Het 43ste knotseizoen
Jaarverslag 2015/2016
De prachtige zomer van 2015 wordt volop genoten
met af en toe een knotreflex. Hier en daar moeten
er wat bomen opgesnoeid worden om ze meer op een
knotwilg te laten lijken. Grote opkomst dus snel klaar. De Kerngroep komt bij elkaar en
besluit wat nodige zaken zoals de openingsavond. Laat ons inkomen en uitgave overzicht
nog ruimte om de certificaathouders te fêteren met een paar werkhandschoenen.
Hendrik en Ruud gaan met Jan het gereedschap onderhanden nemen. En dan komt de
openingsavond met een zeer goed gevulde ruimte. ARBO zaken en de catering nemen de
meeste tijd in beslag. Thea en Tinie hadden voor cake gezorgd en de rest haalden we
aan de bar van Weverkeshof. Een flesje Trappist en we konden terugzien op een
geslaagde avond.
Dit verslag is met plezier gemaakt en bevat bijdragen van diverse personen (cursief)
lees het met evenveel plezier en deel het met belangstellenden. De foto’s staan op
willekeurige plaatsen. Wil je nog veel meer foto’s zien kijk op facebook en/of kom naar
de openingsavond in oktober.
De Natuurwerkdag 07-11-2015: moet voorbereidt worden, vlagen ophangen, publiciteit
verzorgen. Frank is het vlaggen hangen zeker niet vergeten! Zijn hart zat er vol van en
zijn pen stroomde over. Via de website hadden zich
4 mensen aangemeld het werden er 8 doordat er
familie meekwam en 19 mensen van onze eigen groep
die ook nog een 3 familieleden meebrachten. Dus een
mooi dag ook qua temperatuur 18,4 °C, nog nooit
gemeten! En zoals het hoort in een gezellige groep
waren er mensen die ontzettend hard gewerkt
hebben en personen die voor het overzicht en de
animatie zorgde, ieder blij. En weer werd er genoten
van de koffie en soep en velen gingen weer vanzelf
aan het werk. Op het eind van de dag waren er 39
knotwilgen geknot, de tent opgeruimd en al het
gereedschap kompleet.

14 november onze eerste dag “onder elkaar” Het noordelijke gedeelte van de
Rietmussen was aan de beurt. Hoog water, niet door de regenval maar door het water
beheersplan. Ze willen dit gedeelte vernatten en minder voedselrijk water van de
Dommel binnenlaten. Daarvoor is een zeer laag dijkje aangelegd met twee sluizen die wel

water uitlaten maar niet inlaten. Voor ons, we waren maar liefst met 25 personen
betekend dat we voorzichtig moesten lopen want de waterstand kwam tot aan bovenkant
laarzen. Fred vond een bijzondere plant de: Dauwnetel:

Dauwnetel (Galeopsis speciosa) is een soort hennepnetel, met grote opvallende bloemen
die lichtgeel zijn en helderpaarse vlekken hebben. Vroeger kwam deze soort veel in het
Dommeldal voor, maar ze is sterk achteruit gegaan. We zagen niettemin op 14 november,
tijdens het knotten, nog één plant volop bloeien. Af en toe moesten we knotters zoeken
want het riet was menshoog en had
diverse knotwilgen aan ons oog
onttrokken. Slechts een enkeling had
koeling nodig en liet water toe tot zijn
laarzen, de st……. Buienradar gaf aan dat
het rond 13.30 uur zou gaan regen. Dus
met aan en macht aan de slag na de
heerlijke soep met krentenbollen en bij
de eerste druppels verlieten we het
slagveld. Tevreden en 51 knotwilgen kaal
ging ieder huiswaarts. Enkele fietsers
kregen nog wel een cooling down!

Knotten in de Tuinhoek op zaterdag 21 november 2015
Knotten in de Tuinhoek is altijd een aparte gebeurtenis: de wilgen staan achter in hun
tuin en alle hout moet naar de straat gesleept worden. Een behoorlijke klus, die echter
steeds als vanzelf wordt geklaard. Wie even niet te zagen heeft pakt een bos takken en
sleept ze naar voren. Daarbij constant geholpen door de vaste “sleepploeg”.
Voor het huis, aan de weg is de afwerkploeg stevig in de weer om alle hout te verwerken:
een flinke klus. In onderling overleg vindt het dikke hout een plaats in auto of aanhanger
van de verzamelaars.
Maar met 20 man zijn alle bomen toch op tijd kaal: het is half 12 als de klus geklaard is.
Het vroege uur en de afspraak die met de eigenaar is gemaakt om de soep pas om 13.00
uur te serveren zorgt voor een dilemma: gaan we nog naar Hooidonk, kappen we nu,
blijven we tot de soeptijd hier wachten. Een inktzwarte, dreigende wolkenpartij geeft
bij sommigen de doorslag: ze vertrekken. Om deze en andere redenen wordt de groep
gehalveerd.
De achterblijvers besluiten om toch naar “het eiland” te gaan. Daar is de instructie: 2
man per boom, de boom afmaken, alles opruimen en geen nieuwe boom starten. In de
inmiddels gietende koude regen worden 4 bomen geknot. De grote hoeveelheid takken,
die ze opleveren, worden vakkundig gescheiden in dik en dun hout.

Onze nieuwe knotter, René, wordt zo enthousiast bij het zien van de stapel brandhout,
dat hij, na overleg, zijn thuisfront belt om hout te komen laden. De prijs die hij ervoor
betaalt is het missen van de soep. Die wordt, op de afgesproken tijd, met smaak
genuttigd door het achttal overgebleven leden van de groep. Met wederzijdse dank voor
het knotten en de prima catering gaat eenieder zijns weegs, in het inmiddels droog
geworden Brabantse land.

Paul Dinjens

Donderdag 26 november: we gaan naar het Ronald McDonald Huis in Veldhoven. Het is
een dag vol nieuwe initiatieven. Jos v D. brengt zijn eigen ladders mee en Ruud beslist
dat we bij aankomst toch eerst koffie gaan drinken en niet zoals de leiding had besloten
eerst werken en dan een koffiepauze. Maar de flexibiliteit van de hele club is groot dus
geen enkel probleem, bijna ieder kreeg zijn zin. Dan starten waarvoor we gekomen waren
15 hoge knotwilgen van middel grote afmetingen moesten kaal en het hout buiten het
terrein zodat het toegankelijk is voor de vrachtwagen. Na een stevig uur werken tijd
voor de echte koffiepauze nu met gebak. We waren nog niet op de helft dus niet te lang
in die comfortabele stoelen blijven zitten. En jawel rond 12.30 uur was de klus geklaard
en het gazon aangeharkt. Tijd voor de lunch, warme worstenbroodjes. Daarna een
rondleiding door het huis met uitleg over nut en noodzaak van dit gastenhuis. De mensen
van R.M.H tevreden en de knotters tevreden, een win win situatie!
Zaterdag 28 november: In de binnenlanden van het Nuenens Broek. De bomen die aan
de beurt zijn hebben onze aanwezigheid wel erg lang moeten ontberen. Stammen met
een omvang van meer dan 4 meter en takken met een omvang van één meter! Vol goede
moet aan de slag. Van de voorste locatie vervoerde de dochter, van de naast wonende
boer, het zwaar hout naar de parkeer plaats. De hoeveelheid dik hout is genoeg voor
half Nuenen, helaas zijn de plekken niet bereikbaar in de winter. Erik heeft tussendoor
nog even zijn lawaaizaag gehaald en aardig wat dik hout verwijderd. Minder mooi was de
dag voor Wim Stolten. Bij het doorzagen van een stevige tak kwam deze recht omlaag in
plaats van om te vallen. Het contactpunt tussen Wim en de tak was zijn knie. Met
vereende kracht hem uit de boom gehaald. Daarna een ladder als draagbaar en Wim naar
de auto gebracht. Ruud is de rest van de dag met hem op stap geweest. Conclusie
dokterspost; een stevig gekneusde knie. Na het weekend naar de huisarts en weer naar
het ziekenhuis. Wim zelf aan het woord: Zoals ik jou al verteld heb, zal dat rustig

aandoen zich waarschijnlijk uitstrekken tot ver in februari. Ik moet 11 jan. terugkomen
om een foto te laten maken. En dan krijg ik waarschijnlijk te horen wat het vervolg zal
zijn. Er zitten dus 2 breuken in mijn onderbeen vlak onder de knie en tevens is er een
kruisband afgescheurd. Dat laatste is een lange termijn kwestie. Misschien kun jij mijn
collega knotters laten weten hoe het er voor staat. Ik zou het leuk vinden als een keer
bellen of langs komen. Hartelijke groeten aan iedereen van Wim

Zaterdag 5 december: brandhoutdag 1. Op het zelfde adres aan de Soeterbeeeksweg
gaan we een hakhoutsingel terug zetten. 130 meter lang en 6 meter breed met in totaal
een geschatte 400 elzen van 15 jaar oud. Stamomvang gemiddeld 60cm en 15 meter
hoog. We gaan enthousiast aan de slag 13 man en 4 lawaaizagen. Gelukkig is alles goed
gegaan, het leek wel of het ons dagelijks werk was. Om 13.00 uur was 100 meter geveld
en vele kubieke meters hout opgeladen. De aangrenzende boer was zo vriendelijk ons te
helpen met het transport van de velplaats naar de auto’s. Zelfs met twee tractoren en
enkele aanhangers die naar de singel
werden gereden en terug. Er was
zoveel haardhout dat er zondags nog
volop op gehaald werd. De donderdag
erna de klus afgemaakt met weer de
fantastische hulp van de Boer. Als
dank kreeg hij een Kerststol van ons.
Menigeen heeft nu al voldoende
brandhout.
Zaterdag 12 december; brandhoutdag 2, het IJsbaantje. Met 10 personen waarvan 8
brandhout liefhebbers begonnen aan de klus. De rand aan de noordkant was aan de
beurt. Op verzoek veel overhangende takken verwijderd om ook het gras in het weiland
licht en ruimte te geven. Het drassige grasland vergde veel energie van de hout
liefhebbers. Maar de eigenaar van de wei verplaatste met zijn tractor de aanhangers na
een hardere gedeelte van de weg. Al de tweede man die, zonder eigenbelang, ons goed
hielp! Twee auto’s die al vastgezeten hadden was voldoende. Ook de stokzaag en de
ladder van de begraafplaats kwamen goed van pas. Alle aanwezigen die wilden, hadden
een karretje met stevig eikenhout. De eerste keer dat ze het warm kregen van dit hout.
Zaterdag 19 december; brandhoutdag 3, Urkhovense Zegge. Met 11 personen en drie
lawaaizagen en Tinie met de tractor enorm veel brandhout weggesleept. Wie nu nog niet
genoeg brandhout heeft dan weet ik het niet meer.
Maar terugkijkend op deze brandhout maand kunnen we niet anders dan concluderen dat
er enorme voorraden aangelegd moeten zijn. De buitentemperatuur blijft exceptioneel
hoog, dus weinig de kachels aan en
wel nieuwe aanvoer. Ook een
positieve ervaring met de mensen
rondom de werkplek behulpzaam
waren met het transport van al
ons hout. Veel sneller en geen
beurse schouders.

Nieuwjaarswens 2015/2016
Ononderbroken stroomt de tijd:
Zij vliedt en vloeit, zij raast en ijlt
en wie maar een seconde wijlt
Verdrinkt in de vergetelheid.
Want alles vliedt en niets beklijft.
Terugblik kent een groot gevaar:
Het maakt u tot een zoutpilaar,
verstard, verhard, verdoofd, verstijfd.
En almaar verder gaat de stroom.
geen macht die hier een keer vermag.
Dus reist men verder, dag na dag.
De drenkplaats blijkt slechts een fantoom.
Toch even stilstaan, even dan,
bij wat we ooit hebben gedaan
wat lukte, wat is misgegaan
en wat waarschijnlijk beter kan.
Elkeen moet trekken door dit land,
waarbij ik u geluk toewens.
Een kleine geste van een mens:
Ik heb uw lot niet in mijn hand.

Fred Lambert (18-12-2015)
Hoi Jan,
Even een kort berichtje over het knotten van vandaag.
Ik kom net thuis van het knotten. Er waren 17 knotters aanwezig, en dat ondanks de
aanvankelijke regen vanochtend. Na 10 uur werd het gelukkig droog.
We hebben met die 17 mensen 19 bomen geknot. Het totale karwei is daarmee nog niet
klaar daar. Ik heb even gekeken wat er nog moet gebeuren en telde 10 bomen die nog
geknot zouden moeten worden dit jaar. De bomen die nog moeten gebeuren staan
allemaal aan de buitenkant en zijn zeker niet de grootsten.

De catering was ok. Onze bijenhouder kwam tijdens koffietijd met warme
worstenbroodjes voor iedereen, waarna hij met zijn zoontje bleef om met te helpen
knotten. Ook de soep was weer uitstekend.Verder geen incidenten of verlies van
materieel. Het dikke hout ligt er grotendeels nog, maar ik verwacht dat diverse mensen
in de loop van de week er wat van komen ophalen.
Groet, Chris

Zaterdag 9 januari de Breugelse Beemden. Prachtig weer en de kanaaldijk was de
parkeerplaats van wel 10 auto’s. Het is ook ver van het Klooster in Nuenen. Een mooie
brug over de sloot met een touwleuning en ieder kwam droog op de werkplek. Er waren
bomen met meerdere koppen zodat iemand zei “vandaag niet de bomen maar de koppen
tellen” zo gedaan en dan komen we op 55 knotten i.p.v. de 40 uit de statistieken. Enkele
knotten moesten eerst van de klimop ontdaan worden om de aanzet van de takken te
kunnen bereiken.
De dag dat er hard gewerkt werd en er wel twee keer Opa geroepen werd door
verschillende kleinkinderen, dus we hebben de toekomst!!!!
Donderdag 21 januari: Extra aandacht voor de oproep werkt. Er kwamen maar liefst 14
personen, meer dan op een brandhoutdag!!! De knotwilgen bij de achteringang van de
Lissevoort waren een jaar of 7 niet geknot dus zeer dik en lange takken/bomen stonden
er op. De dikste stukken toch maar met de lawaaizaag aangepakt. Maar er waren er ook
die dat hun eer te na kwam en bleven handmatig zagen. De hoeveelheid werk was af te
meten aan de enorme berg brandhout dat naar de verzamelplaats gesleept werd.
Uiteraard klokslag 10.30 uur koffietijd. Koffie voldoende ondersteund door
“Jodenkoeken” maar de geliefde van Fred kwam met extra koffie en eigengebakken
taart/cake. Voor 12.00 uur was de klus geklaard. Met twee personen een wagentje hout
naar de tuin van Wim Stolten gebracht, gezaagd en gekloofd en netjes in het hok. Deze
hele operatie werd zeer nauwkeurig in de gaten gehouden door een roodborst, had Wim
toch zijn spionnen er op uit gestuurd???

Zaterdag 23 januari: We zijn op een wel heel bijzonder plekje in de Snuffeltuin van
Marie Christine Kop. Een idyllische tuincentrum midden in de woeste natuur van de
Breugelse Beemden. De uitnodiging om in de prachtig stukje Nuenense natuur te komen
hobbyen was niet aan dovemans oren gericht. In een mum van tijd waren de 20
knotwilgen kaal en het dikke hout verzameld bij de vuurplaats. Gezellig koffiedrinken in
de vuurkring zonder vuur. Maar wel krukjes van echt wilgenhout. Na afscheid van Marie
Christien verder bij de Breugelse Beemden. En weer een brug met leuning gemaakt voor
een veilige slootpassage voor de wat minder stabiele mede-knotters. Na de “soep op de
dijk” toch de lawaaizaag erbij gehaald om de laatste forse takken klein te krijgen.
Woensdag 27 januari: Gerwenseweg 7 en het regent weer eens. Toch 8 echte mannen in
regenpakken. 8 stevige knotwilgen staan voor ons te druipen van het regenwater. Ok
toch maar beginnen. De glibberige bomen in en zagen, knippen en breken. De takken nog
wat uitgedund want brandhout is altijd welkom bij de knotters. 10.30 uur koffie van de
eigenaresse. Het was “koffie met” overheerlijke eigengemaakte en nog warme
appeltaart. Afspraak gemaakt dat wat de appeltaart betreft de bomen elke jaar wel aan
de beurt zijn! Voor 12.00 uur waren de 8 bomen kaal en de takken lagen op een stevige
hoop. “Jan waar gaan we nu naar toe? Je wilt toch niet zeggen dat je geen extra klusje
meer hebt!” Einde knotochtend.

Zaterdag 30 januari: Verdomme het
regent en de voorspellingen zijn erg
slecht. Geen buien maar langdurige
regenval tot wel 25 mm. Wat doen
we? Aflasten kun je niet maken. De
koffie is al in voorbereiding, de soep
zal ongetwijfeld al klaar zijn. Menig
een heeft zijn regenpak al
klaargelegd. En het blijft maar
regen, buienradar is ook al niet hoopgevend. 06.00 uur omdraaien op de andere zij, het
blijft het gewoon doorregen. Dan toch maar opstaan. Niemand belt om te vragen of het
doorgaat waardoor ik aan het twijfelen zou gaan. Nauw kom op dan maar, laarzen en
regenpak aan. Gereedschap in de auto, ladderwagen opgehaald en al een beetje nat
zonder de helm. Naar het tuincomplex aan de Papenvoortsedijk. De voorzitter is er al en
de poort staat wagenwijd open. Klaas komt als eerste met de fiets en gaat aan de slag.
De volgende en zo verder tot we met 12 mensen zijn. Gelukkig dat ik niet te hard
getwijfeld had want deze harde kern kun je toch niet teleur stellen. Mooi op tijd komen
Marika en Gertjan met de koffie. Gelukkig is er een schuilhok zodat we geen verdunde
koffie hoeven te drinken. Er is een ruime keus aan snoepgoed bij de koffie waarvan de

Amerikaanse havermoutcake met veel chocolade en suiker favoriet is. Zonder enige
aansporing gaat ieder weer aan de slag. Erik gevraagd wat eerder met de soep te komen.
Dat kwam mooi uit want rond 12.00 uur was de klus op het complex geklaard, 11 wilgen
geknot met een enorme berg takken en het nodige brandhout. Ook van de soep werd
genoten in de schuilschuur. Pompoenen en chili con carne en stokbrood. Ook hier werd
weer enorm van genoten. Bij inventarisatie wie nog verder wilde waren 5 “echte kerels”
die nog wel zin hadden. Aan de oever van de woest stromende loop (Hooidonksebeek)
werden, in een uur tijd, nog drie wilgen geknot. Tijd om af te sluiten. Al het gereedschap
was er, de ladders opgeladen, vastgezet en afgedekt met het verplichte net. Op naar de
stalling en de aanhanger naar binnen geduwd en nog steeds regen-nat-regen-nat. Naar
huis en de auto leeg gemaakt. Partner niet blij met een auto die ook van binnen
behoorlijk nat was en vies. Diplomatiek opgelost en alle zagen droog gemaakt en in de
olie gezet. 14.00 uur, tijd voor een douche en de regen stopt verdomme!!!!!!

Knotten op zaterdag 27 februari
De knotplaats lag in de Paaihurken, voorbij
’t Schut, diep verborgen tussen de
Soeterbeekseweg aan de ene kant en het
Nuenens Broek aan de andere kant. De
toegang was door het z.g. Schapenweitje.
Schapenweitje, wat heet ! Alleen dieren
met zwemvliezen hadden hier enige kans
op overleven. In de frisse vorst van de
ochtend was de tocht nog enigszins te
doen, maar gedurende de dag zorgde de
voorjaarszon voor een zompig modderpad.
In het gebied stonden de bomen verspreid
over de weilanden. Het
gemeenschappelijke kenmerk was de
grootte en de ouderdom. Prachtige
exemplaren, stuk voor stuk uniek van vorm.
Ze waren hoog tot nog hoger en voorzien
van zeer gevulde kruinen. Na afloop telden we een vijftiental exemplaren geknot te
hebben. Dat getal sloeg alleen op de standplaatsen. De telling van de geknotte kruinen
leverde een getal op dat meer dan de helft hoger kwam.
De groep bestond uit 18 personen, die stuk voor stuk zichtbaar liepen te genieten van
deze klus: de locatie was mooi (diep in het Nuenense land), het weer was schitterend
(zonovergoten, met een fris windje). De tocht naar alle werkplekken werd voornamelijk

bepaald door de doorwaadbaarheid van sloten en de aanwezigheid van natte gedeelten
van het grasland.
De koffie- en soeppauze waren bij “’t Schut”: heerlijk in de zon, gezeten op de stalen
hekken, in de windbeschutting van het Broek was het zeer goed toeven.
Bij de afsluiting van de werkzaamheden bleef een vijftal bomen ongesnoeid achter: een
bewuste keuze om het grootste deel van de klus te klaren en binnen een fatsoenlijke
eindtijd af te sluiten. De laatste kruinen, waar alleen met de uitschuifladders in te
klimmen was, verloren hun laatste takken onder applaus van de zeer voldane grondploeg.
Paul Dinjens
Onze nieuwe aanwinst aan het woord: Als ik dit schrijf, zit het knotseizoen er weer op

en is de lente in aantocht (sterker, vandaag is het officieel lente). Het is opvallend hoe
snel de gedachten zich richten op het lente- en zomerseizoen als het knotseizoen
achter me ligt. Aan de andere kant (en ik was hiervoor gewaarschuwd): je gaat je met
elke knotwilg in de regio identificeren, juist ook buiten het knotseizoen. Sterker, mijn
gezin zal zich nog lang heugen dat we in de carnavalsvakantie een paar dagen naar
Zeeuws-Vlaanderen op vakantie gingen. Man, wat een knotwalhalla is dat! Zowel in
Nederland als een stuk in België vind je daar eindeloze rijen knotwilgen, waar ik
uiteraard verlekkerd naar keek en waarvan ik me telkens afvroeg: wat voor een Jan
hebben ze hier om dit allemaal te “managen”? Mijn gezin werd dat gekwijl en gewijs
langzaam zat, met uitzondering van mijn jongste dochter Elsa, die inmiddels ook is
ingewijd in de knotrituelen. Toen Jan vroeg om iets over afgelopen seizoen te schrijven,
kwam dat beeld als eerste naar voren: mijn dochter die van “vriendelijke opa’s” les kreeg
in het vakkundig hanteren van takkentang, zaag en vooral de hiep (haar favoriete
gereedschap). Dank aan allen die haar zo aardig wegwijs hebben gemaakt in deze
mannenwereld!
Afijn, een terugblik dus. Ja, er doemt weer een beeld op. Of liever gezegd: de smaak en
geur van een heerlijke door-de-weeks stuk appeltaart aan de Gerwenseweg, zo ongeveer
in mijn achtertuin. Dat was een van die lange rij van regenachtige knotdagen, waar we in
mijn herinnering elke keer pech hadden met het weer. Maar waarbij Jan ons elke keer
vol lof toesprak als “echte helden” en meer van die kolder. Je doet toch gewoon je plicht
en eet appeltaart op de koop toe? Bij de fitness blijf je tenslotte ook niet droog. Wat ik
qua natheid en natuurschoon een absolute topper vond dit jaar, was de extra ingelaste
klus in het Spekt. Jawel, alweer in het prachtige Gerwen, je zou denken dat ik
bevooroordeeld ben. Allereerst moesten we een heel eind lopen in een voor mij volledig
onbekend terrein, waar we gestopt werden door een sloot. Echte knotters (behalve
Ruud…) laten zich uiteraard niet stoppen door zoiets nats en met veel pijn en moeite

kwamen we bij de lichtelijk verwaarloosde knotwilgen. En als je eenmaal weer in een
boom zit in zo’n prachtige omgeving, dan valt alles weer op zijn plek.
Tenslotte vond ik de zaterdag in de Breugelse Beemden erg bijzonder. Jullie weten nog
wel: die verborgen tuin-met-tuinhuisje van die mevrouw waarvan ik de naam vergeten
ben (Marie nog iets?). Wat een hidden treasure was dat, daar zou ik echt nooit gekomen
zijn zonder deze klus. O ja, en nu moet ik ook nog denken aan die keer dat ik het gevoel
had dubbel vrijwilligerswerk te doen: de ochtend bij het Ronald McDonald huis in
Veldhoven. Buitengewoon dankbaar werk voor mensen die zelf ook buitengewoon
dankbaar werk doen. En dat proefde je in de taart vooraf en worstenbroodjes achteraf.
Dan heb ik naast het knotten nog een uniek inkijkje mogen hebben in de wondere wereld
van het hoger management der knotgroep. Omdat ik dit seizoen wat extra vrije tijd had
om een beetje bij te komen van het werk, heb ik Jan mogen helpen met het digitaliseren
van het knotbestand. Ik had al respect voor zijn managementskills, maar ik heb nu
ontdekt hoeveel kennis en informatie er tussen zijn oren zit. En peuter dat er maar eens
uit… Ook dat was erg leuk om te doen, niet alleen om Jan te helpen, maar ook om een
beeld te krijgen van de ongelofelijke hoeveelheid knotlocaties en bijbehorende
informatie. Afijn, ik heb
genoten van het afgelopen
seizoen, net als jullie hoop
ik (een enkele gewonde
daargelaten, helaas). Ik ben
blij dat ik nu weer wat tijd
heb voor de (moes)tuin,
maar ik weet inmiddels dat
het ongeveer in september
weer gaat kriebelen…
Gertjan Koornneef
Terugblik ARBO 2016.
Het knotseizoen 2015-2016 met ARBO-ogen bekeken wordt gekenmerkt door het
ongeval van Wim Stolten. Het is dan ook niet mis om de twee botten in het onderbeen te
breken, gelukkig wel nette breuken, en de kniebanden te scheuren. Gelukkig hebben we
kunnen constateren dat Wim in staat is lopende de laatste knotdag te bezoeken.
Het ongeval kan niemand verweten worden of het zou de zware tak moeten zijn die bij
het vallen rare bewegingen heeft gemaakt. Wel heeft het ongeval de volgende zaken
duidelijk gemaakt:
 In de boom staan kan net zoals op de ladder staan risico’s niet uitsluiten
 Ook bij “kapstokken” kunnen de gezaagde takken rare bewegingen maken

Er waren meerdere mensen in de buurt, waarbij ook de mobiele telefoon goed van
pas kwam om versterkingen op te roepen
 Een ladder, liefst een wat brede, kan uitstekend functioneren als brancard
 De collegialiteit in de knotgroep is groot te noemen, zowel wat betreft de
verzorging direct na het ongeval als bij het helpen van Wim “de winter door”
Het is bijna vanzelfsprekend dat er ook het afgelopen seizoen een aantal keren takken
op of vlakbij collega’s terecht gekomen zijn. Wel kan daarbij geconstateerd worden dat
het gebruik van “persoonlijke” beschermingsmiddelen, in de vorm van helmen en laarzen
met stalen neuzen, door de meerderheid van de knotters worden toegepast. De sfeer en
mentaliteit binnen de knotgroep is gelukkig ook zo dat er onderling gecorrigeerd wordt
naar aanleiding van bijna-ongevallen die zijn opgetreden.
Omdat de ARBO naast het voorkomen van (bijna)ongevallen ook gericht dient te zijn op
het welzijn van de deelnemers moet er ook continu aandacht blijven voor het afwisselen
van de bewegingen, want achter elkaar in één houding werken of dezelfde
werkzaamheden te verrichten is altijd slecht.
Vandaar dat de oproep blijft om elkaar bij het zagen en opruimen af te wisselen, mede
opdat iedereen trots kan zijn op de “kale” bomen en het netjes achterlaten van het
gebied waar gewerkt is.
Ruud Gilin


De afsluiting; Geheel volgens traditie
sluiten we af bij het Weverkeshof.
Vele bomen op evenzoveel plaatsen,
tot zelfs in het water. Al het hout
moet afgevoerd worden om zoweinig
mogelijk schuilplaatsen voor de
marters te creëren. Zij hebben de
eigenschap ongevraagd kippen te
veroberen. Op de gewenste tijd koffie
met gebak en daarna weer aan de slag.
We halen de planning, tussen 12.00 en
13.00 uur is ook deze laatste klus
geklaard, op naar De Rijt. We zijn
weer van harte welkom in de garage
van de familie van Asten. Het
samenzijn verloopt in alle harmonie en
zonder een traan maar met de belofte
tot het volgende seizoen. Rond 14.00
uur was ieder huiswaarts en de resten
van de vuile laarzen opgeruimd. Onze
zeer hartelijk dank aan de familie van Asten en wie weet tot volgend jaar.
Hiermee zit ons 43ste knotseizoen er op met geweldige resultaten, waar ieder al kennis
van heeft kunnen nemen. Wat rest is een enorme dank aan alle koffiezetters en
soepmakers. Want wees eerlijk, velen hebben de rustmomenten rond 10.30 en 12.30 uur
hard om weer op krachten te komen. We vinden het bijna vanzelf sprekend da er dan
koffie of soep is.

Zelf wil ik ieder danken voor de bijdrage op alle vlakken want er moet niet alleen
gewerkt worden het moet ook gezellig zijn en dat is dit seizoen weer helemaal gelukt.
Ook wordt er door menigeen een deel van de verantwoordelijkheid opgepakt en diverse
knotters denken mee hoe het beter, veiliger en sneller kan. Nogmaals alle hartelijk dank.
Jan Kempers

