
Het weer van 15 oktober 2016 Les 1

Lichte regen, ruimende wind, matige tot krachtige wind

Analyse van Lex: een occlusiefront trekt over met bewolking, mogelijk enige lichte regen 
en, gezien de afstand tussen de isobaren, betrekkelijk weinig wind komend uit het zuiden 
met een neiging tot ruimen naar zuidwest, waarschijnlijk in kracht toenemend tot kracht 3 
vanwege de nadering van een depressie vanuit Zuid-Engeland met bijbehorend koufront 
wat later op de dag of avond.

Het KNMI vindt er dit van: het is zwaar bewolkt en een regengebied trekt het zuiden van het land 
binnen en breidt zich komende uren over de rest van het land uit. De oostenwind is matig, in het 
noordelijk kustgebied en boven het IJsselmeer (vrij) krachtig.
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Vragen over het huiswerk
Lezen H2

1. Welke zeilvoering zou je verwachten gezien het weersbericht op een belaste 
poldermolen? 

2. Waarom moeten molens draaien?

3. Hoeveel uur moet je op een molen hebben gewerkt voor je het examen mag doen?

4.  Wie neemt het toelatingsexamen af?

5. Wie neemt het landelijk examen af?

6. Waar of niet: je moet altijd bij een instructeur lessen

7. Wat heb je altijd bij je als je naar een molen gaat?

8. Waar of niet: je hoeft niet te kunnen werken met de molen, draaien is genoeg.

9. De eerste zes weken zal het vooral gaan over..

10. Wat mag je niet hebben als je molenaar wilt worden?
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Antwoorden bij de vragen over het huiswerk
Lezen H2

1. Welke zeilvoering zou je verwachten gezien het weersbericht op een belaste 
poldermolen? 

Zeiladvies voor poldermolens: onbelast: 4 korte halven of 4 hoge lijnen, belast: 4 
lange halven. 

2. Waarom moeten molens draaien?

Dat voorkomt verval en achteruitgang. Klein onderhoud wordt gedaan, grotere 
problemen tijdig voorkomen of ten minste gesignaleerd. 

3. Hoeveel uur moet je op een molen hebben gewerkt voor je het examen mag doen?

150 uur, waarvan 30 op andere dan de instructiemolen

4.  Wie neemt het toelatingsexamen af?

De lokale afdeling van het Gilde van Vrijwillige Molenaars

5. Wie neemt het landelijk examen af?

De vereniging De Hollandse Molen.. 

6. Waar of niet: je moet altijd bij een instructeur lessen

Niet waar, je mag bij alle molenaars lessen, maar je instructeur(s) zijn wel degenen 
die je opleiding coordineren. Maar als je naast je les op zaterdag ook nog op andere 
dagen op molens wilt lessen is dat natuurlijk prima. Vergeet je maalboekje niet af te 
laten tekenen.

7. Wat heb je altijd bij je als je naar een molen gaat?

Werkschoenen, een overall, een goed humeur en je maalboekje. 

8. Waar of niet: je hoeft niet te kunnen werken met de molen, draaien is genoeg.

Waar! Dat wil niet zeggen dat je niet zult leren werken met het instrument, maar je 
wordt er niet op ge-examineerd.

9. De eerste zes weken zal het vooral gaan over..

Het weer, veiligheid, basale handelingen en de onderdelen van het achtkant.

10.Wat mag je niet hebben als je molenaar wilt worden?

Heel veel niet, zoals epilepsie, rugklachten of andere fysieke problemen, 
hoogtevrees, een structureel slecht humeur of gebrek aan motivatie.
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