
Bolvaasje in balk 
Nico Oosthoek Dit artikel over het draaien van een bolvaasje in een balk is gemaakt met 

goed vinden van de bedenker Paul Masyn uit Belgie. 

Denk aan de veiligheid en gebruik stofmasker, veiligheidsbril en/of ge-
laatsscherm. 
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1. Een iepen balkje wordt zuiver haaks ge-
zaagd en geschaafd. Dit moet 100% zuiver 

gebeuren anders krijg je later problemen. 
Ook de kopse einden moeten haaks zijn. 
Afmetingen hier 188x92x92 mm Het uitein-
delijke balkje waar het bolvaasje in zit 
wordt 56x56mm. 
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2. Hier is het balkje afgetekend. De hartlijn 
en op 138 mm de lijnen wat het uiteinde 
van het werkstuk wordt. De 25 mm is het 
deel waar het bakje met schroeven op een 
plaat pdf wordt bevestigd. Deze uiteinden 
worden later afgezaagd. 

3. Op een opspan plaat schroef ik een ronde 
plaat mdf Ø 250 mm van 18 mm dik. 

Hierop teken ik het middelpunt af en mar-
keer dit met de punt van de platte beitel. 
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4. Op deze plaat worden alle lijnen van het 
balkje afgetekend. Haarzuiver werken. 

5. Met een lijm pistool lijm ik het balkje pre-
cies op de getekende lijnen van de mdf 
plaat. 

Hierdoor kan het balkje niet verschuiven als 
ik het vast schroef op de mdf plaat. 

6. Aan de achterkant wordt het balkje vast-
geschroefd aan de mdf plaat. 

 

7. Hier is het balkje op draaibank gespannen 
en de diameter (Ø 75 mm) van de bol afge-
tekend. 
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8. De buiten diameter van de bol wordt inge-
stoken en de vleugels worden afgedraaid, 
tot een dikte van 56 mm Dit gaat het beste 
met een schalen guts. Toerental zo hoog 
mogelijk, maar niet zo hoog dat de bank 
gaat trillen of dansen. 

9. Met een stalen liniaal controleer ik op het 
balkje mooi vlak is gedraaid. 

10. Nu kan gestart worden met het draaien 
van de bol. In het hart van het balkje is de 
bol Ø 75 mm, maar op de rand van de 56 
mm dikte is de bol iets kleiner. Hou de 75 
mm aan om later met een mal de juiste 
vorm te draaien. 

11. Om dit allemaal zuiver te kunnen draaien 
moet er een mal gemaakt worden. Hier het 
balkje met de bol uitgeknipt in karton. 
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12. Met het andere uitgeknipte stuk kan de 
vorm van de bol worden gecontroleerd. 

13. De bol is zuiver op maat gedraaid en ge-
schuurd. Het schuren van de platte vlakken 
doe ik met behulp van een schuurkurk. Nu 
kunnen de schroeven eruit gedraaid worden 
en de lijm verwijderd. 

14. Dit is een belangrijke stap. Het balkje 
wordt een kaartslag gedraaid en weer eerst 
met het lijmpistool bevestigd. Dan wordt 
alles weer opgespannen en wordt alles nog 
eens nauwkeurig gecontroleerd. Als het 
balkje maar iets verkeerd zit kan de bol niet 
mooi gedraaid worden. 

15. Als alles op de juiste plaats zit kan het 
balkje weer vastgeschroefd worden (Aan 
beide einden met 1 nieuwe schroef bevesti-
gen) 
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16. De bol wordt ingestoken en samen met 

de vleugels tot weer aan de 56 mm dikte van 

het balkje rond gedraaid. Hou weer 75 mm 

aan. 

17. Om beter te kunnen zien of ik bijna bij 
de overgang van de eerder gedraaide bol 
kom heb ik deze nat gemaakt. 

18 De bol is gedraaid en er is hier al een stuk 
van de bovenkant gedraaid om de bol te 
gaan uithollen. 

19. Alles wordt weer geschuurd ook weer 
met behulp van een schuurkurk. 
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20. Ik boor een gat van Ø 20 met een diepte 
van ongeveer 60mm. 

21. De bol nu uithollen. Dit kan met een 
schraper, guts of zoals hier met een uithol 
beitel. 

Wanddikte 5mm. Na het uithollen de bin-
nenkant schuren. 

22. Het werkstuk wordt van de schijf ge-
haald en de lijnen weer opgehaald. Ik zaag 
het uiteinde waar de schroefgaten zaten af 
met de lintzaag. 

23. Op de kopse kanten teken ik met een 
potlood aan beide kanten het hart van de 
balk af. Met behulp van stukjes fineer en 
plakband (ter bescherming van het hout) 
schuur ik de kopse kanten en draai er ringen 
in. Om gelijke ringen te krijgen de maten 
overnemen met een stukje karton naar de 
andere kopse kant. 
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24. Als alle potloodlijnen zijn weggeschuurd 
of geschaafd ziet het bolvaasje in de balk er 
zo uit. 

25. Het werkstuk afgewerkt met Danish Oil. 
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