
Het weer van 12 januari 2019 Les 1

Lekker maalweer met een wat onrustige wind

Als je nog niet gewend bent aan weerkaarten is dit een raar ding om naar te kijken. Al die lijntjes, driekhoekjes, bolletjes, 
letters L en H.. wat is dat allemaal? het wordt allemaal uitgelegd gedurende ons curriculum.  Voor degenen die al wat 
weten van het weer, bijvoorbeeld leerlingen die voor het  2e jaar bij ons zijn volgt de analyse. Dat doen we vanaf nu – zoals
altijd – bij elke les, je hebt als “nieuwkomer” dus nog meer dan genoeg tijd om er aan te wennen.

Analyse van Henk: een rug van warme lucht stijgt op boven Denemarken (H). Daardoor 
ontstaat een noordwestelijke stroming / wind  boven onze molens, met lucht die van de 
oceaan komt en dus vol vocht zit. Het koufront – de lijn met die blauwe vlaggetjes er aan - 
zal met een beetje geluk net gepasseerd zijn als we de les beginnen, anders worden we 
nat. . De wind is door de gang over de oceaan wat instabiel maar relatief sterk, windkracht 4 
schat ik zo. De kerstverlichting moet  nog uit het gevlucht, toch maar even de 
valbescherming aan. Gaan we gelijk goed van start dit jaar. 

Het KNMI vindt er dit van: in de middag trekt een actief regengebied van noordwest naar zuidoost. 
In de loop van de middag en avond kan de bewolking wat breken en komen er enkele buien voor. 
De wind draait in de middag naar west tot noordwest en is matig tot vrij krachtig, langs de kust 
krachtig tot hard. (Bron: KNMI)
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Vragen over het huiswerk
Lezen H2

1. Welke zeilvoering zou je vandaag verwachten bij een belaste poldermolen?

2. Waarom moeten molens draaien?

3. Als een molen niet draait, hoe lang duurt het dan ongeveer voor hij aan restauratie 
toe is?

4. Door wie worden de examens afgenomen?

5. In welk jaar is de kiem voor het Gilde van Vrijwillig molenaars gelegd?

6. En vanaf wanneer bestaat het GVM formeel?

7. Wat heb je nodig op les?

8. Waar zullen de eerste zes weken van de opleiding voornamelijk over gaan?

9.  Wat kan een reden zijn om de molenaarsopleiding niet te volgen?

10. Als je geslaagd bent voor vrijwillig molenaar kun je dan ook werken met een molen?

11.  Vandaag gaan we kerstverlichting uit het gevlucht (“de wieken”) halen. Waar moet je 
op letten?

12.Wat was de rol van de vakmolenaars in het begindagen van het Gilde?

13. Waarom wordt nu niet meer met vakmolenaars gewerkt en hoe gaat het nu dan?

14.Waarom moet iedereen die bij ons gaat lessen een “eigen verklaring” (EV-18) 
tekenen?
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Antwoorden bij de vragen over het huiswerk
Lezen H2

1. Welke zeilvoering zou je vandaag verwachten bij een belaste poldermolen?

Onbelast in de lege, belast vier (lange) halve. 

2. Waarom moeten molens draaien?

Molens mogen niet zonder toezicht draaien. De dienstdoende molenaar merkt kleine
defecten snel op en kan deze verhelpen. Grotere problemen worden tijdig 
gesignaleerd zodat de molen niet in verval raakt. Dus draaiende molens beschermen
zichzelf als het ware.

3. Als een molen niet draait, hoe lang duurt het dan ongeveer voor hij aan restauratie 
toe is?

Ongeveer 10 tot 15 jaar (H2 pg 3) 

4. Door wie worden de examens afgenomen?

Het toelatingsexamen wordt door het Groninger gilde afgenomen en het landelijk 
examen door de Vereniging De Hollandse Molen.

5. In welk jaar is de kiem voor het Gilde van Vrijwillig molenaars gelegd?

De kiem voor het GVM is gelegd in 1967 (H2 pg 5).

6. En vanaf wanneer bestaat het GVM formeel?

Vanaf 1972.

7. Wat heb je nodig op les?

Een goed humeur, veiligheidswerkschoenen,  beschermende kleding (overall) en, 
nooit vergeten, je maalboekje.

8. Waar zullen de eerste zes weken van de opleiding voornamelijk over gaan?

Het weer en veiligheid (dat wordt trouwens elke les meegenomen), 
basishandelingen en het achtkant.

9.  Wat kan een reden zijn om de molenaarsopleiding niet te volgen?

Er zijn veel redenen om een molenaarsopleiding niet te volgen zoals: Hoogtevrees, 
epilepsie, rugklachten of andere lastige lichamelijke ongemakken, slecht humeur of 
gebrek aan motivatie.
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10.Als je geslaagd bent voor vrijwillig molenaar kun je dan ook werken met een molen?

Je wordt opgeleid en geëxamineerd om veilig te kunnen draaien met een molen. 
Werken met de molen leer je in de praktijk, als je dat wilt, maar het is geen 
onderdeel van de opleiding. 

11.  Vandaag gaan we kerstverlichting uit het gevlucht (“de wieken”) halen. Waar moet je 
op letten?

Dat dat veilig en verantwoord gebeurt: met een goedgekeurde valbeveiligingsset, 
uitgevoerd door mensen die de instructie hebben bijgewoond en weten hoe je die 
set gebruikt. Veiligheidschoenen aan, werkkleding zonder loshangende delen. 
Verder moet je weten hoe je in stabiele werkhouding komt. Omdat de klas 2019 
verleden jaar ook al les kreeg weten jullie dit, maar echte nieuwkomers weten dit 
nog niet en die mogen dan ook geen verlichting uit het gevlucht halen!

12.Wat was de rol van de vakmolenaars in het begindagen van het Gilde?

Aanvankelijk was de opzet dat de leerlingen op eigen initiatief een vakmolenaar 
zouden zoeken om van hem het vak te leren waarna zij op aanbeveling van die 
molenaar en met inachtneming van de voorgeschreven theorielessen het examen 
zouden kunnen afleggen. 

13. Waarom wordt nu niet meer met vakmolenaars gewerkt en hoe gaat het nu dan?

Het gebrek aan vakmolenaars leidde echter tot het samenstellen van een lijst van 
instructeur-vrijwilligers die bereid zijn de leden-in-opleiding te instrueren.
Aangezien niet in alle streken van het land voldoende in bedrijf zijnde molens 
worden aangetroffen, zullen sommige leerlingen er dus wel eens voor moeten 
reizen.

Hoewel het zeker aanbevolen wordt om bij een z.g. instructeur-vakmolenaar of
instructeur-vrijwilliger de praktijk te leren is het is echter niet verplicht. Dit kan
ook bij een andere, niet op de lijst voorkomende, ervaren geslaagde vrijwilliger
die hiertoe bereid is.

14.Waarom moet iedereen die bij ons gaat lessen een “eigen verklaring” (EV-18) 
tekenen?

Om toestemming te geven voor  het gebruik van adres en mailadres, te bevestigen 
dat hij of zij een aantal belangrijke regels kent en om te verklaren dat hij of zijn 
voldoende gezond is om de opleiding te kunnen volgen (voor zover hem of haar 
bekend kan zijn, uiteraard).

Is alles duidelijk? Zijn er  nog vragen?  Aarzel nooit om ze te stellen, wij zijn er om 
jullie te helpen, niet om je vlooien af te vangen!
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