
Protocol gereedschap knotacties 2020-2021
Hoe om te gaan met de gereedschappenwagen van de knotochtenden?

In verband met corona moeten we ook
richtlijnen aangeven hoe we bij het knotten en
snoeien met zijn allen gereedschap pakken en
terugleggen.
Het is niet mogelijk – zoals in het verleden
gebeurde – met zijn allen op de kar aan te
stormen en te "graaien, te grijpen en te
grissen" in het prachtige materiaal dat
voorhanden ligt.
We stellen ons voor dat dat toch volgens
strikte richtlijnen moet gebeuren.
Heel simpel als volgt:

– Protocol Gereedschap pakken bij aanvang
Willum zet vroegtijdig met rood-wit-lint de kar af. Het is namelijk een fatsoensregel 
om niet door een rood-wit-lint te breken. Willum wijst aan wie de ladders van de 
wagen haalt, de sloten verwijdert en eventueel andere voorbereidende zaken op 
zich neemt. Daarna gaat de klep van de aanhanger open.
Op afroep (alfabetisch en bij elke knotochtend weer een andere volgorde) word je 
door Willum vriendelijk verzocht om via een ingang in het lint het gereedschap, de 
bril, handschoenen, e.d. te komen pakken. Als je je werkgereedschap hebt gepakt, 
verlaat je het kar-territorium via de uitgang. Houd altijd anderhalve meter afstand. 
Als je in de loop van de ochtend ander gereedschap wilt gebruiken, kun je dat 
gewoon gaan pakken uit de kar; let hierbij op de 1,5 m afstand naar de anderen.

– Protocol Gereedschap inleveren aan het einde
Kom met je gebruikte gereedschap terug naar de kar en leg het op de aangegeven 
plek in het veld. Bij die plek komt een bordje te staan.
Willum vraagt enkelen [± 3 personen) om de 'corveedienst' op zich te nemen:
- gereedschappen schoonpoetsen met borstel of doek en invetten. 
- gereedschappen van dezelfde soort bij elkaar leggen. 
- het gereedschap tellen en in de kar terugleggen.
Deze corveedienst zorgt ook voor het reinigen en terugplaatsen van de ladders en 
het afsluiten van de kar; dit alles onder het meewerkende toezicht van 
gereedschappenman Willum.

Bij een volgende knotactie wordt er een nieuwe eindcorveedienst benoemd. 
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