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Het doel van de bosarbeidswedstrijden is enerzijds om dit beroep dat in de
regel op afgelegen plaatsen wordt uitgeoefend weer eens in het licht van de
openbaarheid te brengen en de veranderingen te tonen die ook in dit vak
voortdurend plaats vinden en anderzijds om de arbeiders gelegenheid te geven
in sportieve sfeer hun vakmanschap onderling te vergelijken en te bewijzen.
De resultaten van de verschillende opleidingsscholen en kursussen konden
hierbij evenzeer tot uitdrukking komen als het streven, nieuwe machines en
werkmethoden toe te passen.
De wedstrijden waren verdeeld in twee afdelingen: die met gebruik van
handgereedschap en die met gebruik van motorzagen.
De wedstrijd in „Berg en Bos" vormde de finale van de regionale wedstrijden die in Bilthoven, Frederiksoord, Markelo en Valkenswaard waren
gehouden. Deze plaatsen zonden voor iedere afdeling de twee best geklassificeerden naar Apeldoorn, waar dus door acht personen aan iedere afdeling
werd deelgenomen.
De wedstrijd met handgereedschap bestond uit de volgende handelingen die
achter elkaar moesten worden verricht:
het opsnoeien aan de staande stam met snoeizaag op lichtmetalen slok;
het vellen van dezelfde stam met bijl en beugelzaag;
het uitsnoeien en schillen van de liggende stam en het op een hoop
dragen van de uitgesnoeide takken;
het planten van vijf boompjes;
het schatten van de inhoud van een gereedliggende stam;
het doorhakken met de bijl van een op de grond liggende vastgepende
stam.
Voor de afdeling motorzagen bestond de wedstrijd uit:
het vellen van een boom;
het snoeien en verdelen van de boom en het wegdragen van de stukken
op een nette stapel;
het doorzagen van een horizontaal tussen twee bokken liggend stamstuk;
het zagen van een valkerf en het afsnijden van een schijf uit een verticaal,
losstaand stamstuk;
het zagen van een poort in een schutting van paaltjes.
Voor de uitvoering van het vellingswerk had men een kunstmatig bos van
uitgezochte gelijkmatig betakte groveden en douglas op de bosweide opgericht, dat in de loop van de wedstrijd werd geveld. Verder stonden de benodigde boompjes gereed om geplant te worden, stammen om door te zagen
enz.
De prachtige entourage, de spannende wedstrijden en het mooie weer werk-
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ten alle samen om een grote schare belangstellenden rond het wedstrijdterrein
op de grote bosweide te verzamelen.
De wedstrijden hadden dankzij een goede voorbereiding een vlot verloop,
zodat deelnemers en publiek met genoegen aan deze wedstrijden zullen terugdenken.
Als winnaars van de wedstrijd met handgereedschap kwamen uiteindelijk
naar voren: K. Modderkolk uit Loenen (gemeente Apeldoorn), H. Blauw uit
ïsfunspeet (Staatsbosbeheer) en F. van Gils uit Middelbeers (Staatsbosbeheer).
Voor de wedstrijd met motorzagen waren de gelukkigen E. Lambeeck uit
Schilwolde, G. W. J. Sonder uit Almelo en H. van de Beek uit Heerde, allen
van de houthandel.

De winnaar van de wedstrijd met handgereedschap op de schouders.

