Bijdragen en mededelingen van de
Nederlandse Vereniging van Boseigenaren
ALGEMENE

VERGADERING

D e jaarlijkse Algemene Vergadering van de Nederlandse Vereniging
van Boseigenaren zal worden gehouden, op vrijdag 22 mei 1959. Men
wordt verzocht reeds thans deze dag te noteren.
D e convocatie voor de vergadering zal tijdig aan de leden worden
toegezonden.
De Secretaris, J. W . B A X .
CURSUSPROGRAMMA
VAN DE BOSBOUWPRAKTIJKSCHOOL
Het cursusprogramma voor 1959 van de Bosbouwpraktijkschool — h e t
scholingsinstituut van de Stichting Bosbouw Praktijk Onderwijs — te
Arnhem, is thans vastgesteld en omvat de volgende cursussen.
5/1 —10/1 Cursus gereedschapsonderhoud
19/1 — 7/2 Algemene rationalisatiecursus
16/2 — 2 8 / 2 Voerliedencursus
2/3 — 2 1 / 3 Algemene rationalisatiecursus
6 / 4 — 1 1 / 4 Snoeicursus
18/4 — 2 / 5 Algemene rationalisatiecursus
2 5 / 5 — 6/6 Mechanisatiecursus
15/6 — 4 / 7 Bedrijf skadercursus
6 / 7 — 1 8 / 7 Voerliedencursus
17/8 — 5/9 Algemene rationalisatiecursus
5/10—24/10 Algemene rationalisatiecursus
26/10— 7/11 Voerlieden- of mechanisatiecursus
9/11—14/11 Snoeicursus
16/11 5/12 Algemene rationalisatiecursus
14/12—19/12 Cursus gereedschapsonderhoud
De 3-weekse Algemene rationalisatiecursus vormen nog steeds de basis van het cursusprogramma en zijn bestemd voor lager leidinggevend
personeel en bosarbeiders, tevens voor hoger en middelbaar leidinggevend personeel in opleiding, studenten en leerlingen van de Hogereen Middelbare Bosbouw- en Cultuurtechnische School. D e cursus is
geheel op de praktijk gericht, zowel t.a.v. de arbeid in het bos als het
gereedschapsonderhoud in de werkplaats.
Bij voldoende belangstelling blijft het mogelijk een theoretische
1-weekse Algemene rationalisatiecursus voor boseigenaren en hoger en
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middelbaar leidinggevend personeel te organiseren, ook al is deze cursus
niet in het programma voor 1959 opgenomen.
D e 3-weekse bedrijfskadercursus is speciaal bestemd voor hoger en
middelbaar leidinggevend personeel, dat reeds een 1-weekse of 3-weekse
Algemene rationalisatiecursus heeft gevolgd. Het is een overwegend
theoretische cursus, die veel aandacht schenkt aan de menselijke aspecten van de leidinggevende taak, door het behandelen van onderwerpen
als: menselijke verhoudingen, instructie-methoden, bedrij fsbesprekingen,
opleiding personeel, introductie personeel en beoordeling personeel. Ook
worden een aantal technische aspecten van de bosarbeidersrationalisatie
onder de loupe genomen.
De 2-weekse mechanisatiecursussen zijn bestemd voor bedieningspersoneel van motorkettingzagen, bosmaaiers en dergelijke kleine machines. Zowel de motortechnische als arbeidstechnische vraagstukken
komen aan de orde, zij het dan in praktische zin beperkt tot voor bosarbeiders te begrijpen leerstof.
De 2-weekse voerliedencursus behandelt de vraagstukken, die zich
voordoen bij het transport van het gevelde hout vanuit het bos naar of
op de afvoerwegen, met behulp van een paard en uitsleepmiddelen als
uitsleepwagentje, ketting, kabel, tang en dergelijke. Veel aandacht wordt
ook besteed aan de omgang met en de verzorging van het paard.
Goed gereedschapsonderhoud kan worden geleerd op een 1-weekse
cursus voor gereedschapsonderhoud. Deze cursus is vooral bestemd voor
specialisten in gereedschapsonderhoud, dus voor bazen of arbeiders die
het gereedschapsonderhoud — vooral het zaagonderhoud — al enigermate hebben beoefend en blijk hebben gegeven voor dit werk veel aanleg
te hebben. Het onderhoud van alle voorkomende handgereedschappen
voor de bosarbeid wordt op deze cursus geleerd.
Snoeicursussen van één week behandelen het snoeien van laanbomen.
N a a s t enige theorie wordt het snoeien vooral in de praktijk beoefend.
Tevens worden de deelnemers in de gelegenheid gesteld het onderhoud
van snoeigereedschappen te beoefenen.
Voor alle cursussen kunnen de deelnemers zich aanmelden bij de Bosbouwpraktijkschool, p / a Nederlandsche Heidemaatschappij, Huize Sonsbeek te Arnhem.

Nederlandse Bosbouw Vereniging
CONTRIBUTIE
Leden, donateurs en abonné's wordt dringend verzocht het door hen
voor 1959 verschuldigde te willen overmaken op giro-rekening 908488
van de penningmeester van de Ned. Bosbouw Vereniging, Sickeszplein 1
te Arnhem (ƒ 20,— voor leden ; dames van leden betalen ƒ 10,— evenals leden, die tevens lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren, ƒ 14,— voor abonné's, ƒ 7,50 voor goedkope abonnementen).
Ook de contributie voor de Studiekring van onze vereniging kan gemakshalve op dezelfde rekening worden gestort ( ƒ 2 , 5 0 ) .
D e Penningmeester van de N.B.V.,
J. C. E . C. N. van Florenstein Mulder.

