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Redaksioneel 

Dit is weer daardie tyd van die jaar.  As ‘n mens 

nog baie jonk is sien jy uit daarna om jou 

kerspakkies oop te maak.  Soos jy ouer word begin 

jy wonder waar al die geld vandaan gaan kom om 

persente te koop vir die wat na aan jou is.  Dan 

kom jy op die stadium waar jy verwonderd bly 

staan om te dink hoeveel kersfeeste jy reeds gehad 

het en hoe mooi dit is om in hierdie tyd aan al die 

ou bekendes, familie en vriende te kan dink, sonder 

dat geskenke ter sprake kom.   

 

It is with the last thought in mind, that I wish to say 

that I hope you all will be enjoying a very peaceful 

and satisfying Christmas period. May you be 

blessed with an opportunity to spend lots of good 

times with those who really matter to you- be it 

family or friends.  Ek wil ook vir u en u families ‘n 

baie voorspoedige Nuwe jaar  toewens.  Mag 2009 

vir ons almal ‘n baie  produktiewe houtwerkjaar 

wees.  Baie dankie ook vir al die ondersteurning 

wat ons oor die afgelope jaar aan mekaar kon gee 

om sodoende ons houtwerk-bedrywighede soveel 

aangenamer te maak 

                

 

 

 

Programme for December 

Apart from enjoying your festivities, you do’nt 

have to worry about anything else for the next few 

weeks! 

We will have another Tambotie at the beginning of 

January to inform you about all that we have in 

stall for the new year. 

 

Ons vorige maandvergadering 

Tydens ons vorige vergadering het ons ‘n baie 

interessante bespreking/ voorligting gehad wat 

toegelig is met ‘n groot verskeidenheid 

insigewende skyfies wat die onderwerp toegelig 

het.  Mnr Izak van der Merwe, van Departement 

Waterwese en Bosbou het waarlik daarin geslaag 

om die belangrikheid van beskerming van bome 

aan ons oor te dra.  Die praatjie was omvangryk, 

maar vir my was die volgende van wat oorgedra is 

van belang: 

• Die doel van die beskermingswetgewing is 

om die oor-benutting van ons bome te 

verhoed. Dit bring dus mee dat mense, 

soos ons, wat hout vir private (stokperdjie) 

doeleindes gebruik, nie noodwendig 

hierby ingesluit is nie.  Dit lyk egter of ons 

tog maar versigtig behoort te wees  waar 

ons hout van beskermde bome wil 

gebruik.  Dit sal dus maar raadsaam wees 

om seker te maak alvorens ons sulke hout 

sou gebruik.  Die alternatief is natuurlik 

om hout te koop van ‘n bron wat wel ‘n 

permit het om sulke hout te verkoop. 
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• In Gauteng  alleen halfmiljoen ton  

braaihout per maand verkoop, 

waarvanhout van bosveldspesies sowat 

70% uitmaak.  (Meestal Mopanie, 

Sekelbos en Rooiblaar boswilg asook ‘n 

hoeveelheid Hardekool) 

•   Ons inheemse woude beslaan net 

minder as halfmiljoen hektaar, wat 

minder as een persent van die land se 

oppervlak is.  

• Dit was interessant  om te sien hoe 

inheemse woude gevorm  is deur reuse 

groot bome, wat dan in lae van kleiner en 

jonger bome ondertoe die  verdere 

bevolking van die woud uitmaak.  Dit kom 

daarop neer dat, deur te veel groot bome te 

verwyder, word die hele aard  van die 

woud verander wat dan veroorsaak dat die 

onderste lae kan uitsterf.  Dit is baie 

duidelik dat die beskerming van ons 

plantegroei (bome) ‘n baie meer 

komplekse taak is as net om te verhoed dat 

‘n boom afgekap word.  

• Die staat het, soos gewoonlik, nie die 

mannekrag om alles wat nodig is om ons 

bome te beskerm, te verrig nie. Dit maak 

‘n mens onrustig om te dink dat die bietjie 

inheemse woude wat ons het inderdaad 

binne ‘n kort tyd vernietig kan word 

indien daar nie gou werklike oplossing vir 

die probleem verkry kan word nie.  Kennis 

van die probleem is seker een van die 

balangrike aspekte wat aangespreek 

behoort te word. 

Are you aware of the fact that presently the tallest 

tree in South Africa is a bluegum.  (How is it 

possible that the Australians always feature in 

things dear to us!) 

Dit is kommerwekkend  om te dink hoeveel hout 

verbrand word slegs om te verseker dat ons ons 

aan braaivleis kan dik vreet! 

 

Hieronder volg ‘n bydrae deur Lou Coetzer, 

waarvan ons kennis moet neem. 

 

LESING OOR BESKERMDE BOME  

Hoewel ek Woensdagaand tydens die 

bekendstelling van ons spreker genoem het 

van die aansoekvorms vir permitte by my, het 

niemand een kom kry nie. Dalk het die ouens 

vergeet, het ek gedink.  

Dit het my ook laat besef dat die meeste 

ouens wat na die lesing geluister het, dalk net 

ag geslaan het op Izak van der Merwe se 

terloopse verwysing na ons ouens as 

“kleinwild” wat tans nie in die visier van die 

Departement Waterwese en Bosbou is nie. 

 Daarom is dit sogenaamd “veilig” om wel 

maar van hierdie beskermde bome se hout te 

besit en te verwerk.  

Wat die ouens nie gehoor het nie, of dalk nie 

verstaan het nie, is dat ELKEEN wat reeds 

met die hout of houtproduke van beskermde 

bome handel dryf of wil handel dryf, aansoek 

om ‘n perrmit MOET doen. Dis nou almal wat 

wil geldmaak of gaan geldmaak. Jy gaan dus 

‘n INKOMSTE, hoe klein ook al, hê uit die 

verkoop van hout/houtprodukte van 

beskermde bome. Die Departement wil hierdie 

gebruik en veral die verkope daaruit, reguleer.  

Dit bly dus jou eie keuse om vir die permit 

aansoek te doen al dan nie. Die onus bly 

steeds op jou.  Ek wou maar net hierdie punt 

uitklaar om onduidelikheid uit die weg te ruim.  

Lou Coetzer  

 

Draaiers se hoekie 

 

   Die laaste draaiersbyeenkoms vir hierdie 

jaar is deur 'n relatief klein maar 

entoesiastiese groep draaiers in die 

werkswinkel van Francois van Wyk bygewoon. 

Soos gewoonlik het Alta gesorg vir lekker eet- 

en drinkgoed daarby.  Anton Louwrens, ons 

voorsitter, het ook 'n ruiker by hierdie 

geleentheid aan Alta oorhandig om namens 

ons vereniging dankie te sê vir die verskaffing 

van worsbroodjies deur haar span tydens ons 

jaarlikse uitstalling by die Lion's Klub. Dit het 
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volgens Anton baie bygedra tot die algehele 

sukses van ons uitstalling asook vir die 

gunstige kommentaar wat deur heelwat van 

die publiek gelewer is.  

   Die voorafgaande administratiewe deel van 

ons byeenkoms is oorheers deur die 

bespreking van volgende jaar se 

huiswerkprogram.  Daar is besluit dat Lou 

Coetzer met al die draaiers sal skakel en van 

elkeen voorstelle en nuwe idees vra rakende 

hierdie program. As riglyn het die groep 

voorgestel dat die huiswerkprogram vir elke 

maand net twee items sal insluit, benewens 

die gebruiklike 'eie keuse'. Hierdie twee items 

moet 'n minder moeilike en 'n meer moeilike 

draaistuk wees. Vir ons eerste byeenkoms 

volgende jaar is die item bepaal tot 'n 'eie 

keuse'. Daar word ook idees gevra vir demo's, 

veral tydens ons Saterdag-byeenkomste.  

   Benewens elke maand se byeenkoms, is die 

saamkom op amptelike vakansiedae vir 

groepsessies, algemeen vir 2009 aanvaar. 

Willie de Wet en Lou Coetzer word gevra om 

daarvoor 'n afsonderlike program op te stel en 

lede moet poog om ook vir hierdie 

byeenkomste voorstelle met nuwe idees aan 

Lou te stuur.  

   Reinald Böhringer het verduidelik van 'n 

tegniek wat hy raakgelees het om nat hout wat 

vir draaiwerk bestem is, m.b.v. etanol 

(etielalkohol) te droog sonder dat dit veel of 

enigsins kraak.  Hy sal die metode hierdie 

komende maand of wat uitprobeer en dan aan 

ons terugrapporteer. Hy het ook verduidelik 

dat metanol (metielalkohol) - dit is die pers tipe 

wat mens in die handel kry en goedkoper is - 

skynbaar ook sal werk.  

   Uiteindelik het ons ook by die draaistukke 

uitgekom en kon ons dit bespreek.  Soos 

telkens in die verlede, was daar 'n goeie 

verskeidenheid (kyk die ingeslote foto) en het 

almal dit baie geniet en saamgesels.  Die vier 

hoofpunte wat soos 'n goue draad deur die 

besprekings geloop het was:  die stuk se 

ontwerp, die stuk se afwerking, die 

tegniek(e) betrokke en dan die tipe hout wat 

gebruik is.  David het almal verbaas met 'n 

pragtige bak uit Treurperdestert (Weeping 

Bottlebrush) (Callistemon viminalis) waarvan 

hy stukke stompe saamgebring en uitgedeel 

het. Izak weer het 'n plat bak uit interessante 

akkerhout (English Oak) (Quercus robur) 

gedraai en Jack het vorendag gekom met 

oulike tandestokkiehouers en Proffie met stutte 

om sy bottels rooiwyn mee te balanseer en uit 

te stal. Tussen al die kieries deur het At 'n 

kantelpot en 'n mooi armband kon draai. Die 

twee nuwe lede (albei Carel of is dit Karel?) 

het onbeskroomd hulle draaistukke voorgehou 

en sommige van ons ander wat geen huiswerk 

gedoen het nie, beskaamd gelaat. Dis 

opvallend hoeveel Olienhout en pepermeulens 

deesdae op ons byeenkomste is. Dalk sê dit 

iets van nuwe neigings wat altyd verwelkom 

word.  

   Daar was ook die gebruiklike vrae aan almal 

teenwoordig en hiervan moet Jack Munting s'n 

seker die Jackpot kry (of is dit nou 'n 'pun'?).  

Die stuk was nog aan sy kloukop (chuck) vas 

en net gedeeltelik voltooi.  Die manne, veral 

At, kon hom darem help en met meer 

antwoorde as vrae huistoe stuur.  

   Die volgende byeenkoms is gereël vir 

Woensdag 21 Januarie 2009 om 18:00 by Lou 

Coetzer se werksplek.  Sy huisadres is 

Nebraskastraat 494,  Faerie Glen.  Die 

huiswerk is enigiets wat jy mooi en interessant 

vind om te draai en vir ons te kom wys. Ons 

sien  daarna uit om almal dan weer te sien en 

te kuier.  

 

The turned items at the last turners’meeting 

 



4 

 

BESOEK AAN LASER-FABRIEK  

  'n Veertiental of so van die draaiersgroep het op 

Donderdag 6 November die fabriek van Daan 

Guillaume besoek waar verskeie soorte laserliggies 

en ander laser gedrewe toerusting vervaardig word. 

Wat 'n ervaring was dit nie.  Ons is bekendgestel 

aan die fynste lasertegnologie wat in hierdie land 

bestaan en op veel terreine aangewend word.  

   Die merkwaardigste vir my was die graad van 

tegnologie en die klein personeel wat al die werk 

verrig.  Die tegniese personeel bestaan uit slegs 

drie persone naamlik die bestuurder, Daan 

Guillaume, en twee tegnici Rob en Steve.  Die 

standaard van hul tegniese kundigheid word 

weerspieël in die groot aantal wêreldpatente wat 

hulle hou - twee waarvan veral die Amerikaners en 

die Israeli's baie in belangstel.  

   Hierdie hele besoek het sy oorsprong in Willie de 

Wet se vasbyt-geaardheid.  Hy was ontevrede met 

die kwaliteit laserliggies wat algemeen in die 

handel beskikbaar is en het aanhou soek na beter 

kwaliteit.  Toe kom hy af op hierdie klein groepie 

in hulle fabriek en was so beïndruk met wat hy 

gesien en gehoor het, dat hy dit ook met ons ander 

draaiers wou deel.  Daan Guillaume was te vinde 

vir 'n amptelike besoek en Willie het alles gereel.  

   Die belangrikste aanwending van Guillaume 

Precision Engineering se produkte is vir militêre 

doeleindes, maar daar is heelwat ander toepassings 

soos in die diamantbedryf waar die lasers 

aangewend word om diamante in diamantgruis te 

identifiseer asook om diamante mee te sny.  Vir die 

wapenmanne is daar lasers beskikbaar in die vorm 

van 'n patroon waarmee jy jou wapen vir akkurate  

skootplasing kan instel. Dit was vir my 

indrukwekkend om te besef dat in daardie 

"patroon" 'n klomp rekenaarteg-nologie sowel as 'n 

reeks lense wat die laserstraal moet fokus, asook 'n 

battery vir die hele sisteem, voorkom. Vir die 

draaiers vervaardig Daan nou ook 'n laserliggie om 

in David se uitholbeitel-sisteem te pas waarmee jy 

die presiese posisie van die beitelpunt daar diep 

binne 'n uitholstuk kan bepaal.  

   Die besoek aan die fabriek is met 'n informele 

braai en lekker gesels afgesluit waartydens ons 

geleentheid gekry het om ons skietvermoë te toets. 

Daan het van hul lasertegnologie in 'n windbuks en 

in 'n 9mm Parabellum geïnkorporeer waarmee na 'n 

ry ligte in 'n kas geskiet word. 'n Treffer laat die lig 

aangaan. Voorwaar 'n besoek wat ons nie gou sal 

vergeet nie.  

 

Foto 1:  Daan Guillaume verduidelik die werking van 'n 

onderdeel aan Buks en Nico. 

 

Foto 2: Rob wys 'n klein onderdeel van een van die lasers 

aan die klomp belangstellendes.  

 

New members 

A hearty welcome to the following new member.  

We hope that you will have a  long and fruitfull 

association with  us.  Please, do not heistate to 

contact any of the members should you require any 

assitance or advice. 

Name:VM (Vic) Gouveia 
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Address: 264 Troye Street, Sunnyside 

Telephone: 012 440 9987, 082 466 5885 

E-mail: Vicgouveia@mweb.co.za 

Interests: Turning and general woodwork 

 

NOTULE VAN DIE ALGEMENE 

JAARVERGADERING WAT OP 30 JANUARIE 

2008 BY DIE DEPARTEMENT PLANTKUNDE 

VAN DIE UNIVERSITEIT VAN PRETORIA 

GEHOU IS. 

1. OPENING 

Die Voorsitter, At Smit, open die 

vergadering om 18:35 en heet almal 

welkom. 

2. VERSKONINGS 

Die verskonings ontvang van die volgende 

lede word aanvaar: 

Bokkie Lotz, Udo Böhmer, Wollie 

Wolmarans, Bokkie Lotz, Monty von 

Elling. 

3. KWORUM 

Daar word met dank kennis geneem dat 34 

opbetaalde lede teenwoordig is wat in 

terme van die Grondwet ‘n kworum 

verteenwoordig. 

4. NOTULE VAN DIE VORIGE 

JAARVERGADERING 

Die notule van die vorige Jaarvergadering 

gehou op 31 Januarie 2007 word 

goedgekeur en onderteken. 

5. VERSLAG VAN DIE VOORSITTER 

Die Voorsitter lees sy verslag en na 

bespreking en toeliging word dit met dank 

aanvaar. (‘n Afskrif van die verslag sal in 

Tambotie gepubliseer word). Louw 

Trichardt bedank die Voorsitter en 

Komitee namens die lede. 

6. FINANSIES 

Die tesourier, Dries du Toit, lệ die finansiële 

verslag ter tafel en na bespreking en toeliging 

word dit met dank aanvaar. 

 

Die tesourier beveel aan dat die ledegeld 

(R180,00 per jaar) onveranderd bly en die 

voorstel word aanvaar. 

7. VERKIESING VAN 

BESTUURSKOMITEE 

7.1 Verkiesing van Voorsitter 

Anton Louwrens word voorgestel deur 

Willie de Wet, gesekondeer deur Lou 

Coetzer en eenparig verkies.  

7.2 Verkiesing van lede 

At Smit en Brian Addis is nie vir 

herverkiesing beskikbaar nie en word vir 

hul bydraes bedank. Die volgende lede 

word voorgestel, gesekondeer en eenparig 

verkies: Willie de Wet, Lou Coetzer, Dries 

du Toit, Andreas Swart, Monty von Elling, 

Paul Roberts, Gerhard Du Randt en 

Francois van Wyk.  

8. JAARPROGRAM 

Die voorsitter vra die lede vir voorstelle 

vir die 2008 program. ‘n Lys van die 

voorstelle word op die swartbord geskryf 

en sal deur die Bestuur oorweeg word.  

9 TAMBOTIE 

 Louw Trichardt, die redakteur van 

Tambotie, word bedank vir sy puik werk. 

10  AFSLUITING 

Die vergadering word om 19:50 gesluit. 

Voorsitter   Sekretaris 

 

  

KENNISGEWING 

 

Die Algemene Jaarvergadering van die 

Houtwerkvereniging van Pretoria sal plaasvind op 

Woensdag 28 Januarie 2009 om 18h00, in die Jan 

Smuts Laboratorium, Departement Plantkunde, 

Universiteit van Pretoria. 
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Agenda 

1. Opening 

2. Presensie 

3. Verskonings 

4. Notule van vorige vergadering : Sekretaris 

5. Sake voortspruitend 

6. Verslag van die voorsitter 

7. Finansiële verslag;  Tesourier 

8. Verkiesing van nuwe Bestuurskomitee 

9. Jaarprogram 

• Nabetragting van afgelope program 

• Voorstelle vir nuwe program 

10. Afsluiting 

 

NOTICE 

The annual general meeting of Pretoria 

Woodworking Association will take place on 

Wednesday 28 January 2009  at 18h00, in the Jan 

Smuts Laboratory, Botany Department, University 

of Pretoria. 

Agenda 

1. Opening 

2. Attendance 

3. Apologies 

4. Minutes of the previous AGM : Secretary 

5. Matters arising from the minutes 

6. Chairman’s report 

7. Financial report : Treasurer 

8. Election of new Management Committee 

9. Activities of the Association 

• Comments on activities during 2008 

• Suggestions for 2009 

10. Closure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankie aan Lou Coetzer, wat 

hierdie maand die grootste deel 

van Tambotie geskryf het!! 

 

 

  

Redaksioneel 

Redakteur: Louw Trichardt 

Adres: Posbus 50606, Wierdapark 

Telefoon: 012 653 1874 

E-pos: louwmarie@icon.co.za 


