Evaluatievergadering Meester-leerling-traject.
Robert Piccart

In samenwerking met de Erfgoedcel Denderland werd een beurs aangevraagd voor het doorgeven
van het vakmanschap in een meester-leerling-traject bij het departement Jeugd, Cultuur en Media
met als titel: ” konst van houtdraayen: Kennis, Kunde en Kunst ”. De aanvraag voor het doorgeven
van vakmanschap in een meester-leerling-traject werd goedgekeurd. Voor verdere details over het
hoe, wat en wanneer van deze opleiding verwijs ik naar
https://erfgoedceldenderland.be/projecten/meester-leerling-de-ambachten en naar mijn website
www.robertpiccart.be
Na een jaar samenwerken met Zita, Tim en Jimmy was het tijd voor een tussentijdse evaluatie. Er
werd besloten om de evaluatievergadering als volgt in te delen: een gemeenschappelijke les met
een draaibank voor elke leerling, een vergadermoment met de evaluatie en een afsluiten met een
heerlijke bbq. Met de nodige voorzorgmaatregelen konden we dit geheel gelukkig inpassen in de
binnen de toenmalige regels rond de covid. We hadden deze vergadering namelijk al eens moeten
uitstellen omwille van het virus.

De opdracht van deze evaluatie les was: maak een schaaltje uit een (kleine) stam hout. De foto’s
maken veel duidelijk. Vertrekkend vanuit het opspannen met de schroef werd de onderzijde van het
schaaltje gedraaid met een uitsparing om de klauwplaat te kunnen zetten. Daarna werd de
binnenzijde van het schaaltje gedraaid. Het venijn zit hem in het juist positioneren van de boring
voor het gat van de schroef. Als deze niet goed in het midden staat (zowel in de lengte als in de
breedte) dan krijgt men het schaaltje niet goed.

De moeilijkheid bij het draaien
ligt in het feit dat het snijpunt
van de beitel steeds wisselt
tussen lucht en hout. Dit vraagt
een goede beitelbeheersing.
Telkens het hout voorbij is en
men terug in de lucht zit
verandert de weerstand op de
beitel zeer plots. Een goede
beheersing in combinatie met
kleine afname is dus van belang.
Ook bij de het schuren moet men rekening houden met deze wisseling tussen lucht en hout. Met de
hand schuren is dus aangewezen. Een reden temeer om zo goed mogelijk te draaien om zo weinig
mogelijk schuurwerk te hebben. Elke leerling beheerste zeer goed de verschillende basistechnieken
en voerde de opdracht naar behoren uit. De resultaten mogen gezien worden.
Na de les werd er een evaluatie gehouden van het
voorbije jaar. Een jaar vooral ingevuld door de
basistechnieken van het snijdend draaien met de
verschillende beitels en de verschillende
opspansystemen en de houtrichtingen: langshout,
dwarshout en kopshout. Ook werd bij de leden gepeild
naar de verwachtingen van het traject naar het
volgende werkjaar.
Tenslotte was er een heerlijke bbq waarbij de mee
gekomen gasten (die waren tijdens de les gaan
wandelen) aansloten. Met een dank aan Zita, Tim en in het bijzonder dank aan Jimmy en Cristel voor
de gastvrijheid en de logistiek.
Een laatste bedenkeng was: dit moeten we vaker doen. Samen werken, samen spreken en samen
feesten zijn eigenlijk de basis grondhoudingen van geluk.

