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Molenvrienden 
Het is weer zover, 2019 was en 2020 is. Graven en spitten in de 

molenformulieren om te achterhalen wat er allemaal is gedaan en 

gebeurd in het afgelopen jaar.  

Een belangrijke gebeurtenis was het 40 

jaar molenaarschap van Nico op Nationale 

Molendag.  Het was prachtig weer, zon, 

licht bewolkt, een temperatuur van 11 °C 

met een wind uit NO van 3 tot 4 Beaufort. 

Een banner aan het stellinghek met de 

aankondiging van dit feit en uiteraard de 

vlaggetjes tussen de wieken om dit te 

vieren. Veel genodigden – familie (waar-

onder zijn 99-jarige moeder), vrienden 

van de molen, oud leerlingen en afgevaar-

digde uit verschillende molenorganisaties. 

Na diverse toespraken was het tijd voor 

Nico om samen met de burgemeester het 

historische bord met alle molenaars van 

korenmolen “de Ruiter” te onthullen. En 

toen was er koffie of thee met een heerlijk 

stukje feesttaart aangesneden door Nico 

en Anky, zijn vrouw.    

Na de officiële plechtigheid was de molen open voor een ieder. Pan-

nenkoeken bakken en proeven maar. Voor de kinderen en volwasse-

nen een traktatie. Een prachtige dag en een blije Nico.   

Molenaar Sam heeft zich gekwalificeerd als instructeur en geeft re-

gelmatig op de donderdagavond in de molen theorie lessen aan MIO’s 

(molenaars in opleiding). Een groot aantal MIO’s van de afdeling 

maakt hier gebruik van. Stap voor stap worden, met het opleidings-

boek als leidraad, de geheimen van de molens en het weer doorge-

nomen en eigen gemaakt.     

Gedurende het jaar was er de tentoonstelling – Wind, Water, Wieken 

en Werk in het streekmuseum te Breukelen. Alle markante molens 

langs de vecht waren fotografisch tentoongesteld met hun bijzonder-

heden en functie van vroeger en nu. Daar naast waren ook attributen 

behorende bij de molens te bezichtigen, alsmede enkele molen mo-

dellen. Er is een prachtig boekje te koop met informatie over de 
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geschiedenis van de molens uit de Vechtstreek en hun huidige functie. 

Als afsluiting in het boekje staan vele molengezegden. 

Sinds dit jaar leveren we meel aan “De Nederlanden” in Vreeland. Ze 

waren opzoek naar lokale producten, die ze gebruiken in de keuken. 

Zo zijn ze bij ons gekomen voor het meel, waar ze op een speciale 

manier, heerlijke kleine broodjes van bakken.   

In April is het landelijke examen van de Hollandsche Molen gehouden 

op de molen. Drie kandidaten, waaronder onze MIO – Vincent, gingen 

op voor het behalen van het certificaat voor molenaar. Alle drie de 

kandidaten slaagden. Proficiat. Weer drie gekwalificeerde molenaars, 

die hun plek op een molen hebben gevonden. In April waren we ook 

aanwezig op de koningsdagfoodmarkt, natuurlijk met onze heerlijke 

pannenkoeken en in juni was er het festival Nieuwe buren op de 

molen. 

In augustus stonden we twee dagen op de historische markt van 

Vreeland. Altijd weer een hele happening vol bijzonderheden en 

vermaak.   

In november de traditionele snertmiddag/avond. Lekker snert eten 

met roggebrood en spek. Gezellig praten met een drankje erbij en 

laten zien, wat er allemaal op de molen is gedaan. Houden we erin.   

In december geen Kerstmarkt 

voor ons. We konden geen man-

kracht op de been brengen om de 

kraam te bezetten. Volgend jaar 

beter. Wel Molen-kerstcake pak-

ketten samengesteld en verkocht. 

Het blijkt een leuk cadeau te zijn 

om weg te geven aan familie of 

vrienden.    

We sluiten het jaar altijd af met de feestelijke verlichting van de 

molen en het rondsturen van de kerstkaarten naar de vrienden van 

de molen. Lees rustig verder, want er is nog veel meer op de molen 

gebeurd.  

Projecten  

Voor 2020 staan er geen specifieke projecten op stapel. We zijn wel 

bezig met verbeteringen aan de meel toevoer naar de buil en met de 

restauratie van het motor-maalkoppel. 
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Molenmaker: 

De molenmaker is in januari 3 weken bezig geweest met het 

bovenwiel en de vang. Het bovenwiel is afgeschrooid (rondmaken) en 

voorzien van een nieuwe stalen remvoering aan de buitenkant. De 

vangblokken zijn gerestaureerd en opnieuw pasgemaakt op de 

nieuwe kleiner geworden diameter van het bovenwiel. Gevolg was, 

dat de maanijzers (houden de vangblokken bij elkaar) verplaatst 

moesten worden. De vang is opnieuw afgesteld en getest. Tijdens 

deze werkzaamheden constateerde men er twee kap-gordingen  stuk 

waren. Gelijk gerepareerd (verborgen gebreken). Bij de controle van 

de wiggen in het bovenwiel bleken er enkele aan vervanging toe te 

zijn. Deze zijn natuurlijk gelijk hersteld.  

 

Molenaars: 

Buil: 

De aansluiting van de vijzel (meel-toevoer) met de buil moet nog 

verder geoptimaliseerd worden, maar werkt naar behoren. Een paar 

test-opstellingen moeten we nog solide uitvoeren. Zo is de as van de 

buil ingekort om de meelpijp, voor de meel toevoer naar de buil, beter 

in positie te krijgen. 

Motor-maalkoppel: 

De laatste werkzaamheden hebben we aan het motor-maalkoppel 

gedaan. Een verhoging op de meelring 

gemaakt t.b.v. het opsluiten van de 

meelkuip en het lekken van meel tegen te 

gaan. Dient tevens als positionering van de 

meelkuip. De elektrische aandrijving van het 

motor-koppel vind plaats via een frequentie 

regelaar. Vroeger was er de ster-driehoek 

schakelaar om de motor in twee stappen in 

te schakelen. Met de frequentie regelaar 

wordt het elektronisch geregeld. De snelheid 

wordt nu traploos van nul naar de gewenste 

snelheid geregeld. Tevens is er een stroom 

beveiliging ingebouwd, om overbelasting 

van de motor te voorkomen. De meelpijp 

voor de afvoer van het meel is vernieuwd en 

aangepast voor de papieren meelzakken. 
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Een nieuwe stoflap op de meelpijp, om verstuiven van het meel door 

de molen tegen te gaan. Een handleiding gemaakt voor de molenaars 

– hoe te werken met het motor-maalkoppel en in te stellen om een 

kwalitatief goed meel te produceren.   
 

Molen in bedrijf  

Ten opzichte van vorig jaar zijn we wat minder dagen op de molen 

geweest. Totaal waren we 78 dagen op de molen. Gesplitst in 58 

maaldagen met totaal 372 uren, wat een gemiddelde is van 6,4 uur 

per dag. Voor het klussen 20 dagen met totaal 84 uur, wat gemiddeld 

is van 4,2 uur per dag. Het aantal omwentelingen was ongeveer 

73.000, wat 1.260 per maaldag 

was. Het aantal bezoekers was 

871, iets minder dan vorig jaar. 

De “door-de-weekse” klusda-

gen gebruiken we om werk-

zaamheden te doen, waar we 

op de zaterdagen niet aan toe-

komen of kunnen doen. Op 

deze dagen ontvangen we te-

vens goederen en kunnen we 

malen. 
 

De maal-productie was 8.125 kg. graan (diverse soorten). Voor ons 

zelf - 400 kg., voor de korenmolen in Weesp – 7.725 kg. Daarnaast 

hebben we 5.162 kg soorten bloem gemaakt; Lemaire meel - 292 kg. 

(voor ons zelf), gerstebloem voor Weesp – 3.120 kg. en voor derde – 

1.750 kg.  

We hebben iets minder gemalen in vergelijking met vorig jaar, maar 

meer meel gebuild. Korenmolen “De Vriendschap” in Weesp is heel 

gelukkig met ons, dat we ze kunnen ondersteunen. Voor ons heel 

prettig. Op deze manier blijft de molen goed in bedrijf. 
 

Het weer:  

Het was een jaar met grote tegenstellingen in het weer. In februari 

hadden we de eerste storm te pakken met een wind uit het westen 

van 7 Beaufort en een temperatuur van 1°C. In maart en begin april 

hadden we een warmte periode met temperaturen van 17 tot 20°C 

en een wind uit het zuidwesten tot westen.  Half april en begin mei 

een koude periode en een wind uit noordoost tot oost. Er was zelfs op 
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een zaterdag een temperatuur van 2°C gemeten. Van half mei en juni 

weer een warme periode met een hitte golf. Een geweldige start van 

de zomer met 28°C. Eind juli weer een hitte golf met een temperatuur 

van 40°C. In deze periode kwam de wind hoofdzakelijk uit zuidoost 

tot zuidwest.  De zomer is wisselvallig geëindigd. Het derde weekend 

in september was mooi met 28°C en weinig wind. De herfst kenmerk-

te zich over het algemeen met temperaturen boven normaal en rede-

lijk wat wind om mee te malen. Het tweede weekend in december 

was onstuimig door de ontwikkeling van een koufront in de middag 

met pittige windstoten. Overzien we het jaar dan was de laagste 

temperastuur 1°C en de maximale 40°C. De wind is hoofdzakelijk uit 

zuid – zuidwest en west geweest met een sterkte van 1 tot 7 Beaufort. 

Zowel in maart als in juli hebben we op 

de zaterdag onweer gehad.  

Zeilvoering:  

De meest voorkomende zeilvoering 

was 2 volle met 2 halve zeilen op de 

wieken.  In deze situatie waren we niet 

aan het malen, dat noemen we voor 

“de prins-draaien” (geen maalwerk-

tuigen inwerking) 

Malen: 

Soms was er een aardig maalwindje en 

was de zeilvoering 4 volle (wind 

sterkte 3,5 Beaufort.) of 2 volle met 2 

halve zeilen of 4 halve zeilen 

(windsterkte tussen 3,5 tot 5 

Beaufort) 
 

Onderhoud 

Molenaars: 

Op de klus- en zaterdagen zijn we druk geweest met onderhoud aan 

de molen, motor-maalkoppel verder afbouwen en andere zaken,  te 

weten: 

 Reparatie aan het luiwerk. Asje van draaipunt steunas luiwiel uit 

geleiding. Opnieuw in positie gebracht en geborgen. 

 Steunbalk onder bindbalk gemaakt. Bij graan opslag zakte de 

bintbalk door. 

 Stelling ligger zuidwest gerepareerd.   
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 Diverse stellinghek planken gedeeltelijk vervangen. 

 Scharnieren stellingdeur zuid gerepareerd. 

 Verschillende kammen in het bovenwiel vast gezet. 

 Latjes van het spilkalf vernieuwd.  

 Schilder werkzaamheden aan kistramen zuidwest / noordoost, 

stellingdeur zuid, stellinghek zuidwest- west en noordwest. 

 Bliksemafleider kabels vervangen. 

 Kruivloer schoon gemaakt en kruiwerk (rollenwagen buitenkant 

en asjes rollen) gesmeerd. 

 Een zeil gerepareerd. Zat een winkelhaak in. Een reparatie lapje 

erop genaaid.  

 Gestart met het vervangen 

van de lunzen (borgspie) in 

het bovenwiel. 

 Kammen gewassen. Nieuw 

bijenwas op de houten 

kammen aanbrengen.  

 Smeren bolspil-lager. Is het 

lager van de bolspil die de 

lopersteen van het maal-

koppel draagt. 

 Nieuwe olie in de taatspot van de koningsspil. 

 Aanpassen voorraadkast aan nieuwe meel-bakken. 

 Geleidingslatjes voor de pal smaller gemaakt. De pal klemde en 

viel niet in de kammen van het bovenwiel.  

Dit waren de zaken, die opvielen op de molenformulieren. Er zullen 

namen voorkomen wat u niets zeggen, kom gewoon langs op zater-

dag en we kunnen het u uitleggen en laten zien. 
 

Financiën  
Voor de eigenaar was er in 2019 een grote financiële uitgave t.g.v. 

de restauratie aan het bovenwiel, vangblokken en aanvullende werk-

zaamheden door de molenmaker Verbeij. Daarnaast zijn er de 

gebruikelijke kosten, die te maken hebben met klein onderhoud door 

de molenaars.     

Het malen voor derden en de verkoop van de artikelen aan particu-

lieren levert inkomsten op voor de Stichting, waardoor de wensen van 

de molenaars vervuld kunnen worden. Zo konden we verder met de 

restauratie van het motor-maalkoppel en deze afronden.  
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Molenbiotoop (Inrichting en bescherming van de molenomgeving)  
 

De gehele omgeving van de molen noemen we de biotoop. Is altijd 

een spanningsveld tussen de molen en de omgeving. De molenaar 

heeft liever geen hoge objecten bij de molen, die wind belemmerend 

zijn, terwijl bewoners bomen mooi vinden in hun omgeving. Een 

ingebouwde molen wordt statisch en vervalt langzaam tot een ruïne 

(rust roest). Bomen blijven groeien en kunnen soms gevaarlijke 

situaties voortbrengen voor de windvang van de molen. Het 

blijft onze aandacht houden.  
 

Vrienden/sponsoren   

Door de jaarlijkse bijdrage kunnen er extra dingen gedaan worden 
door de molenaars. De bestaande vrienden dragen jaarlljks hun 

steentje bij. Een draaiende molen is een aanwinst voor de omgeving 
en het dorp. De eigenaar zorgt 
dat de molen er is en onderhou-
den wordt. De Stichting Koren-
molen de Ruiter en de vrijwillige 
molenaars zorgen ervoor dat hij 
kan blijven draaien en malen. 
We kijken uit naar uw 
jaarlijkse bijdrage van mini-
maal €20,00 voor 2020 op de 
rekening van Stichting “Molen 

de Ruiter”, Vreeland, IBAN – NL09 FVLB 0226 0409 92 (Van Lan-
schot Bankiers), (er worden geen acceptgiro’s verstuurd, i.v.m. de 
kosten). Mocht u dit reeds hebben overgemaakt dan zijn we u 
hiervoor erkentelijk. Is het u ontschoten, dan hopen we de jaarlijkse 

bijdrage tegemoet te zien op genoemde rekening. Ook uw hulp 
blijft  hard  nodig, om samen met de eigenaren en de mole-

naars de dorpskorenmolen in stand te houden. We kunnen nog 

steeds nieuwe vrienden gebruiken. Misschien weet u iemand 
(kennis, buren, familie of andere) die de molen een warm hart 
toedraagt en vriend wil worden. Kijk op onze website: 
www.korenmolenderuiter.nl voor meer informatie. Schroom niet om 
ze bij ons aan te melden of wijs ze de weg naar de molen. We 
schrijven ze graag in als nieuwe vriend, of neem contact op 
met molenaar Nico Perdijk, tel. 035 – 5313074 of per e-mail: 

info@korenmolenderuiter.nl. Als blijk van waardering ontvangt 

een nieuw lid een welkomst geschenk.  
 
 

http://www.korenmolenderuiter.nl/
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Plannen 2020 

Het plan is de volgende activiteiten in 2020 door de molenmaker te 
laten uitvoeren. Het boven-rondsel op de koningsspil laten restaure-

ren. Demonteren en monteren doen we zelf. De  roeden doorhalen 
(veiligheids- en kwaliteitscontrole, roest verwijderen van de delen die 
in de bovenas zitten) en schilderen. De windborden en voorzoom van 
de wieken vernieuwen. Het schilderen van de windborden doen we 
zelf. Voorts hopen we niet geconfronteerd te worden met onver-
wachte tegenslagen. Je weet het maar nooit met een molen. 
 

Opleiding molenaars   

De MIO’s (MIO – Molenaar In Opleiding) John en Vincent hebben 
zowel het proefexamen van de afdeling als het officiële examen van 
de Hollandsche Molen met succes afgesloten en zijn nu officieel mole-

naar. Proficiat. Leo is verhuisd naar Drenthe en zal zich daar verder 
bekwamen. Daarnaast zijn er weer nieuwe MIO’s, te weten Erik en 
Marco. Ze hebben het plan om in 2020 proefexamen te willen doen. 
Succes. Tevens hebben we regelmatig gast MIO’s, die ervaring op de 
molen komen op doen.   
  

Slot   

In december heeft Arend als vaste molenaar van onze groep afscheid 
genomen. Hij heeft te kennen gegeven zich volledig bezig te gaan 
houden met de molen in Soest. Het is zo het is. We kijken of we de 

groep met een nieuwe molenaar kunnen versterken. We vinden het 
nog steeds harstikke leuk om een historisch monument in goede en 
werkbare conditie te houden. Ongetwijfeld zullen er termen in het 
verslag gebruikt zijn, die je niets zeggen maar wel intrigeren. We 
geven u graag uitleg. U weet het, als de blauwe wimpel of een andere 
vlag bij gelegenheid, fier in de wind wappert, zijn de molenaars op de 
molen en is iedereen welkom.  
 
 

We blijven ons best doen om “de molen 
van Vreeland” in goede conditie te 
houden. Uw bezoek zal ons stimuleren 

en energie geven om vrolijk verder te 
gaan. We gaan er weer voor en hopelijk 
met veel wind. 
 

De vrijwillige molenaars, Karen 

Walter, Nico Perdijk, Sam Visch en 
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Arie Vink. De eigenaren Jan en Jokelien Manten en Stichting 

Korenmolen de Ruiter.  

 En dan dit nog ....  

Openingstijden: Zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur.  

Als de blauwe wimpel fier in de wind wappert zijn de molenaars 

op de molen.   

Nationale Molendag 2020.  

  

Zoals te verwachten gaat Nationale Molendag in 2020 niet 

door. Door het coronavirus zijn alle evenementen, waar 

meerdere personen op af kunnen komen verboden. De 

volksgezondheid is prioriteit nummer 1 en heel begrijpelijk dat 

dit evenement geen door gang vindt.  
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Sponsor.  

Onze hartelijke dank gaat naar Drukkerij Slootbeek. Deze 

heeft kosteloos het jaarverslag voor ons gedrukt. Heeft u 

drukwerk, dan is dit de drukkerij die u zoekt.   

  

Voor al uw drukwerk naar   

Franciscusweg 233  

1216 SG Hilversum Tel. 035 - 

6214296 e-mail: 

dick@drukkerijslootbeek.nl website: 

www.drukkerijslootbeek.nl  

  

  

Meel haal je op de molen.  

  

Stichting Korenmolen De Ruiter  

Adres: Nigtevechtseweg 24, 3633 XT Vreeland  

IBAN: NL09 FVLB 0226 0409 92  

t.n.v. Stichting Korenmolen De Ruiter  

Telefonisch contact: Nico Perdijk, tel. 035 – 5313074  

Website: www.korenmolenderuiter.nl  

Emailadres: info@korenmolenderuiter.nl  

Facebook: https://www.facebook.com/korenmolenderuiter/  

http://www.korenmolenderuiter.nl/
http://www.korenmolenderuiter.nl/

