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10-04-2015  | 16.11 uur 
Ospel- Het is een bijzondere ervaring voor de molen die door de 
vereniging de Hollandse Molen wordt uitgekozen als examen 
molen. De molenaars van “de Korenbloem “ waren hier door zeer 
vereerd, samen met de Molenstichting Nederweert en de eigenaar 
Gemeente Nederweert die veel aandacht besteed aan hun molens. 
Het examen werd op vrijdag 10 april 2015 afgenomen . Er waren 3 
kandidaten opgeleid door het Gilde van Vrijwillige Molenaar die 
hun eindexamen deden op de molen “de Korenbloem “ in Ospel. 
 
Alle drie molenaars zijn geslaagd 

De kandidaten werden door een examenteam van de Hollandse Molen 
getest.  Het team bestond uit 3 examinators en 1 notulist die elke 
kandidaat  ± 2 uur bezig hielden. Het examen was opgedeeld in ± 45 min 
buiten de molen met praktische handelingen o.a. de molen kruien, 
zeilvoering en het vangen (stopzetten) van de molen. Daarna werden er ± 
30 min in de molen op diverse zolders vragen gesteld over het 
functioneren van het gaande werk. (aandrijvingen). Als laatste gedeelte 
van ± 30 min was het theorie gedeelte onder in de molen ingepland over 
diverse industrie molens. Daarna werden er vragen gesteld over het 
weer in het bijzonder. Het weer is het belangrijkste van het examen, want 
een molenaar zonder kennis van het weer is niet compatibel  om met een 
wind aangedreven molen te draaien of te malen. 



 

De kandidaat werd  door het examen-team nauwlettend ondervraagd en 
beoordeeld over zijn praktische handelingen, antwoorden en zijn 
vaardigheden. Hij moet dan ook duidelijk en overtuigend overkomen, 
geschikt zijn voor het molenaars vak. Het examen-team (3 examinatoren 
en 1 notulist ) van de Hollandse Molen moet er voor 100% van overtuigd 
zijn van zijn weten en kunnen, en het hoe en waarom om te functioneren 
als molenaar op de molen. De kandidaat kreeg na zijn examen direct te 
horen of hij is geslaagd of afgewezen, en door een van de examinators 
een speltje van het Gilde van Vrijwillige Molenaars opgestoken. Het 
examen-team was dan ook zeer tevreden over de kandidaten en wenste 
hun veel draaiuren en plezier op de molen. Tijdens dit examen zijn de 3 
molenaars (alle) geslaagd. Verder werd er tijdens dit examen de hele dag 
een fantastische Limburgse service geboden door de molenaar en zijn 
vrouw Henny, met o.a. soep, koffie en broodjes om het examen-team 
in op conditie te houden. Ook de Limburgse vlaai ontbrak niet, zodat het 
team nog vaak terug zal denken aan de Limburgse gastvrijheid. De 
fotograaf van Ospel-actueel volgde Hans van Kooij ook al tijdens zijn 
opleiding. Hiervan zijn de laatste 6 foto’s.  

Vriendelijke groeten 
Van de Molenaars op “de Korenbloem” te Ospel. 



Foto's Henk Roemen voor ©Ospel Actueel/Midden-limburg Actueel. 
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REACTIES 

Reactie van: Geert en Henny van Winkel 
10-04-15 20:32 
Een zeer geslaagde dag!! Felicitaties voor collega Hans en de twee andere kandidaten. 
Dank aan Henk Roemen voor zijn fantastische reportage. Chapeau!! 

 

Reactie van: campingdewaatskamp@live.nl 

10-04-15 22:27 

jongens van harte en geniet er van piet 

 

Geef een reactie 
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