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MOLEN DE HOOP SPRUNDEL 
Wat je als molengids moet weten over deze Sprundelse Molen 

 

 

 

 

 

 



 

Molen De Hoop  

Veiligheid 

Molen De Hoop is een werktuig, geen attractie of veilige omgeving. Zeker bekeken met de huidige kennis en stand van 

de techniek is Molen De Hoop een onveilige (werk)omgeving. Het is er klein, niet altijd goed verlicht en er zijn veel 

draaiende delen die niet alle voor 100% zijn afgeschermd. 

Maak bezoekers er op attent dat ze goed opletten. Als er geen molenaar aanwezig is, zal er normaal gezien niets 

draaien. Maar voorzichtigheid is toch geboden. Gebruik de trappen altijd met het gezicht naar de treden toe! Zowel 

omhoog als omlaag! Trappen zijn erg smal en steil. Ze zijn eigenlijk een noodzakelijk kwaad in de molen. Zeker in een 

kleine molen als De Hoop nemen ze relatief veel ruimte in. Daarom zijn ze zo smal en steil. 

 

Algemene informatie over de geschiedenis van De Hoop. 

Molen De Hoop is gebouwd in 1840 door Cornelis van Chaam. Dit is ook te zien op de baard van de molen. In Molen 

De Hoop hangt ook de oude baard. Molen De Hoop is dus zo’n 175 jaar oud. Deze Molen De Hoop werd in opdracht 

van Cornelis Peters gebouwd. 

Alle eigenaren op een rij: 

Cornelis Peeters (1840 – 1843)  

Johannes Cornelis de Weert (1843 - 1872)  

Johannes Adrianus van de Zande (1872 - 1876) 

Waltherus van Reijen (1876 - 1890)  

Johannes Adrianus van de Zande (1890 - 1893)  

Johannes de Visser (1893 - 1902)  

Cornelis van de Sande (1902 - 1906)  

Johannes Jacobus Verpaalen (1906 - 1948). Hij was de laatste die deze Molen De Hoop beroepsmatig gebruikte.  

Petrus en Adrianus Verpaalen (1948 – 1972) 

Gemeente Rucphen (1972 – 2015) 

Molenstichting “De Hoop Sprundel” ( 2015 – heden) 

In 1960 was Petrus Verpaalen eigenaar. Op dat moment stond Molen De Hoop al meer dan 10 jaar stil en was de 

toestand zorgwekkend. Zo was toen van de (houten) buitenroede al nauwelijks meer iets over. Rond 1970 was de 

situatie dramatisch: de molenberg was op sommige plaatsen vrijwel verdwenen, het binnenwerk was beschadigd en 

deels geplunderd. 



In 1972 werd de gemeente Rucphen eigenaar. Tussen 1976 en 1977 voerde molenmaker Bos een zeer grote 

restauratie uit. Daarna is er weer volop met Molen De Hoop gedraaid en ook gemalen. Molen De Hoop heeft na mei 

2005 enige tijd stilgestaan, nadat er in Molen De Hoop een ongeval had plaatsgevonden. Hierbij raakte een vrijwillig 

molenaar gewond. 

Sinds maart 2015 is Molenstichting “De Hoop Sprundel” eigenaar van Molen De Hoop  

Het is een korenmolen van het type beltmolen. Een beltmolen wordt ook wel bergmolen genoemd. De belt dient 

ervoor om Molen De Hoop meer hoogte te geven om zodoende meer wind te vangen en daardoor minder last te 

hebben van obstakels die de wind belemmeren. 

Er zijn ook molens zonder belt: 

- grondzeilers, hier komen de wieken tot de grond. 

 

 

- stellingmolens. Dit zijn ook molens met een hoger gevlucht dat niet tot de begane grond komt. 

Dit type molen heeft dan een stelling rondom de molenromp. 

De molenaar moet altijd bij de wieken kunnen om op te kunnen zeilen! Uitgezonderd zouden 

speciale wieksystemen met kleppen i.p.v. zeilen kunnen zijn hoewel het daarbij voor onderhoud 

en smeren ook handig is om makkelijk bij het gevlucht te kunnen komen! 

 

Er zijn uiteraard ook andere molensoorten zoals de poldermolen, industriemolen 

(zaagmolen, oliemolen etc.) en de watermolen. Deze laatste is geen windmolen, maar 

een door water aangedreven molen. Dit in tegenstelling tot de poldermolen waar het 

scheprad via de molen door de wind wordt aangedreven. 

De molenbiotoop van Molen De Hoop is niet zo goed. Ondanks dat Molen De Hoop op 

een belt staat, is er in de directe omgeving veel bebouwing en beplanting die een negatieve invloed hebben op de 

vrije aanvoer van de wind. Een molen werkt het best als deze in het vrije veld staat. Door de huidige bebouwing en 

beplanting is de wind minder hard, minder constant en minder standvastig qua richting. Dit is bij veel molens het 

geval. Nu er steeds minder en minder molens beroepsmatig gebruikt worden, is het probleem wellicht niet meer zo 

nijpend. Vroeger werden er molens verplaatst naar buiten het dorp of werden ze afgebroken en hoger gebouwd. 

Tegenwoordig gaat (hoog/groot) groen vaak boven vrije toevoer van de wind voor de molen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

De molenbiotoop van Molen De Hoop Sprundel 



Begane grond 

Invaart en uitvaart. 

Vroeger kwamen paard en wagen via de invaart Molen De Hoop binnen. Onder het luik werd er dan gestopt om te 

laden en te lossen. De benedenruimte diende ook wel als tijdelijke opslag. 

Omdat het met paard en wagen niet makkelijk is om achteruit te gaan, reden de boeren rechtdoor, via de uitvaart, 

weer naar buiten. Door ruimtegebrek achter Molen De Hoop is dit nu niet meer mogelijk. 

 

 

 

Invaart 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Benedenruimte 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Uitvaart 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maalzolder (Eerste verdieping)  

Binnen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op deze maalzolder krijgen we ook toegang tot de bovenzijde van de belt door de 2 deuren. Er zijn 2 deuren nodig 

omdat het gevlucht niet altijd op de zelfde plek staat. Als het gevlucht voor een deur langs draait, kan deze vanwege 

de veiligheid niet gebruikt worden. De andere deur is dan wel veilig te gebruiken. 

 
 

 

 

Deze spreuk op de muur is niet 

origineel, in de zin dat dit niet over 

Molen De Hoop gaat, maar naar alle 

waarschijnlijkheid door een molenaar 

is aangebracht ter herinnering aan een 

andere molen. 

Molen De Hoop heeft twee werkplekken, één voor elk koppel maalstenen.  

Op deze maalzolder zijn de belangrijke zaken voor het afstellen van het maalproces zijn te regelen. 

 

Op deze maalzolder wordt het gemalen 

graanproduct in de zakken gedaan. 

 

 

 
 

De oostelijke 

en westelijke 

deur geven 

toegang tot 

de molenbelt 



Buiten op de belt 

Molengidsen en molenvrijwilligers moeten mensen er op attent maken dat ze 

niet te ver van de molenromp af naar de rand van de belt lopen. Men kan 

naar beneden vallen of rollen en de belt is niet bedoeld om op te lopen. Deze 

belt en de begroeiing wordt dan snel kapot getrapt. 

Bezoekers moeten zeker oppassen met, kleinere, kinderen en we mogen ze 

niet uit het oog verliezen! 

Buiten op de belt is een aantal dingen te zien. 

 

Gevlucht/Wieken 

Molen De Hoop heeft een oud Hollands wiekenkruis. Het gevlucht heeft 

een vlucht(=diameter) van 23,2 meter en gelaste stalen roeden. De 

meeste oude windmolens hebben een gevlucht met 4 wieken. De 

molenaar spreekt van enden. De draaisnelheid van Molen De Hoop 

wordt gemeten in enden. Voor het prettig malen is een zo constant 

mogelijke snelheid van 30 à 40 enden nodig. Dit houdt in dat er in één 

minuut 30 à 40 wieken voorbij komen. De maximale snelheid waarmee 

een korenmolen, zoals Molen De Hoop veilig kan draaien is zo’n 50 à 60 

enden. Een poldermolen, windmolen, die als doel heeft water te 

verplaatsen i.p.v. graan te malen, draait normaal gezien sneller, met wel 80 tot 90 enden! Deze molens zijn groter en 

zwaarder geconstrueerd. 

 

Wanneer Molen De Hoop niet gebruikt wordt en het gevlucht stilstaat, is 

het gevlucht doorgaans vastgezet met kettingen om te voorkomen dat 

Molen De Hoop ongecontroleerd kan gaan draaien, door harde 

wind/storm of bijvoorbeeld door baldadigheid of vandalisme. Het 

wiekenkruis wordt ook geaard aan de bliksemafleiding installatie.  

 

De stand van de wieken heeft een betekenis: 

- Vreugdestand. De wieken staan komend. De 

onderste wiek staat voor het laagste punt. 

Deze stand wordt bijvoorbeeld gebruikt bij 

geboorte 

- Rouwstand. De wieken staan gaand. De 

onderste wiek staat door het laagste punt 

heen. Wordt gebruikt bij overlijden. Tijdens de 

herdenking van de slachtoffers van het MH17 

vliegtuig werden landelijk de molens in de 

rouwstand gezet. 

- Korte rust. De wieken staan horizontaal / 

verticaal. Zo wordt Molen De Hoop aan het eind van de werkdag weggezet. 

- Lange rust. De wieken staan diagonaal. Hierdoor is de hoogte kleiner en is er minder kans op blikseminslag. 

Wordt bij Molen De Hoop niet gebruikt omdat dan de bliksemafleider en ook de kettingen niet, 

makkelijk/goed, gebruikt kunnen worden. 

 

 

 

 



Om voldoende snelheid van het gevlucht te krijgen, kan het nodig zijn om zeil voor te leggen. Hoe meer zeil, hoe 

sneller Molen De Hoop zal draaien, of hoe meer kracht Molen De Hoop kan leveren, om te kunnen malen. De wieken 

kunnen voorzien worden van een groter, dicht oppervlak, om wind te vangen door de zeilen uit te rollen. Dit kan ook 

gedeeltelijk. Het niet volledig uitrollen van het zeil heet zwichten. De wieken worden normaal gezien gelijkmatig 

opgezeild om de belasting van het gevlucht ook gelijkmatig te houden. De zeilvoering heeft, net als zo’n beetje alles 

op/aan een molen, namen: 

 

- Hele of volle zeilen 

- Duikertje. Onderste hoek is opgerold 

- Lange halve 

- Halve 

- Hoge lijn 

- Stormeindje 

- Blote benen (geen zeilen) 

- Blote benen met geknipte nagels, geen zeilen en de 

stormborden verwijderd 

 

 

Kruien 

Aan de andere kant van Molen De Hoop zit de staart. De staart zit via de korte en de lange spruit vast aan kap van de 

molen. Aan het uiteinde van de staart zit het kruiwerk.  

Door middel van dit kruiwerk kan Molen De Hoop op de wind gezet 

worden. Dit is nodig omdat de wind niet altijd uit dezelfde richting komt. 

Met de slinger kan de kruilier bediend worden. De verzetketting wordt 

om de as gewikkeld waardoor deze korter wordt. Hierdoor wordt de 

staart van Molen De Hoop naar de kruipaal toegetrokken. Er zijn 2 

kettingen, de bezet- en de verzetketting. Als Molen De Hoop niet gekruid 

wordt, zitten beide kettingen vast aan een kruipaal aan weerskanten van 

de staart. Hierdoor kunnen de staart, de kap en het gevlucht niet 

verplaatsen en zal Molen De Hoop in de zelfde positie blijven staan.  

Grofweg draait alles, wat boven de stenen romp van Molen De Hoop zit, als 

we Molen De Hoop kruien. Molen De Hoop is een buitenkruier en een 

bovenkruier. Alleen de kap draait, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een 

standerdmolen, zoals de Akkermolen in 

Zundert. 

 

 

Er bestaan ook zelfkruiers. In Nederland een zeldzaamheid, voorbeeld is De 

Sterrenberg in Nijeveen, Drenthe. Deze zelfkruiers zetten zichzelf goed op de wind, 

zoals moderne windmolens voor stroomopwekking dit ook doen. Dit op de wind 

zetten hoeft de molenaar dan niet zelf te doen, hij kan blijven malen. 

 

 

Bij de kapzolder wordt het bovenste deel van het kruiwerk, het rollenkruiwerk, besproken. 

 

 

 

 



 

De Vang/het vangtouw  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vang kan dus niet voorkomen dat bij wind van achteren Molen De Hoop achteruit zou gaan draaien! 

  

 

 

 

Bij de kruibok hangt ook het 

vangtouw. Hiermee bedient 

de molenaar de vang. De 

vang is de rem van de molen. 

Stilzetten van Molen De 

Hoop noemen we vangen. 

Het vangtouw zit vast aan de 

vangstok die de vangbalk 

bovenin de kap kan 

bewegen. De vang wordt 

verder besproken bij de 

kap/kapzolder. 

Het dunne touwtje is de 

bediening van de pal. De pal is 

een beweegbare stut die in de 

kammen van het bovenwiel valt 

om het terugdraaien van het 

gevlucht te voorkomen. De vang 

werkt namelijk maar één kant 

op!  

 

kap/kapzolder). 



 

De steenzolder 

De volgende verdieping is de steenzolder, waar zich de molenstenen bevinden. 

In Molen De Hoop hebben we 2 werkende koppels stenen. Het westelijke steenkoppel is voor het grovere product. 

Dit koppel is voornamelijk geschikt voor het maken van veevoer. Het oostelijke steenkoppel is geschikt voor het 

malen van graan tot consumptiemeel. De steenkoppels zijn samengesteld uit 

kunstmatige stenen, het is geen natuursteen. Molenstenen van natuursteen zijn 

veel duurder. Een steenkoppel bestaat uit 2 molenstenen, een ligger en een 

loper. Zoals de naam al aangeeft, ligt de ligger stil. De loper draait daar 

overheen. De spleet tussen de stenen is te regelen. Dit bepaalt, samen met de 

draaisnelheid, het eindproduct. De groeven in de stenen moeten regelmatig 

gescherpt worden. Dit heet billen. Hiervoor moeten de stenen, zoals dat heet, 

opengelegd worden. Dit houdt in dat de loper van de ligger gehaald wordt. Dit 

kan als de houten ombouw, kuip genoemd, de kaar en de schuddebak 

verwijderd zijn. Ook de steenspil moet verwijderd worden. De steenspil is de as 

met rondsel dat in het grote wiel kan grijpen zodat deze meedraait als Molen De 

Hoop draait. Deze steenspil kan op de luizolder “in 

het werk” gezet worden. Dit gaat alleen als Molen 

De Hoop stilstaat. 

 

 

 

De molenaar gebruikt de steenkraan om de loper op te tillen en te verplaatsen. De steenkraan ligt ook op de 

steenzolder en kan zowel links als rechts van de donsbalk, of draagbalk, de ondersteuning van de koningsspil, 

geplaatst worden zodat met dezelfde onderdelen beide 

steenkoppels bereikt kunnen worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Malen 

De zakken graan worden door de molenaar in de kaar 

gestort. Dat is de trechter waar het te malen product 

ingedaan wordt. Het graan loopt uit de kaar in de 

schuddebak. Als de steenspil “in het werk gezet” is zal deze 

meedraaien met 

het draaien van 

de wieken. 

 

 

De schuddebak krijgt dan elke keer een schokje doordat de steenspil 

vierkant is. Hoe hard de schuddebak schudt, is door de molenaar in te 

stellen. Dit schudden bepaalt de hoeveelheid graan die via het kropgat 

tussen de stenen komt. De afstand tussen de stenen is te veranderen. Dit 

kan de molenaar doen op de maalzolder door de riemen/touwen met de 

gewichten eraan omhoog of omlaag te bewegen.  

 

 

 

 

 

 

 

Donsbalk of draagbalk 

Dit is de dikke balk die horizontaal van muur naar muur loopt en waar de koningsspil op rust. De koningsspil is 

gelagerd met een zogenaamd taatslager. Dit bestaat uit een taatspotje waarin de taats draait. De taats zit vast in de 

koningsspil. Het is dus een metalen lagering, deze wordt gesmeerd met cardanolie. 

 

 

 

 



 

Luizolder 

De volgende vloer in Molen De Hoop is de luizolder. Deze heet 

zo omdat zich hier het luiwerk bevindt. Dit luiwerk is het 

takelwerktuig van de molenaar. Door middel van het luiwerk 

kan de molenaar met behulp van de windkracht zakken, of 

andere dingen, omhoog takelen. Dit kan ook met de hand 

gebeuren via het dikke touw dat rond het grote wiel loopt. Dit 

is een eindloos touw! 

Materialen naar 

beneden laten zakken 

gaat door de zwaarte-

kracht uiteraard vanzelf. Met behulp van dit touw is dit laten zakken van 

materialen prima te doseren. 

Hier kun je ook mooi zien dat molenaars niet wars waren van verbeteringen en 

niet alleen maar in de traditie van vroeger handelden. De gebruikte autoband 

op het luiwerk is hier een voorbeeld van. Deze band geeft meer wrijving en ook 

nog een stillere loop waardoor luien beter gaat. 

Het luiwerk kan op alle verdiepingen, behalve de kapzolder, bediend worden 

door een rukje aan het touw te geven. Hierdoor zal de balk uit de haak gaan en 

kunnen zakken. Door weer het touw aan te trekken kan de balk weer in de haak 

gehangen worden. 

Op deze verdieping zie je in de 

vloer ook de bovenkant van de 

steenspillen. Deze kunnen hier 

“in het werk” gezet worden. Dit kan, als Molen De Hoop niet draait en 

de stenen niet op elkaar liggen, gedaan worden door de pokhouten 

blokken, een zeer hard en een beetje zelfsmerend hout, er uit uit te 

nemen en de steenspil rechtop te zetten. 

 Vervolgens wordt het blok 

weer op zijn plek gezet waardoor de as 

omsloten wordt. Deze “lagering” wordt 

gesmeerd met reuzel. 

 

 

Er hangt een stuk reuzel  

op de luizolder. 

 

 

 

 
 



 

Kap/kapzolder 

De kapzolder is meestal niet toegankelijk. Molen De Hoop heeft een relatief 

kleine kap die vol zit met het bovenwiel, de as, de vangbalk en het hanen- of 

kippentrappetje. Zeker bij een draaiende Molen De Hoop is de kapzolder een 

onveilige plek. 

Met een klein aantal mensen kan de molenkap wel bekeken worden, maar 

dan alleen bij een stilstaande Molen De Hoop. 

Bovenas 

Molen De Hoop heeft een houten bovenas met een ijzeren pen en een 

ijzeren insteekkop waar de roeden in vast zitten. De ijzeren pen en 

insteekkop zijn gelagerd in arduinsteen. Dit wordt gesmeerd met reuzel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenwiel 

Om de bovenas zit het bovenwiel vastgemaakt. De kammen van het bovenwiel grijpen in de staven van het rondsel 

dat op de koning vastzit. Deze overbrenging draait altijd als Molen De Hoop draait. De vlakken waar de kammen en 

staven elkaar raken, worden gesmeerd met 

bijenwas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vang 

Rondom het bovenwiel zit de vang. Dit is de rem van de molen. Molen De Hoop 

heeft een Vlaamse vang, een bepaald type blokvang. De vang is opgebouwd uit 

een aantal onderling met elkaar verbonden blokken. Dit in tegenstelling tot de 

band- of hoepelvang. Deze bestaat 

uit één stuk. Door het gewicht van 

de vangbalk worden de 

vangstukken aangetrokken en 

klemmen ze zich om 

het bovenwiel. De vang 

wordt buiten bij de 

staart van Molen De 

Hoop bediend. Door 

aan het vangtouw te 

trekken, trekt men de 

vangstok, ook wel 

wipstok, naar beneden. De wipstok trekt het losse uiteinde van de 

vangbalk omhoog waardoor deze uit de haak gaat, de vang wordt gelicht. Vervolgens kan de 

vangbalk verder zakken en zo vangt de molenaar de molen. Bij het weer optrekken van de 

vang valt de vangbalk weer in de haak. De verschillende blokken van de vang zijn met elkaar 

verbonden door de zogenaamde maanijzers. De vangbalk zit aan ene kant van de vang vast 

met het sabelijzer. De andere kant van de vang zit met de koebouten vast in het 

rechtervoeghout en zo aan de rest van de kap. De verschillende 

blokken van de vang hebben een naam: sabelstuk, kopstuk, 

schouderstuk, teenstuk en buikstuk. De vangbalk is 

scharnierend opgehangen in de ezel. Door de hefboomwerking 

kan de vang een grote klemkracht uitoefenen op het 

bovenwiel. De vang trekt zichzelf vast, maar werkt alleen bij 

een vooruitdraaiende molen! Aan de andere kant van de kap 

zit de pal. Als deze bijgezet is, valt hij in de kammen van het 

bovenwiel en kan hij Molen De Hoop beletten achteruit te draaien. 

Kruiwerk 

De kap van Molen De 

Hoop kan ten opzichte van 

de romp draaien. Zoals al 

eerder vermeld, is dit 

nodig om Molen De Hoop op de wind te kunnen zetten. 

In Molen De Hoop hebben we een rollenkruiwerk met 

ijzeren rollen. Dit kruit relatief licht en heeft niet veel 

onderhoud/smering nodig. Wat wel moet gebeuren is 

het verwijderen van rommel dat door vogels naar binnen 

wordt gebracht tijdens hun nestelperiode. Rollen kruiwerken hebben ook vaak houten rollen. Er zijn ook zogenaamde 

neutenkruiwerken. Hier zijn de rollen niet aanwezig. In plaats daarvan zijn er aan de bovenzijde afgeronde blokken 

waarover de kap draait. Dit moet wel regelmatig gesmeerd worden om te voorkomen dat de boel overmatig slijt en 

om er voor te zorgen dat het kruien lichter gaat. Een andere variant van het rollenkruiwerk is het zogenaamde Engelse 

kruiwerk. Dit heeft ook ijzeren rollen, maar deze lopen op een ijzeren rail i.p.v. op hout. Dit kruit erg gemakkelijk, veel 

makkelijker dan een neutenkruiwerk. 

 

 
 

 

 

 



Algemene zaken 

Er zit haast niets te veel of ondoordachts in een molen. Alles is in de loop van de tientallen, zo niet honderden jaren, 

helemaal uitgedokterd, geprobeerd en geperfectioneerd. 

Er worden verschillende houtsoorten met specifieke eigenschappen gebruikt. Enkele voorbeelden: 

Eiken: sterke houtsoort die vrij goed bestand is tegen weer en wind 

Iepenhout: taaie en slijtvaste houtsoort voor bijvoorbeeld tandwielen 

Mispelhout of azijnhout: voor de tanden omdat dit slijtvast is 

Pokhout: zeer hard en slijtvast en enigszins zelfsmerend. Voor lageringen 

 

In Molen De Hoop vind je veel simpele, maar goeddoordachte techniek die over het algemeen makkelijk te 

onderhouden is. 

Grappig is dat er een constante ontwikkeling is geweest en dat deze nu, eigenlijk tegen de gebruiken in, stilstaat. We 

willen nu alles in authentieke stijl bewaren terwijl de molenaar vroeger, als er iets beters was, niet aarzelde om over 

te stappen als dit zijn molenaarswerk makkelijker, betrouwbaarder of goedkoper maakte. Denk aan het gebruik van 

spijkers vs. schroeven, hout vs. metaal, moderne smeermiddelen, lageringen, wiekverbetersystemen met vliegtuig-

vleugelprofiel, etc. 

Molens zijn met de komst van de stoommachines, diesel- en elektromotoren als aandrijving uit de gratie geraakt. De 

wind is nu eenmaal minder constant en betrouwbaar dan een stoommachine of een elektromotor. 

In Molen De Hoop zijn in verschillende balken gaatjes van houtworm te zien. Dit zijn oude sporen van toen Molen De 

Hoop in verval was. Dit hout is in het verleden behandeld. Houtwormen houden niet van trillingen. Door het 

regelmatig draaien van Molen De Hoop blijven ze weg. 

 

Doorsnede molen 

1. Molenas   8.   Maalstenen 

2. Aswiel   9.   Luiwerk 

3. Vangbalk met wipstok  10. Maalzolder 

4. Bovenschijfloop  11. Steenzolder 

5. Koning(spil)   12. Luizolder 

6. Spoorwiel   13. Kapzolder 

7. Steenspil met schijfloop 14. Gevlucht 
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