, Bijzondere handelingen, complete inspectie draaivaardigheid. 

Naam:  Joop Boekweit  

Datum: 21-12-2014 

Molen; de Loenderveense molen. 
 

 
Loenderveense molen 31-01-2015. 
 

De Molen. 

De Loenderveense molen is een eiken houten achtkantige poldermolen op een lage gemetselde stenen 

voet. De onderste 2 meter is gedekt met geverfde gepotdekselde planken verder is de molen gedekt met 
riet. De molen heeft als werktuig een scheprad.  

Het gevlucht is Oudhollands hekwerk met fokwieken met regelkleppen op de buiten roede. 

Het kruiwerk bestaat uit 52 houten rollen inde kap en een kruirad aan de staart 
De vang is een losse Vlaamse blokvang uit 5 stukken, vangbalk met klos, vangstok kneppel en pal 

Het bovenwiel heeft 49 kammen en de bovenschijfloop 24 staven. 

Het waterwiel heeft  73 kammen en de onderschijfloop 20 staven. 
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Inspectie rapport Draaivaardigheid 

Opgesteld door:  Sylvana Calis, Zdenko Bebek, Joop Boekweit 

 

Inspectie  Draaivaardigheid van de molen 

Naam Molen en Molenaar 

Naam molen  :   Loenderveense molen Inspectie datum: 31 januari 2015 

Plaats:               Loenen  Molenaar : Harke Slagter , Willem Schokker 

Functie molen: poldermolen Type molen:    Achtkante grondzeiler 

 VISUELE CONTROLE BUITENZIJDE 

� worden er van buitenaf zaken waargenomen welke extra aandacht 

        vragen, zoals scheefstand van kap of bovenhuis ,overgekruide kap,  gaten rietdek  ed. 
opmerking:…………………………. 

In of uit zijn werk 

� Staat de 
molen 

    uit zijn  werk 

� Vijzel / scheprad d.m.v. wervel/ schroefspindel 
o Stenen gelicht 

o Steenspil uit zijn werk 

Opmerking: koningsas  

uit de busbalk, d.m.v. 

scharnierende   

slotplaat 

Controle  Bovenas en Bovenwiel 

� Gevlucht / 

    stormluik 

      uitnemen 

 

� Roewiggen / Spitijzers 

� keerklossen 

� scheurvorming wieken kruis 

� waterhol buiten steenbord 

Opmerking 

� Halslager 

en 
     steenbed 

� Halssteen breuk 

� Voldoende smering, gelijkmatig smeerpatroon 
� Geen glimmende vlakken 

� Controleren keerstijl, weerstijl en smeerklossen 

� Ligging van de as in de Halssteen 
�  Steenbed en windpeluw 

� Voldoende smeermiddel aanwezig 

Opmerking 

 
 

 

 
1) windpeluw aangetast 

� Bovenwiel � Scheurvorming in kruisarmen, plooien en 

velgen 
� Loszittende kammen, controleren met 

houten hamer vast in de wielen zitten 

� Controleren op aanwezigheid van borging 

van de kammen. 
� Controleren van de beet van kammen en staven 

op vreten en aanwezigheid van was 

� Controleren van de wiggen in de wielen of 
deze vastzitten en zijn geborgd met 

wouterlatjes 

� Controleren van de hoep  nagels en rijgspiën 
� Samenloop van bovenwiel en bonkelaar/ 

boven schijfloop 

� Stroppen rond de vulstukken 

 

Opmerking 

 
2) Losse kam nr; 25 

 

 

 

 

 

 

 

3) Roest bovenas / 

    vulstuk pen zijde 
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Controle vang en vangbalk  

� De vang � Teenstuk of stut aanwezig 

� Bevestiging koebouten 

� Bevestiging sabelijzer 

� Verbinding tussen vangbalk en wipstok / evenaar 
controleren 

� Ophanging wipstok/evenaar , deel wipstok 

             buiten de kap en bevestiging vangketting/touw 
� Ophanging van de vangbalk in de ezel 

� Vrije hoogte van de vangbalk en het hangereel/vloer 

controleren  
� Verbinding sabelijzer vangbalk en  vang controleren 

� Staat van de haak en de pen/ duim   

� Verwijderen van de lekenpen 

� Controle van pal en kneppel 
� Staat van de vangblokken 

� Staat van de maanijzers 

� Passing vangblokken om het bovenwiel 
� Controle vorken/ketting 

Opmerking 

 

 

 
 

 

4) Zie foto 

vangketting/wipstok 

 

5) kneppel  op  

     vangbalk 

 6)verschuiving 

     kopstuk t.o.v.  

     hoep 

� Kruiwerk  

       in kap of  

        bovenhuis 
 

� Controleren van kruivloer op  

             ongerechtigheid zoals rommel, vogelnesten 

� Controleren van kruirollen/ neuten op breuk 
� Voldoende smering kruiwerk  

� Controle op overkruien, keerkuip, Engels 

             kruiwerk of domphaken 
o Bevestiging consoles aan kokerstijl 

Opmerking 

7) kapotte kruirol 

8) smering  

   keerkuip,  

   pennen rollen 

� Koningspil,  

     bovenschijf 

     of bonkelaar 

 

� Wiggen bovenschijf  

� Wouterlatjes 

� Voldoende smering van spil in 

             bus/ ijzerbalk 
� Staven bovenschijf /kammen bonkelaar 

op loszitten,  slijtage,  vreten en was 

o smering taats koningspil in  
donsbalk /spilkalf 

opmerking 

Gevlucht 

� Oud- 

Hollands 
       met bord  

    of 

fokwieken.  

Busselneus     
of 

Dekkerwiek 

(afhankelijk 
 wieksysteem) 

� roede op ernstige roestvorming 

� heklatten en hekwiggen 
� roede ketting bliksemafleider 

� zeil,  zwichtlijnen, slijtstukken  

             en hoektouwen 

� scharnierpunten regelkleppen.  
o Scharnierpunten Remkleppen 

� bedrading rem/ regel kleppen 

o zelf zwichtsysteem 

Opmerking 

9) gat in bord  

    fokwiek 

   en schenkel 

 



80 

 

 

 

Kruiwerk buiten 

� Kruirad/h
aspel/ 

         lier/munnik 

 

 
 

 

 

� kruiketting 
� bezetketting 

� spaakketting 

o pal van de lier 

� munnik op voldoende smering 
� staat spaken in rad 

� Kruipalen of krammen 

� Bliksemafleider (indien aanwezig ) 
 

Opmerking 
 

 

 

 
 

 

 
 

 � Staande werk  

  

� Bovenhuis/ 

ondertoren 
       

Achtkant/stelling 

� Draagconstructie controleren op 

houtrot /houtworm / scheurvorming 
� Koppen voeghout 

� Windpeluw 

o Stelling, liggers, schoren, baliehek 
     

 

Opmerking 

10) regel veldkruis 

 

Wanneer bovenstaande controles zijn uitgevoerd en in goede staat zijn bevonden kan men afhankelijk van 
de wind de molen gaan opzeilen. 

Begin voorzichtig met weinig zeil en test voorzichtig de vang. 

Wanneer dit goed functioneert laat de molen draaien en voer een controle in de kap of bovenhuis uit. 
Wanneer alles goed functioneert kan men opzeilen naar behoefte. 

Bij niet goed functioneren overleg met een ander molenaar en waarschuw de molenmaker. 

 Indien er bij een opmerking een nummer staat hierna de opmerking met eenzelfde nummer beschrijven. 
 Voeg eventueel digitaal een foto van betreffende onderdelen toe. 

Opmerkingen: 

In het kader van onze opleiding tot vrijwillige molenaar hebben wij  een draaivaardigheidsinspectie  

uitgevoerd  aan de hand van dit ingevulde rapport op een voor ons onbekende molen, en in het bijzijn van 

de molenaars. 

Genummerde opmerkingen 

1) Windpeluw is op een kleine plek aangetast door houtworm/houtrot. 

2) Bovenwiel  hierin zit een losse kam genummerd 25. 

3) Een vleugel van de gietijzeren bovenas is aangetast door roest hierdoor hoor je tijden het draaien 

van de molen een houten vulstuk kraken. De knuppel strop ter plaatse is niet verder vast te zetten. 

4) De bevestiging van het vangtouw/ketting buiten aan de vangstok is visueel alleen te controleren 

indien men de vangstok naar binnen trek. Door een foto te nemen met flinke zoom is duidelijk te zien 

dat de bevestiging nog in goede staat is. 

5) Wanneer de vang is opgelegd is de kneppel niet strak op de vangbalk te trekken, op te lossen door een 

klos  ter plaatse van de kneppel op de vangbalk te maken. 

6) De hoep zit scheef om het boven wiel, verloop ruim 1 cm, waardoor de vang buiten het boven wiel 

inslijt. 

7) Van een kruirol is een stuk af gespleten. 

8) Keerkuip, keerneuten, rollenwagen, de overring plus de assen van de rollen moeten binnenkort 

worden gesmeerd. 

9) In het bord van een fokwiek zit een gat tevens dient er een schenkel van een fokwiek vernieuwd te 

worden. 

10) Op de roetzolder is er een veldregel waar bij de pen van de pen en gat verbinding tussen regel en 

achtkantstijl voor ruim ¾ gedeelte ontbreekt. 

11) Waterwiel aangetast door houtworm.
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Aantasting van de windpeluw          Slijtage van kopstuk naast het wiel door       

            verschuiving  van de hoep 
 

         
Aantasting door roestvorming van een vleugel van de bovenas hoe diep zit de roest in de as 
doorgedrongen? 

Vulstuk hoort men kraken waarschijnlijk door het loszitten van een vulblok, knuppelstrop is niet aan te 

trekken. 
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Bevestiging ketting van vangtouw aan vangstok is d.m.v. foto zoomlens goed te zien en is in orde. 

 

  
 

       
Stuk uit een kruirol gespleten.         Assen zijn makkelijk te verwijderen om te  

   kunnen smeren. 
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Pen van veldregel is groot gedeelte weg      Aantasting door houtworm waterwiel is behandeld. 

vraagt wel aandacht. 

 
 

 
Gat in bord fokwiek ook een schenkel moet vervangen worden. 
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Fase 3  Thema 4, Bijzondere handelingen, techniek van verschillende kruiwerken. 

Naam: Joop Boekweit 

Datum:30-06-2014 

Molen;  De Middelste molen van Cabauw. 
 

 

 
 

Opdracht 1 Voorbereiding techniek verschillende kruiwerken. 

Mijn eerste lesmolen de “ poldermolen van Westbroek” heeft een  rollen kruiwerk met  keerkuip. 
 

                                                        
 

Mijn huidige lesmolen “De Middelste molen van Cabauw” heeft een zetel kruiwerk. 

De wipwatermolen heeft twee zetels een onder- en een bovenzetel. 

De onderzetel rust op het boventafelement en is voorzien van een aantal  neuten. Hierover schuift tijdens 
het kruien de voegburrie. 

Middelste molen van Cabauw 

23 augustus 2014 
Wind ZZW ruimend naar West 

2-4 Bft 

Rollen 

kruiwerk 

 
  Keerkuip  

  keerneut 
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De bovenzetel rust op vier zware consoles welke vastzitten in de kokerstijlen met een 

zwaluwstaartverbinding. Op deze bovenzetel zijn hardhouten neuten aangebracht. Tijdens het kruien 

schuift hierover de steenburrie. 

 

  
Boventafelement          onderzetel     voegburrie          neut           koker 

 

 
 

 
  

Bovenzetel                neut             steenburrie 
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Opdracht 2 Controleren en smeren. 

Voer een smering uit op verschillende smeerpunten van het kruiwerk. Let hierbij op waar er gesmeerd 

moet worden. 
 

Op 2 augustus 2014  heb ik het onderzetel  gesmeerd met grafietvet. Alvorens te kunnen opzeilen moest 

het gevlucht 180 graden om, om hem op de wind te zetten. Erik en de buurman Piet hebben het bovenhuis 
om gekrooid. In het bovenhuis heb ik de vloerluiken open gezet en met een spaan grafietvet aangebracht 

tegen de onderzijde van de voegburrie nabij de neuten. 

Tijdens het krooien wordt het vet vanzelf verdeeld over de onderzijde van de voegburrie door de neuten. 

Eerder had men al de bovenzetel voorzien van grafiet vet. 
Indien bij het uitlopen van de kruiketting het kruirad en de munnik zwaar in de voor- en achterbril draait 

dient de munnik eveneens te worden voorzien van grafietvet om hem lichter te laten draaien. 

 

Opdracht 3 Observeren. 

Observeer tijdens het kruien wat het effect van het smeren op de verschillende smeerpunten is. 

Het effect van het smeren van de onder en bovenzetel is bij de wip watermolen duidelijk te merken. 

Kreeg ik “de molen” tijdens het kruien met moeite om voor het smeren. Na het smeren krooit het 
bovenhuis beduidend lichter. 

 

Opdracht 4 Kruien. 
Krui de molen nu zelf in de juiste richting. 

Na de smering op 2-8-2014 krooi ik elke zaterdag het bovenhuis op de wind nu eind augustus is nog 

duidelijk het smeereffect merkbaar. 
 

  Kruirad en munnik. 

  De munnik draait in 
  voorbril en achterbril. 
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Opdracht 5. Het loszetten van de staart. 

Overleg met de molenaar of de staart kan worden losgezet bij een redelijke wind. En bespreek of bij dit 

type kruiwerk de staart wel of niet vast gezet hoeft te worden. 

 
Ten tijde van het zwaar kruien wilde de instructeur nog wel eens op een end een zeil voor leggen en dit 

end in de kruirichting horizontaal zetten. De kracht van de wind op dit opgezeilde end hielp hierbij als een 

hefboom bij het kruien. Hierbij merkt men al dat de kracht van de wind behoorlijk kan zijn. 
Indien de molen in zijn werk staat verzet het gevlucht bij 80 enden /min ca. 4 m

3
 water per omwenteling 

en moet hiervoor ongeveer 20 pk leveren aan het waterwiel. Het draaiende bovenwiel duwt met zijn 

kammen tegen de staven van het rondsel op de koningspil. Een actiekracht geeft ook een reactiekracht. 
De kracht uitgeoefend door de kam geeft een reactiekracht welke het bovenhuis om het koningspil wil 

laten lopen. Deze reactiekracht wordt overgebracht door de staart en bezetketting naar de kruipaal. 

Bij een flinke wind en de molen in zijn werk zal de molen dus ruimend om willen. 

 
Van deze kracht kan men met beleid gebruik van maken bij een defecte vang. Door de molen ruimend uit 

de wind te kruien zodat het gevlucht tot stilstand komt. 

Op 30 augustus bij windkracht 3 Bft hebben we geprobeerd of bij het loszetten van de bezetketting het 
bovenhuis vanzelf ruimend om wil. 

Eerste poging: de molen staat uit zijn werk, de afzetting van het gevlucht welke aan de ruimende kant 

staat is verplaatst, de bezetketting aan de staart wordt gelost en gevierd. Met behulp van het kruirad 
proberen we of het bovenhuis in beweging wil komen.  

Resultaat. De molen wil niet ruimend om kracht op het kruirad is bijna gelijk aan het krooien bij 

stilstaand gevlucht. 

Tweede poging: De molen staat nu in zijn werk, afzetting is omgezet, bezetketting gevierd. De molen 
gaat niet vanzelf om. Er wordt geprobeerd om met het kruirad het bovenhuis in beweging te krijgen. 

Resultaat: bij 3 Bft  in zijn werk gaat het bovenhuis niet vanzelf om, maar het ruimend kruien gaat met 

het kruirad erg licht. 
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Fase 3,  Thema 5, Algemene molenkennis rondleiding voor verschillende doelgroepen. 

Naam: Joop Boekweit 

Datum:  30-3 - 2014 

Molen  Rijn en Weert te Werkhoven. 

Opdracht 1 

Op  5-4-2014 komen er ongeveer 50 leerlingen uit het voortgezet onderwijs voor een excursie op de 

molen Rijn en Weert. 
De helft hiervan  komen in een uitwisselingsprogramma  vanuit Brno gelegen in Tsjechië. 

Al deze leerlingen spreken goed  Engels, dus een rondleiding verzorgen in de Engelse taal. 

Opdracht 2 informatie verzamelen. 
Allereerst heb ik de ontstaan geschiedenis  en de geschiedenis van af 1882 tot heden bestudeert. Deze 

gegevens heb ik verkregen uit de database Hollandse molen,  boekwerk Stichting Korenmolen 

Werkhoven. 

Technische gegevens . 
Type:  ronde stenen stellingmolen  

Functie  korenmolen 

Inrichting  1 koppel maalstenen 
Vlucht:  23,70 m.  

Wieksysteem:  Oudhollands  

Binnenroede:  23,70 m., ijzer, gelast, fabr. Derckx, nr. 737, bouwjaar 1993  
Buitenroede:  23,70 m., ijzer, gelast, fabr. Derckx, nr. 736, bouwjaar 1993  

As:  Gietijzer, fabr. Hardinxveld, nr. 39, uit 1990  

Vang: Vlaamse blokvang, wipstok  

Bovenwiel of aswiel: 56 kammen  
Overige molen- of aandrijfwielen: Bovenschijfloop: 27 staven 

Spoorwiel: 75 kammen 

Steenschijfloop: 27 staven  
Overbrengingsverhoudingen: 1:5,76  

Belt- of stellinghoogte: 6,50 m.  

Kruiwerk:  Engels kruiwerk, kruihaspel  

Biotoop:  Aanvaardbaar  
Rijksmonument nummer  459569  

RD-coördinaten     X = 144,978   Y = 448,892     

GPS-coördinaten     52°01,70'N    5°14,47'E     
Specificaties Maalstenen: 1 koppel 16er stenen 

Luiwerk: sleepluiwerk  

Geschiedenis. 
De oudste vermelding van de Werkhovense molen dateert van 1395. De standerdmolen stond toen bij 

kasteel Beverweerd en was daar ook onderdeel van de bezittingen. De bedrijvigheid rond de molen zo 

vlak bij het kasteel en de windbelemmering die de bossen rond het kasteel Beverweerd opleverden 

zorgden ervoor dat de laatste molenaar De Bouter in 1882 toestemming kreeg om verderop, waar de 
molen nu nog staat, een nieuwe stenen stellingmolen te laten bouwen. 

In 1921 sloot men de molen aan op het elektriciteitsnet. Een elektromotor zorgde vanaf dat moment voor 

de aandrijving en ging het snel met de molen bergafwaarts. Eerst werden de wieken verwijderd en in 
1933 de kap. 

In de Tweede Wereldoorlog gebruikten de Duitsers de molen als uitkijkpost. 

De molen heeft jarenlang verder zonder kap en wieken er triest bij gestaan. 
In 1985 proclameerde Prins Carnaval dat de molen moest worden gerestaureerd. Als vervolg daarop werd 

een jaar later de Stichting Korenmolen Werkhoven opgericht, met als doel de molen maalvaardig te 

restaureren. 

In 1993 werd de molen met veel hulp van vrijwilligers geheel bedrijfsvaardig gerestaureerd en kon op 14 
mei 1994 officieel in bedrijf worden gesteld. 
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Technische vertalingen naar het Engels. 

In Wikipedia heb ik een maalkoppel opgezocht met al zijn Engelse benamingen. 

 

 

 

En nog een plaatje van een principe doorsnede van een korenmolen / stellingmolen. 

Zo met deze plaatjes bij de hand in mijn notitie map  behorende bij de lesbrief kan ik mijn praatje in het 
steenkolenengels wel houden. 

Naast deze leerlingen hadden we deze dag nog een grote aanloop van Nederlandse bezoekers welk 

onderweg waren naar een tuinbraderie in de nabijheid. 

‘s Middags maakte we de balans op dat wij met zijn drieën  Michel, Marko en ik toch zo’n 75 personen 
rond geleid hadden. 

1.Hopper 

2.Shoe (auger) 
3.Crook string 

4.Shoe handle (carved with a tiny  

   horse's head) 
5.Damsel 

6.Eye 

7.Runner stone 

8.Bedstone 
9.Rynd 

10.Mace 

11.Stone spindle 
12.Millstone support 

13.Wooden beam 

14.Case 
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Opdracht 3; Wat inspireert wie. 

Op 5-4 2014 heb ik de rondleiding mogen verzorgen voor een groot deel van de Tsjechische en 

Nederlandse leerlingen. We waren deze dag met 3 personen welke het een en ander moesten verzorgen. 
Michel Strik was de molenaar welke de molen zou laten malen bij voldoende wind. Wat uiteraard die dag 

ontbrak. Marko en ik verzorgden de rondleiding. Hiertoe is de groep onder verdeeld in 4 groepen. De 

helft van het totaal aantal personen bezochten eerst de kaasboerderij. De andere helft werd in 2 groepen 

verdeeld van elk ongeveer 10 personen. Dit i.v.m. veiligheid en het aantal personen welke op de stelling 
aanwezig kunnen zijn. 

De rondleiding heb ik met behulp van een spiekbriefje in mijn steenkolen Engels kunnen verzorgen. 
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Fase 3  Thema 5,  Algemene molenkennis verschillen binnen een molentype. 

Naam:  Joop Boekweit 

Datum: 21-12-2014 

Diverse molens welke ik heb bezocht. 

 

Verschillen binnen een  molentype; de korenmolen. 

 

De Bouw. 

Naast de grondzeiler ziet men dus stellingmolens of molens op een berg zgn. beltmolens, voorbeelden en 

foto’s zijn van o.a;  Rijn en Weert te Werkhoven, Oog in het zeil te Cothen, de Kraai in Westbroek,  
D’Arke in Oostkappele, De Hoop in Veen, Het Rode Hert te Alkmaar zijn  uitgevoerd als stellingmolen.  

Ook  zijn er verschillen in de bouw als ronde stenen stelling molen of houten achtkantige molen. Heel 

vaak zijn houten achtkantige korenmolens voorheen poldermolens geweest.  De molen Maallust in 

Amerongen is als enige binnen de provincie Utrecht uitgevoerd als Beltmolen. In Heusden staan 3 
korenmolens maar dan uitgevoerd als Standaard molen. 

Reden om een molen hoger op te bouwen is; 

Over het algemeen staat een korenmolen binnen de bebouwde kom van een plaats. 
Woningen, gebouwen en bomen beïnvloeden hierbij duidelijk de molenbiotoop. 

Hierdoor ziet men heel vaak dat dit soort molens verhoogd zijn uitgevoerd en om het gevlucht te kunnen 

bedienen is er een houten stelling of balie om de molen heen gebouwd. 
 

Steenkoppels. 

Binnen zien we in de molen verschillen in aantal steenkoppels. Er zijn molens met 1, 2 of 3 steenkoppels. 

De stenen kunnen gemaakt zijn van kunststeen, of Duitse of Franse natuursteen. 
Ook zijn er duidelijk verschillende uitvoering in het draaipunt en lagering van de bovenste steen de loper. 

Deze loper kan uitgevoerd zijn als Engelse rijn, rijn met pennetjes werk of bolspil met Staufer vetpot. 

 

De vang. 

Ook in het type vang ziet men duidelijke verschillen die nog wel eens streek gebonden zijn. 

Ziet men in het midden van het land over het algemeen een Vlaamse blokvang dan is in Noord Holland de 

Hollandse stutvang veel gezien en in Zeeland is de bandvang veel vertegenwoordigd. 
In bediening van de vang komt men veel de buiten wipstok tegen. 

 

Wiekverbeteringen. 
Daarnaast ziet men nog wel eens wiekverbeteringen zoals op Maallust de Bussel neus en op Het Rode 

Hert, de Bussel neus en Ten Have wieken. 

 

Kruiwerken. 

Verschillen in het kruiwerk  komt men tegen binnen de korenmolen als bovenkruier uitgevoerd in het 

rollen werk;  Engels kruiwerk in o.a. Rijn en Weert,  gelamineerde iepenhouten rollen in Maallust, 

gietijzeren rollen in Oog in ’t zeil of zoals in molen de Hoop in Veen gietstalen rollen gemaakt van taps 
afgedraaide gasbuis. Ook van deze molen is duidelijk op foto te zien de kruivloer fixering d.m.v. een hout 

kruis. 

Verder is er voor wat betreft de bediening van het kruien verschillen in kruirad of kruilier. 
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De Korenmolens. 

 

 
 
Rijn en Weert te Werkhoven. 

Ronde stenen stellingmolen. 

Westkant bepleisterd. 
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Kruirad  vanaf de stelling         Bovenwiel 56 kammen pal en Vlaamse houten  

  blokvang 

 
 

 

 

 
Bovenschijf loop 27 staven,  Steenbalk, slotplaat en 2 poortstokken. 
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Sporenwiel met steenschijfloop 75 kammen en 27 staven hier uit zijn werk. 

 

 
 

 
Regulateur  (riem ligt eraf) voor het lichten van de steen. 
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Maalstoel met hierin een 16

e                       
  Vonderbalk 

kunststeen met ernaast de steenkraan 

 
 

 
Sleepluiwerk 

 

 
Gaffelwiel 
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Maallust, Amerongen. 

Ronde stenen korenmolen, Bovenkruier. 
geplaatst op een Belt 4,5 m hoog , enige beltmolen in de provincie Utrecht. 
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Kruilier         Bussel neus  met neusremkleppen op beide   

         roede 

 
 

 

 

    
30 gelamineerde iepen houtenrollen       Losse Vlaamse blokvang  

    5 vangstukken vangbalk met haak 

    en wipstok 
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Bovenwiel 63 kammen       Sporenwiel met steenschijfloop. 
Bovenschijfloop 34 staven   80 kammen,  27 staven overbreng verhouding  1: 5,49 

 

 

    
Sleep luiwiel            2 maalkoppels 16 der kunststenen 

             waarvan 1 in gebruik voor  consumptiemeel  

             en 1 in gebruik voor tarwe  als diervoeder. 
 

 

 

       
Dubbele pasbalk ook wel vonderbalk               Kropgat, steenspil, en uitloop van de kaar 

genoemd. 
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Oog in ’t zeil te Cothen 16-3-2014. 

Ronde stenen stelling molen. 
Gedekt met geteerde  gepotdekselde delen. 
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Achtspaaks kruirad        Rollen kruiwerk gietijzeren rollen 

 

 
Bovenwiel  67 kammen  met Vlaamse blokvang 5 stukken 
 

 

Het hals lager is uitgevoerd op houten 
blok met bronzen schaal 
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Afschietwerk                Luiwerk 

 

 
Maalkoppel blauwe stenen en steenkraan 

 

 
De 2 paarden en vonderbalken van de boven de vloer gelegen 16 der stenen maalkoppels 

er tussen in het afschietwerk. 
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Molen “De Kraai “, te Westbroek 10-4-2014. 

Houten achtkantige stellingmolen op stenen romp, 

gedekt met riet. 
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Kruirad blokkeren met staaf  i.p.v.     nieuwe vonderbalk 

Spaakketting 

   
Werktuigen 

         
17 er kunststeen maalkoppel             50 pk draaistroom generator  HEMAF 
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Steenrondsel en steenspil             tandwiel  generator as 

 
Snaaraandrijving naar generator 
  

      
Bovenwiel verstevigd              Steenbed en stapeling 

  
Koningspil verstevigd en extra trekstangen aangebracht om molen geraamte bij elkaar te houden. 
Dus was de generator geen succes voor de constructie van de molen. 
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Molen  D’Arke, Stellingmolen, stenen korenmolen. 

Plaats:  Oostkappele. 

Bouwjaar: 1858. 

Draaidag 10 mei 2014, nationale molendag,  
1 dag stage lopen bij molenaar Rinus Lindenbergh.  
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Meelverkoop op de maal zolder 

 

 
Het lichtwerk, van links naar rechts: paard, gebogen pasbalk,  
met daarop het kussen en bolspil of peerijzer, rechts het lichtijzer door de pasbalk. 
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2

e
 pasbalk,  boven koffiehoek  

Wordt  niet gebruikt  maalkoppel voor diervoeder 

 

 

   
Volgens zeggen het oudste boven wiel van Nederland  74 kammen 

Stalen hoepelvang 
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Engels rollen kruiwerk 

33 rollen 

Spoorwiel  78 kammen , en steenrondsel, 
30, 25 en 27 staven 

2 maalkoppels  onderdelen  

3
e
 maalkoppel nog aanwezig 

2 maalkoppels  een maalkoppel 16 e 

kunststenen en een maalkoppel  17 e 
blauwe stenen. 
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Naamloze molen te Zoutelande, Stenen grondzeiler, korenmolen                                                                                             

molenaar Jan de Witte. 

Bezocht op; 14–5-2014. 
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Kruiwerk dubbel uitgevoerd 

Kruilier en een Walcherens kruirad 
spaken staan niet haaks op de munnik. 

Stukje huisvlijt zelf gemaakte 

elektrische buil 
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Steenspindel, kaar en maalkoppel    Maalkoppel in steenkuip 

 

 
Speciaal voor toeristen een opengewerkte steenkuip waarbij de ligger  omgekeerd ligt. 

 

 
Aandrijfwerk zoals spoorwiel duidelijk met gaas afgeschermd voor al te nieuwsgierige toeristen. 
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Halslager en steenbed, weer- en keerstijl               Bovenwiel met pal 

             houten blokken van de stutvang 
 

 

        
Penlager van de Boddaert bovenas                Stut van de stutvang 
 

           
Nogmaals de stut van de stutvang     Bolspil stalen steenbus met vetkamer in de kussen van de pasbalk. 
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Pasbalk in het paard 

 

 
Boddaert ster op het wiekenkruis 2 punten van de ster per roede. 
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Molen “de Hoop”, in Veen  gezien van af de afgedamde Maas , 24-5-2014  
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Werk in uitvoering  1 roede is geschilderd en 1 in de grondverf en de rest is afgekrabd. 
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Pal , bovenwiel  67 kammen en                   gietijzeren as met vulhout  

Vlaamse blokvang             
 

 
Bovenschijfloop 33 staven. 
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Vangbalk ,ezel en sabelijzer  Gietstalen kruirollen gemaakt    

van taps afgedraaide gasbuis 

 

 

      
Kruivloer fixering uitgevoerd       Kruilier 

als een houten kruis 
 

 
Spoorwiel 71 kammen, steenrondsels 24 en 33 staven. 
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2 maalkoppels een koppel 18

e
   en een koppel 17

e
  kunststenen. 

         
Bolspil in houten steenbus                        Bolspil in metalen steenbus en Staufer vetpot 

                 trekbouten (met draad geborgd tegen los lopen) 

        
                                   Sleepluiwerk tegen onderzijde luitafel 
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Toegangsdeur  maakt plaatsen schoor niet mogelijk daardoor 2 schoren op 1 vink  
naast toegangsdeur 

Gaffelwiel met luitouw 
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‘ t Roode Hert, Alkmaar, molen bezoek 15-07-2014. 
Grenen achtkant op houten onderbouw gedekt met riet. 

Molenaar : Geen molenaar  

Beheer Stichting Het Roode Hert. (Raphaëlstichting) 
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Bediening Ten Have klep met zwichtstok en Bezaan. 

Buitenroede oudhollands 
hekwerk en Busselneus 

Binnenroe Ten Have 

kleppen en Busselneus 
Voor de askop de spin 

welke de kleppen bediend. 
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Spoorwiel met 2 steenrondsels en steenspil. 

 

 
Loper en ligger. 
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\  

 

Standerdmolen 1, Heusden. 
Open voet,  kast gedekt met houten schaliën. 

Korenmolen , vlucht 24,60 m Oudhollands. 



124 

 

 
Hoge en lage teerling, zonneblokken,  kruisbalken, steekbanden en standerd. 

 
Steekbanden dragen de standerd en kast net onder de zetel, slekken tegen voegburriebalken. 
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De steenbalk waar de kast op rust met daar onder de brasem  is gestoken over  

de stormpen  en gedragen door  standerd.  Deze draagt het grootste deel (80%) 
van het gewicht van de kast. 

 

 

 
Maalkoppel 17 der  kunststenen. 

Het steenrondsel rechtstreeks 
aangedreven door het bovenwiel 

De steenspil zit opgesloten in de 

steenbalk. Het maalkoppel staat in zijn 

werk. 
73 kammen, 16 staven overbrenging 

van 1: 4,56. 
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Pasbalk of vonderbalk. 

      
Rust en rij behorende bij de stalen bandvang. 

 
Vangtrommel. 
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Kammen luiwerk.             Gaffelwiel. 
 

 

 
Halslager en houten as met gietijzeren insteekkop en knuppelstroppen. 
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Verschillen binnen een molentype de poldermolen. 

Zag men dat korenmolens binnen een bebouwde kom staan waarbij de noodzaak aanwezig was deze 

hoger te bouwen is deze noodzaak voor poldermolens niet aanwezig. 

Veelal staan deze molens in de polder en is de molenbiotoop over het algemeen beter. 
Dit betekend dat poldermolens als grondzeilers zijn uitgevoerd. 

Met betrekking tot de bouwstijl ziet men de poldermolens tegenkomen als wipwatermolen of als houten 

achtkantige molen. (in Friesland is de  polder molen vaak  een  spinnenkop) 
 

De poldermolen als wipwatermolen. 

Boven de rivieren komt men de wipwatermolen tegen waarbij het ondertoren vaak als woning voor het 
molenaarsgezin is ingericht. De ondertoren wordt dan ook vaak onderhuis genoemd. Beneden de rivieren 

ziet men geen bewoning in de poldermolen en is er in de ondertoren een stookhok aanwezig waarin de 

molenaar zich kan warmen.  

 

De poldermolen als achtkantige molen. 

Als achtkantige molen ziet men m.b.t. de bouwstijl vaak verschillen in;  heeft de molen veldmuren of 

houten weegbanden. Daarnaast kan  men stellen dat het houten achtkant ook boven de rivieren ingericht is 
met een  molenaarswoning. 

 

Het werktuig van de poldermolen. 
De wipwatermolen en spinnenkop beschikken over een scheprad tegenwoordig van staal, en al of niet 

geheel of gedeeltelijk in een schepradkast of  geheel open gelegen.  

Ook in de achtkantige molen kan men een scheprad tegenkomen maar vaak ziet men hier een vijzel 

(schroef van Archimedes). Enkele molens zijn uitgerust met een Dekkerpomp zoals in de Buitenwegse 
wipwatermolen. 

 

Poldermolen of strijkmolen/ boezemmolen. 
Indien de molen het water vanuit de polder de boezem in maalt dan noemt men dit een poldermolen. 

Indien de molen het water vanuit een boezem een rivier/kanaal in maalt dat noemt men deze boezem of 

strijkmolen. 

 

De vang. 

De vang wordt vaak uitgevoerd als Vlaamse blokvang en in Noord-Holland als Hollandse stutvang. 

De bediening kan variëren tot buiten  wipstok  voor achtkanten molen en wipwatermolen en evenaar of 
binnen wipstok in wipwatermolen vaak is de plaats waarbij het vangtouw de molen ingaat al een 

aanwijzing. 

Daarnaast kent men nog de kneppel om de vang aan te rijgen maar ook om de vang van de klos af te 
trekken bij het lichten van de vang zoals bij de Kortrijkse molen te Breukelen. 

Dit soort zaken evenals een pal is streekgebonden. 

Bij de achtkant komt men zowel de Vlaamse vang  als de Hollandse stutvang tegen.  De bediening is vaak 

een buiten wipstok maar ook als extra een vangtrommel voornamelijk bij de binnen kruiers in Noord-
Holland. 

 

Kruiwerken. 
In de wipwatermolen vindt men op onder- en bovenzetel vaak een neutenkruiwerk. 

In de achtkantige molen vindt men vaak een rollen kruiwerk,  Engels rollen, hout tot gietijzeren rollen. 

De bediening van het kruiwerk vindt buiten aan de staart plaats bij de wipwatermolen en vele achtkanten 
d.m.v. kruirad en kruiketting. 

In  Noord-Holland ziet men vaak dat het kruiwerk geheel binnen is, dit zijn binnenkruiers zoals bij de B 

molen in Alkmaar en de 2
e
 Broekermolen in Uitgeest. 
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Buitenwegse wipwatermolen,   12-04-2014 

Gedekt met gepotdekselde planken. 
Ondertoren geheel bekleed met rubberroid. 
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Oudhollands hekwerk  met fokwieken.            Bovenhuis in opvallende kleur rood en wit afgebiesd 
 

 
Dekkerlager met harde schalen om de hals van de as. 



131 

 

      
Bovenwiel met bovenschijf 47 kammen           Vangbalk,  kneppel en haak. 

en  23 staven.               Vlaamse blokvang  uit 4 stukken en pal. 

 

 

Zetelkruiwerk  bovenzijde koker. 
En met staal verstevigde steenburrie 

balken. 
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Riemschijf diam. 3,20 m 
spanrol voor riem aandrijving 

pompas poelie diam. 0,30 m 

overbrengverhouding  1: 21,8 

Het water vanuit de 
achterwaterloop stroomt in de 

Dekkerpomp. Deze  is 

geplaatst in de pompput.  Bij 

inwerking gestelde pomp 
pompt deze het water in de 

pompput omhoog. Bij 

voldoende hoogte drukt het 
opgevoerde water de 

wachtdeur open en stroomt het 

water in de voorwaterloop. 
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Buiten werking zetten van het werktuig  is het ontspannen van de aandrijfriem en deze los halen van de 

aandrijfschijf door de riem te plaatsen achter meerdere staven rondom de aandrijfschijf. 

 

  
Stalen spilkalf (waar de lijmklemmen aan opgehangen zijn) 

Torenstijl, midden mantelbalk , ondermantelstijlen, korbelen  en kleedhout. 
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Uitwijkse  wipwatermolen te Sleeuwijk 18-06-2014.  

molenaar/instructeur Sven Verbeek. 

Gedekt met geteerde en gepotdekselde planken. 

Onderhuis gedekt met riet. 
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Vlucht 25,60 meter 

De oude Pot roede van de molen van Hank 

is ingekort en als binnen roede gestoken. 
Hierdoor heeft de binnen roede geen 

porring en de roede‘s draaien hierdoor niet 

in het zelfde vlak. Door het in korte van de 

roede heeft de binnen roede weinig zeeg. 

Door een buitenroede in te korte en  te 

gebruiken als binnenroeden zonder porring 

zal bij het malen de binnen roede de 
hoeken van het onderhuis raken. Dit is 

opgelost door meer stapeling onder de 

halssteen te leggen . 
De molenas komt hierdoor onder een 

groter hoek te liggen 

(met als gevolg aanpassen van vang en 

pensteen  en een ander beet van kammen 

bovenwiel  op bovenschijfloop) 

Bij controle en schoonmaak 
werkzaamheden ontdekte ik dat er 

stukken van de halssteen waren 

gesprongen en dat deze is 
gebarsten. 

Stukjes steen liggen op de 

windpeluw. De hals loopt heet aan 

bij het draaien. 
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Samenloop van boven wiel  met  bovenschijfloop 

 

 
Bovenwiel met Vlaamse blokvang (foto samengesteld uit 2 foto’s) 
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Vangbalk.( opslag trapje onder de vangbalk          Ophanging in ezel en bevestiging sabelijzer. 

 geen goed idee ander plek is beter)   

 
 

        
Pensteen en springbeugel            Zetelkruiwerk met prop in smeergat 

 
 

   
Boventafelement met voegburiebalken             Trap, hangbomen,  kruirad,  munnik, 

                      Kruiketting 
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Ondertoren riet gedekt,  met voorwaterloop 

 

     
Waterwiel tanden van steenbeuk met onderschijf of rondsel drijf 

 

   
via de wateras het scheprad aan 
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Kokerbalken gedragen door ondermantel-     Schaarstijl met spilbalk er tussen 

balk, ondermantelstijl.           het rondsel en geen wervel, dus 

              niet uit  zijn werk te zetten. 
 

 
Wachtdeur  open geduwd door het water uit het scheprad. 

 

  

Geen zwichtlat  dus 2 
zwichtlijnen aan een binnen 

zoomlat. 

(in het verleden zwichtte 
men met groter stappen dus 

maar 2 zwichtlijnen. Op dit 

nieuwe zeil zitten drie 

zwichtlijnen) 
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Tweede Broekermolen,  Uitgeest,  Molen bezoek 10-07-2 014 
Eiken houten achtkantige binnenkruier op verhoogde voet 

Met gepotdekselde weeg en riet gedekte romp en kap 

Molenaar : J. van Eerden 
mevr.  R. van Eerden Ouden 
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Bovenwiel (Samengesteld uit 2 foto’s)           Stutvang 

 
 

      
 Kruirad  aan kruipol       ………. maar het kan ook met elektromotor 
 

 
Bezetketting, kruikram en schotel 
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Dommekracht of kelderwinch         Vangbalk te bedienen met rechts  

in gebruik als kneppel          op de foto de buitenwipstok. 

En links op de foto een vangtrommel voor bediening boven in de kap 
 

   
Spilkalf met wervel welke de koningsspil draagt met onderbonkelaar met dubbele rij kammen voor snel 

en langzame werk. Op middelste foto de schroefspindel waarmee  men de wervel verstelt. 

 

 
Zaans mooimakersgoed  (Streekgebonden) 

Rondom Zaandam is een streekgebonden 

traditie bij heugelijke feiten zoals huwelijken de 

molen op te tuigen met mooi makers goed. Op 

de foto een schilderij zoals de  2e Broeker-
molen was opgetuigd gedurende de witte 

broodsweken van het 40 jarig Huwelijksfeest 

van Joop en Riet van Eerven.  Op het uiteinden 
van de enden de bazuinschallers. 

Door het hekwerk de zeilen zigzag gevlochten 

als levenslijn in de bovenste enden de  twee 
harten van liefden, daaronder de zon voor 

levensgeluk, met in het midden de man en 

vrouw gekooid in het huwelijk, waarna de 

kronen komen voor bekroning van 40 jaar. In de 
onderste  enden de trouwringen  op de kap een 

zon voor levens geluk. Tussen de twee bovenste 

enden de namen van het bruidspaar en het getal 

40. 
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B –Molen van de strijkmolens van de Zes wielen,  Alkmaar,  Molen bezoek 15-07-2014. 

Eiken achtkant op lage voet gedekt met riet  onderste 2 meter met gepotdekselde geteerde planken 
Molenaar : Arie Groot. 

 

 
Achtkantige grondzeiler binnen kruier (Hollandse dikkop) 
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Strijkmolens (boezemmolens malen het water van de ene boezem naar de andere 
boezem, hoogteverschil 40 cm. 

 

 
Kruirad, kruipol, schoor en pal (spaak door kruirad) 
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Munnik, kruireep,  kruipol, schoor en pal 

 
Pal gestoken tussen de spaken (i.p.v. kruikettinkje) 

 
Kruireep en kruiblok in kram boventafelement 
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Bezetketting kram en schotel (blokkeel in boventafelement) 

 

 
Doodketting  

 

        
Vangbalk met klos             En met een 4 loops takelschijfje bedien 

          je de vangbalk van binnen uit. 
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Fase 3  Thema 5,  Algemene molenkennis werking van het werktuig. 

Naam:   Joop Boekweit 

Datum:  3-1-2014 

Diverse door mij bezochte en/of stage molens. 

 

De molenaar als ambassadeur niet alleen van zijn eigen molen maar ook voor alle molens. Daarom is het 

belangrijk kennis te hebben van de werking van een werktuig maar ook van het verloop van het 
arbeidsproces. 

 

Opdracht: Maak een globale beschrijving van de werking van de verschillende werktuigen in de 

molens en het verloop van het arbeidsproces. 

 

In het afgelopen jaar heb ik in de zomermaanden diverse molens bezocht en de werking hiervan kunnen 

bestuderen. 
Achtereenvolgens zijn dit de volgende molens:  houtzaagmolen “ Het  Jonge Schaap”, molenaar Tim 

Doeves, verfmolen “De Kat”, molenaar Piet Kempenaar en Mats Fader,  papiermolen  “De 

Schoolmeester”, molenaar Arie Butterman, en oliemolen “Het Pink’’, molenaar Andre Koopal en mio 
Kevin Bus op deze laatste molen heb ik een dag stage mogen lopen.  Het stageverslag is hieraan 

toegevoegd. 

De houtzaagmolen was een zeskantige stellingmolen op een schuur. 
De verfmolen was een voormalige oliemolen. 

De papiermolen stond tijdens mijn bezoek met 1 roede de binnenroe was op 27-02-2014 tijdens het malen 

afgebroken. Dit doordat de roede was doorgeroest op de ligzijde. 

 

 
Zaanse Schans 
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Houtzaagmolen “Het Jonge Schaap”,  molenbezoek 11-072014 

Molenaar; Tim Doeves 

Houten zeskantige stellingmolen  op onderbouw gedekt met riet en aangebouwde schuur. 
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         Zaagraam    wurgknoop balkijzer en pol                      krabbelrad 

            
Palstok bewogen door zaagraam            Krabbelas me rondsel en tandheugel welke 

plaats van de krabbelaar in palstok               de  zaagslede verschuift. 
bepaalt de zaagsnede. 

 

 

De winderij heeft drie drums de 2 
buitenste voor het naar binnen takelen 

van boomstammen en de middelste voor 

het terug trekken van de zaagsleden. 
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Bovenwiel met stutvang 4 stukken         Bovenas met bonkelaar neutenkruiwerk  

        Vangbalk met haak, vangstok, trekvang en pal 

 

 
 

 

Draagbalk, koningspil met  onderste 
bonkelaar deze drijft krukas rondsel 

aan 
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Krukas met wuivelaars 

 

 

En dit alles wordt op de 
wind gezet met een 

kruilier 
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Verfmolen De Kat.   Molenbezoek, 11-07-2014. 

Grenen achtkante stellingmolen  gedekt met riet op achtkantige onderbouw en aangebouwde schuur 

Molenaars: Piet Kempenaar en Mats Fader. 
 

Het fijnmalen van grondstoffen zoals krijt, dakpannen en tropisch hout tot pigment waarna het met 

lijnolie vermengd kan worden tot olieverf. 
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Fernambukhout 
 

     
Fernambukhout (Braziliaans hardhout) wordt in de kapperij tot vezels  gehakt waarna ze in de roodkamer 

onder de kantstenen worden vermalen. 
De ton wordt door een krabbelwerk rondgedraaid. De beitels worden bediend door een wentelas en heien. 

    

     
Kantstenen voor het malen van     Stamperij voor het fijn stampen van  

Champagne krijt     zeer harde stenen (Amaril) 
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Kantstenen in de rode kamer.        Wentelas voor de aandrijving van hakkerij 
Afgesloten ruimte i.v.m. het stof.      en stamperij. 

 

        
Koningsas met  daarop geplaatst een           Kruirad buiten het zicht voorzijde staartbalk 

rondsel voor de aandrijving steenwiel.            (touw met gewicht voor pal en touw van 
Daaronder een bonkelaar voor de             trekvang vanwege de toeristen moet dit  

aandrijving van kammenwiel van de            alles goed vast gezet worden) 

wentelas. 
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Papiermolen  “De Schoolmeester,  Westzaan,  Molen bezoek 16-07-2014 

Molenaar : Arie Butterman. 

Grenen zeskant met doorlopende stijlen zonder ondertafelement gedekt met riet en aangebouwde schuur. 
(108 meter) 

 

Met een wiek,  Op 27-02-2014 is tijdens het malen een wiek afgebroken. Doorgeroest aan de ligzijde. 
 

 
Scheurhok vodden wordt in repen gescheurd en op kleur gesorteerd. 
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Opslag vodden in voorraad kasten wit voor wit papier, gekleurd voor grauw papier 

Repen vodden worden in de stamperton  verder fijn gehakt , zo ook vlas en hennep. 

 

 

      
In de maalbakken of Hollanders wordt het             In de scherpkamer worden de messen met hamer 
met water vermengd en fijn gemalen tot de     en beitel gescherpt. Tevens het onderkomen  

vezels los raken. Maalrol met messen wrijven     van de molenaars. 

over de messen van de maalplaat. 
 

 

Kantstenen worden gebruikt om oud 

papier te vermalen (recycling voor 

grauw papier) 
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De verzijgkasten.  Het water loopt weg zodat alleen papierstof overblijft. 

(tevens opslagplaats voor tijden van geen wind) 

Vanuit de verzijgkast wordt het papierstof naar de roerbak gebracht en met water vermengd. Vanuit de 
roerbak loopt het papierstof in de schepkast. Door een rad met bekers loopt het papierstof via een goot 

naar de papiermachine. 

 

 
Papiermachine door motor aangedreven voor een gelijkmatige dikte van het papier. Afhankelijk van de 
gewenste dikte wordt het papier 3 tot 30 lagen dik om de rol gewikkeld waarna afgesneden. 
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Schepkuip voor handmatig papier scheppen.       Natpers door een balk in het wiel te 

plaatsen  kan  men met een kaapstander de     

pers aandraaien. 

 

 
Kaapstander.         
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Nadat het papier in de natpers is geperst wordt het in de droogschuur  opgehangen. 

 
De droogschuur vetvrij vijgentouw. Droogtijd 3 dagen tot 3 weken. 

 

 
Kalander, na het lezen van het papier (uit krabben vuil met scherp mesje) wordt 

het papier gekalanderd. (glad gemaakt ) 
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Een stagedag op oliemolen  “Het Pink” 

Stagedag: 12-07-2014  

Molenaar in opleiding; Joop Boekweit 

Begeleiding door:  molenaar;  Andre  Koopal. 

Molenaar in  opleiding; Kevin Bus. 
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De molen. 

Grenen achtkantige stellingmolen op vierkante onderbouw gedekt met riet  met twee haaks op elkaar 

staande schuren. 

Door een e-mail te verzenden aan  de molenaars van” Het Pink” om een dag stage te mogen lopen  was er 
al gauw met Andre Koopal een afspraak gemaakt. Op 12 juli 2014 zal er bij voldoende wind olie worden 

geslagen op de oliemolen. 

Om 10.00 uur werd ik door de huispoes Miep (muizen vanger) opgewacht bij de ingang van de molen. 
Algauw waren daar ook Andre en Kevin aanwezig. Helaas moesten we constateren dat er geen wind was. 

Toch zal het nog een leerzame dag worden. 

Wachtzeil voorleggen en de Zaanse knoop 
Hangen wij na het openen van de molen  de blauwe wimpel in de vlaggenmast om te laten weten dat de 

molenaar aanwezig is. Zo wordt er op “het Pink” een wachtzeil voorgelegd. 

Op het end dat naar beneden  staat  wordt een zeil voor gelegd. Direct hierbij begon mijn leerproces. Het 

zeil was tegengesteld opgerold wat gebruikelijk is op een oliemolen. Door vette handen zal het zeil op de 
zichtkant snel vuil worden. Worden de zwichtlijnen door mij vast gemaakt met de “Gildeknoop” in de 

Zaanstreek gebruikt men hiervoor de ” Zaanse knoop”.  De lus wordt vanaf de andere zijde van de lijn 

tussen zoom of zwichtlat gestoken. (reden hij is nog sneller te lossen ???) 
Tevens leerde men mij 2 ander wijze van het bevestigen van het linker onderhoektouw. 

1.   Een knoop gelijk aan de  Gildeknoop. (snel te lossen) 

2.   Het onderhoektouw gaat over de achterzoom , om de onderste heklat naar de voorzijde van de 
tweede heklat en  wordt daar met een mastworp op vastgezet. (snel te lossen door de mastworp 

van de heklat te schuiven) 

Van  klossen kruiwerk naar Engelse kruirollen. 

Hierna stuurde Andre mij de molen in om te ontdekken welke bijzonderheden deze molen in zich heeft. 
Er zijn een aantal kenmerken zo heeft deze molen een neuten kruiwerk  (Noord-Holland spreekt men van 

klossen kruiwerk) gehad en heeft nu een Engels rollen kruiwerk.  Dit is nog kenbaar op de volgende 

punten: 

• De zwaluwstaart verbinding waarmee de neuten in het boventafelement zaten geschoven zijn met 

plankjes gedicht en gelijk gemaakt. 

• Boventafelement en kruivloer zien er na jaren van smeren er nog vettig uit. 

• Men vindt nog een enkele neut binnen de molen als aandenken. 

• Doordat de afstand tussen boventafelement en de kruivloer groter werd (onderrail + rol + 

bovenrail  is groter dan de klossen) is de gehele kap omhoog gegaan. Hierdoor zijn de 

voeghouten en de busbalk om hoog gekomen waardoor de boventaats van de koningspil niet meer 

in de busbalk zat en kon worden opgesloten door de slotplaat. Dit is opgelost door aan de 
onderzijde van de busbalk een extra stuk hout te plaatsen. En een grotere slotplaat. ( gelijk een 

brasem bij de standaardmolen) 

Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat ik niet alle kenmerken direct had gevonden. 
 

 

Boventafelement en kruivloer het 
hout steek donker af door het 

smeervet  gebruikt ten tijde van 

het neuten kruiwerk.  

En stutvang. 



162 

 

 
 

 
 

 

Zwaluwstaart uitsparingen opgevuld  

met nieuwe houten plankjes zodat 

boventafelement weer glad is. 

Een bewaarde neut  

De ijzerbalk aan de 

onderzijde voorzien van 

opvulling. (soort brasem) 
Slotplaat is  vernieuwd en 

vergroot. 
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Houten kuip en verfsteigerplank in de kap. 

Als men onder tegen de vloer van de kapzolder aankijkt  ziet men  een ton door de vloer heen steken. 

Boven in de kap ziet men dan de andere helft van deze ton boven de vloer uitkomen . 

In vroegere tijden moest de molenaar hier bluswater in voorhanden hebben. Bij vorst heeft dit dus geen 
zin. En nu in gebruik voor opslag van wat spullen. (rommel??) 

Tevens ziet men in de kap een beugel op de vloer geschroefd waardoor men een plank heeft gestoken.  

Al gauw zal men denken dat deze dient als toegangsluik van de kapzolder. 
Echter Kevin  hielp me op weg door aan te geven dat deze plank door een raam naar buiten geschoven 

kon worden. Op deze wijze kan men de buitenzijde van de  keerkuip en roosterbalken van en nieuw verfje 

voorzien. Een man stond te verven en een tweede man kon de kap rond kruien. 
 

    
Onderzijde  kuip             Bovenzijde van dezelfde kuip 

 

 
 

Krooien en vangen. 

 

Het krooien. 

In tussen was er wat wind vanuit de noordoost hoek 1-2 Bft en het gevlucht stond op zuidwest.  

Dus samen met Kevin eveneens een mio van” Het Pink “de molen gaan krooien bijna 180 graden om.  

Ondanks het Engels kruiwerk  krooide de molen toch enigszins zwaar om. 
Heb ik tot nog toe altijd met kruiketting en bezetketting gewerkt. Deze molen is uitgevoerd met een 

kruitouw en bezettouw of is de naam kruireep en bezetreep even na vragen. 

De werkwijze bij het krooien  blijft in ieder geval hetzelfde. 

Beugel met plank om de buiten 

zijde te kunnen schilderen. 
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Engels rollen kruiwerk.            Kruirad  met kruitreep en bezetreep. 

 

Het vangen.  
Het Pink heeft een vaste stutvang bestaand uit 4 stukken. 

Het vangen vindt plaats van hout op hout. (houten blokken en houten belegstukken om bovenwiel) In een 

oliemolen komt door het verwarmen met de vuisters ( vroeger turf nu hout als brandstof) roet vrij. Dit kan 
tussen  de vangblokken en bovenwiel komen. Bij een stalen hoep zal dit de wrijving zeer nadelig 

beïnvloeden.  De vangbalk wordt opgelegd op een duim,  bediend door een buitenwipstok en trekvang. 

Tevens is hij voorzien van een pal.  Aan de staart is het paltouw voorzien van een gewicht welke de pal   

in het  bovenwiel trekt. 
De trekvang is een lijn aan de vangbalk welk een functie heeft gelijk aan die van de kneppel. 

Dus tijd om met de vang te oefenen. Vangbalk met duim heb ik niet eerder bediend dus wordt het door 

Andre een keer voor gedaan. 

De vang opleggen. 

Rechts achter het kruirad staan en aan het vangtouw trekken. De vangbalk wordt van de duim gelicht en 

gaat wat naar links. Men kan nu het vangtouw vieren en de vang rustig opleggen zoals het is geleerd. 

De vang lichten. 
Men loopt met het vangtouw naar links van het kruirad en haalt dan het vangtouw in. 

Hierdoor gaat de wipstok binnen in de kap naar rechts. 

De vangbalk schuift langs de achterste hanger  omhoog tot boven de duim. 
Zodra men voelt dat de wipstok niet meer verder gaat laat men de vangbalk langzaam zakken. De beugel 

aan de vangbalk zal nu om de duim aan de hanger schuiven en de vang is gelicht. Men loopt nu naar 

rechts van het kruirad  en in het midden van het kruirad aangekomen  moet men even na tokkelen met het 
vangtouw om te contoleren of de vangbalk goed in de duim ligt. 

 

 
Vangen hout op hout. 
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   `      Achterste hanger met duim 

  
 

                     

 

Dagelijks smeren. 

De hals en penlager wordt aan het eind van de dag met reuzel gesmeerd. Dan zijn ze lauw en smeert de 

reuzel makkelijker uit. Als het gevlucht draait dan gaat tevens de wentelas rond, ook als men voor de 

Prins draait. De lager punten van de wentelas behoren tot het dagelijks smeren. Het is een stalen wentelas 
met  oliepotten met daarin  kousjes als smeerpunten op de lagering. Deze kousjes moet met een staal 

pennetje in het smeergat  ingelaten worden. Het andere eind van het kousje hangt in de olie. Door de 

capillaire werking druppelt er regelmatig olie op het lager deel. Aan het eind van de maaldag moeten deze 
pennetjes weer uitgenomen worden. 

Aan de witte kieft hangt het rode 

gewicht van de pal. De pal is nu 

ingelaten. 
Daarboven hangt een groen takelschijf, 

hierin loopt de lijn van de trekvang. De 

vang is opgelegd en de trekvang is 
aangetrokken. 
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Hals lager            Oliepotje op wentelaslager 

 

Het proces van olie slaan. 

In de loop van de middag rond 15.00 uur  het was deze dag 27
o 
 C geworden was er een wind van uit zee 

opgestoken van gemiddeld 2 Bft met af en toe een vlaag van 3 Bft. ’s Zomers bij een HD gebied met 

windstil tot een matige wind uit NO krimpt deze naar NW –W, een dagelijkse gang van de wind.  
Genoeg om het proces van olie slaan door te nemen. 

Het lijnzaad wordt op de legger uitgespreid waarna d.m.v. een  touw en hefboom  de wervel waarin het 

steenwiel is gelagerd om geschoven en in zijn werk wordt gezet.  Andre roept; “Niet bang zijn gewoon in 
een keer doen dat kan  al draaiend  in en uit zijn werk gezet worden”. Hiermee worden  de kantstenen/ 

pletstenen of ook wel de kollergang in werking gezet. Noord-Holland kantstenen, Oosten van het land 

pletstenen en in het zuiden kollergang. Door het draaien en wringen van de kantstenen wordt het lijnzaad 
tot poeder gemalen. Er was even genoeg wind om de kantstenen een klein stukje  in beweging te zetten. 

 

 

        

Hefboom        Wervel     Kantstenen op legger en 

         doodsbed 
 

Hierna wordt het lijnzaad poeder op de vuister  verwarmd tot handwarm waarna het in bulen wordt 

geschoven. Deze bulen worden geplaatst in een  haar. (bulen zijn filterzakken en de haar is een 

gevlochten  mat van paardenhaar in leren omslag.)  
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Vuister          met roerijzer 

 

 
Door het roerijzer te laten zakken zakt het roerwiel in het kammenwiel. 
Dit geheel wordt overwerk genoemd. 

 

 
Een Haar. 
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Deze haar 2 stuks worden geplaats in de laad van de  voorslag dit is een wigpers. De wiggen worden 

aangeslagen d.m.v. heien welke worden opgetild door de wentelas. De druk die hierdoor ontstaat, kan 

oplopen tot wel 250 -300 kg/cm
2
. Hierdoor wordt de olie uit het poeder geperst en wordt onderin via een 

fonteinijzer opgevangen in bekkens. Na een aantal slagen zit de slagbeitel muurvast.  
De hei wordt in  de hoogste stand vastgezet, waarna de loshei enkele klappen op de losbeitel zal geven 

om alles te kunnen lossen. Er blijven nu koeken over. Deze koeken worden gebroken in de stamperpers 

waarna de poeder wederom wordt verwarmd op de vuister. Ook dit poeder wordt weer gedaan in bulen en 
een haar en geplaatst in de naslag. 

In de naslag wordt er met 50 slagen de laatste olie uit het meel geperst. Op de naslag zit een schellenrad 

welk na de 50 slagen een belsignaal geeft. Dit schellenrad is na 2 slagen van de loshei weer gereset. 
 

 
 

 
Wentelas  en heien 

Koningspil met rondsel en 

daaronder een bonkelaar.  

Rondsel drijft het steenwiel aan. 

De bonkelaar  de wentelas. 
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Stamperpotten en stampers 
 

De stampers worden gelicht door de wentelas en vallen door eigen gewicht in de potten. 

Door het aantrekken van een lijn bediend men een hefboom. Deze laat men zakken tot ca. 45 graden. 
Zodra men dan voelt dat de nok van de wentelas de hei omhoog lift laat men het geheel los. De stamper is 

in werking gesteld. Het uit zijn werk zetten van een hei gaat als volgt. 

Men trek de lijn strak, je voelt dat de nok van de wentelas de hei omhoog lift waarna men de lijn strak 
trekt en in haakt om vast te zetten. De hei is uit zijn werk. Hierna moet men een pen door de hei steken als 

veiligheid. Dit is een extra borg. 

 

 
veekoeken 

 
Daarnaast is er in  “Het Pink “ nog een Engelse plet en een koekenbreker  aanwezig.  Met de plet kan men  

het lijnzaad machinaal  pletten. Het moet daarna nog wel onder de kantstenen fijn gemalen worden.  

De koekenbreker breekt de koeken in stukken zodat deze in de stamperpotten kunnen worden gedaan. 
De koekenbreker werkt op handkracht. 
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Engelse plet               Koekenbreker 

 
Rond 18.00 uur kwamen er nog  ander personen de molen binnen lopen. Eveneens molenaars en werd de 

dag gezamenlijk afgesloten met het eten van een frietje. Om 19.00 uur stap ik na iedereen bedankt te 

hebben voor de leerzame dag op fiets om de terugtocht te aanvaarden naar de camping in Uitgeest. 
 

Voor deze stage dag ben ik veel dank verschuldigd aan; 

André Koopal molenaar van “Het Pink’’ en  

Kevin Bus mio. 
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Casus 1* voordragen van een zeil. 

Naam:   Joop Boekweit 

Datum:  6-12-2014 

Molen;  De Middelste molen van Cabauw. 
 

 

 
Foto Erik Stoop (molenaar en instructeur) 

 

 6 december 2014: Voordragen van een zeil op de buitenroede. 
 

Zaterdag 6 december samen met de mio’s  Bebek en Mark een zeil voor de buitenroede verwijderd en 
ingevouwen zoals omschreven in het boek opleiding watermolenaar door Jan de Besten. 

 

Op de Middelste molen van Cabauw liggen op de buitenroede een versteld zeil en een nieuwer zeil zonder 
verstel lappen. In het bovenhuis ligt nog een reserve zeil welke versteld is met enige lappen zeil. Voor het 

gezicht en authenticiteit is het mooier als er op de buitenroede gelijkwaardige zeilen voor liggen. In de 

planning stond dat op zaterdag 6 december bij gunstig weer het zeil,  van de buitenroede wordt 

afgenomen en het verstelde zeil zal worden voorgedragen. 

5 juli  2014 

15.00 uur gezwicht van 4 vol 
naar 4 halve in zijn werk en 

zo nu en dan nog 80 enden / min. 
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Weersomstandigheden zaterdag 6 december 2014. 

Weerbericht 

Zon schijnt regelmatig met een kans op een bui de wind is zwak tot matig vanuit het Noordwesten 

2-4 Bft. 
 

Omstandigheden bij de molen. 

Om 10.00 uur de molen op de wind gekrooid en opgezeild onder zonnige omstandigheden bij een matige 
noordwesten wind van 2 Bft. Vier volle voor de Prins. Na het opzeilen zijn we eerst koffie gaan drinken 

intussen worden de zeilen droog gemaald. 

Na de koffie hebben we een aanvang genomen met het voordragen van het zeil. 
Alvorens het zeil van het end  af te halen hebben we het voor te dragen zeil uit het bovenhuis gehaald en 

goed bekeken hoe deze lag in gevouwen, zodat we het afgehaalde zeil op dezelfde wijze konden 

invouwen. 

 
 

   
Het ingevouwen zeil welke moest worden voorgedragen open gevouwen na het losmaken van de lange 

zwichtlijn. 

 

Verwijderen molenzeil. 

De molen gevangen en het end waarvan het zeil  moest worden verwisseld voor gezet.  

Zwichtlijnen en het linkeronderhoek touw losgemaakt en het zeil ingerold waarbij de bovenst 2 lussen om 
de kikkers zijn blijven zitten. De bovenste 2 lussen laten zitten om te voorkomen dat het volle gewicht 

tijdens het losmaken direct door de man boven in gevlucht gedragen moet worden. 

Bebek is naar boven gegaan en heeft vervolgens  de zeilketting met een lijntje geborgd, de lange hals van 
de zeilketting losgemaakt en daarna de kort halstouw van de heklat losgemaakt. Hierna heeft Bebek het 

zeil over de schouder mee naar beneden genomen onderweg de 2 lussen gelost. Beneden hebben wij het 

zeil over onze armen opgeslagen zodat het droge zeil niet op de natte grond terecht kwam. Het afgehaalde 

zeil hebben we op de vloer van het zomerhuis uitgelegd. 
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Het te verwijderen zeil van de          Bebek maakt hier het te verwijderen  

buiten roede staat voor.          zeil los.                                                                                                

 

Voordragen zeil 

Nu het end kaal is kan het voor te dragen zeil klaar gemaakt worden om op het hekwerk gelegd te 

worden. 

Het pakket zeil wordt voor het end gelegd. Het korte halstouw wordt met eens  schootsteek bevestigd aan 
het zeiloog van de lange hals. De nu ontstane lus is om een kruipaal gelegd. Het zeil kan nu worden 

gestrekt en  worden ingerold zoals men dat ook doe bij het afzeilen.  Nadat het zeil is ingerold kan men 

het hals touw weer los maken. Vervolgens word het rechter onderhoektouw om de onderste heklat 
gewonden en bevestig aan de kikker op de roede waarbij de onderzoom van het zeil op de juiste hoogte 

wordt gehouden tussen de heklatten. 

Nadat dit onderhoektouw is vast gezet kan men het opgerolde zeil over de schouder slaan en het end gaan 

beklimmen. 
 

( Opmerking hierbij is;  draag het zeil naar boven op de door mij bij de  brandweer geleerde methode.  

Het zeil  legt men van achter over de schouder naar je voorzijde dit is veiliger voor de persoon.  Indien 

nu door een of ander oorzaak,  bv  blijven haken of door de wind,  aan het zeil wordt getrokken glijdt het 

zeil makkelijker van de schouder zonder de persoon  uit het gevlucht te trekken. Deze methode van over 

de schouder dragen is door ons onder toeziend oog van de instructeur beoefend. Hierbij is vastgesteld  

dat bij een onverwachte ruk het zeil gemakkelijk van de schouder glijd zonder de man in het gevlucht in 

gevaar te brengen). 

 

Boven aangekomen maakt men als eerste de korte halstouwzo hoog mogelijk aan een heklat vast.  
Hierna kan het oog van de lange hals in de zeilketting gehaakt worden, waarbij tevens het borglijnje weer 

losgemaakt kan worden.     

Na het bevestigen kan men het gevlucht verlaten  waarbij de litsen om de kikkers worden gelegd . 
Beneden aangekomen worden de zwichtlijn en het linker onderhoektouw vast gemaakt.  Nadat dit is 

gedaan controleert men het zeil op plooien. 

Het zeil wat wij hadden voorgelegd had plooien die liepen van rechts boven naar linksonder. Wat inhoud 
dat de lange hals twee kettingschakels hoger vast gemaakt moest worden. Hierna hebben we de afzetting 

gecontroleerd en de vang gelicht waarna we zijn  gaan lunchen. 
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Het ingerolde zeil welk met het rechter onderhoektouw vast zit wordt boven aan de korte halstouw vast 
gemaakt. Bebek haakt hier het zeiloog van de lange hals in de zeilketting. 

 

 
Het zeil  nadat de plooien zijn glad gestreken. 
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Invouwen van het zeil. 

Na de lunch zijn we in het zomerhuis het afgehaalde zeil gaan invouwen. 

Het zeil werd geheel uitgevouwen op de vloer gelegd en in drieën tot de eerste zwichtlijn zigzag 

gevouwen. Hierna wordt de zwichtlijn op het zeil gelegd en vervolgens wordt het zeil wederom in drieën 
tot de middelste zwichtlijn zigzag ingevouwen. Hierbij moet opgemerkt worden dat het slijtstuk of 

bokkenpoot van de zwichtlijn zo goed als door geschuurd is. Deze lijn heb ik los gesneden en wordt door 

mij volgende week met een nieuwe slijtstuk  aan het achterlijk gesplitst. Nadat de lijn was verwijderd 
hebben we de rest van het zeil zigzag ingevouwen waarbij de lange zwichtlijn buiten het zeilpakket is 

gehouden. Vervolgens hebben we het zeil vanaf de voor- en achterlijk voor 1/3 naar binnen gevouwen en 

vervolgens het pakket dubbel geslagen. Met het buiten het pakket gehouden zwichtlijn hebben we het 
pakket samen gebonden. 

 

Het met een oogsplits vastzetten van een slijtstuk aan zwichtlijn en achterlijk.  

Het slijtstuk had ik al losgesneden van het zeil. De zwichtlijn was nog van goede kwaliteit. Ik heb eerst 
een oogsplits gemaakt waarbij de zwichtlijn aan het slijtstuk werd gezet. Daarna heb ik een oogsplits 

gemaakt waarbij het slijtstuk  door de lus van het achterlijk van het zeil werd gehaald. Nadat ik  het touw 

voor het slijtstuk op lengte had afgesneden heb ik een stuk schilders tape op ca. 15 cm vanaf het eind om 
het touw geplakt. Hierna heb ik de strengen uit elkaar gehaald en door de lus van de zwichtlijn gestoken. 

Ik heb de grootte van de lus bepaald aan de hand van de oude slijtstuk en de plaats bepaald waar de 

strengen als eerste tussen de tieren ingevlochten moesten worden. Vervolgens zijn de losse strengen om 
de andere streng door de tieren heen gevlochten. 

 

           
foto’s Wikipedia 

Stap 1                             stap 2                           stap 3  met                      stap 4    

                                                                           omgedraaid  touw 
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Nadat de zwichtlijn met slijtstuk was vastgezet aan het zeil is het zeil ingevouwen en opgeborgen op een 

droge plaats (muis vrij ) in het bovenhuis. 

 

 
Zeil opnieuw invouw na het splitsen van het slijtstuk. 

 
 

 
De zijkanten van het zeil met de lijken worden naar binnen geslagen waarna het  
wordt dubbel gevouwen en ingebonden met de lange zwichtlijn. 
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