
Vrijwilligersdag snoeien en knotten 

Op Golfbaan Schinkelshoek waren de kappers op donderdag 25 februari wél open. 

Vooraf was het de vraag of er wel genoeg animo zou zijn. Willen de (meest al wat oudere) leden hun 

resterende energie wel inzetten voor het betere knot- en zaagwerk in plaats van voor het golfen? 

 

Boven: Welkom door Mirjam en Ben.  

Onder: De eerste wilgen zijn geknot en de samenwerking van de leden spat er af! 

 

Nou die animo was er wel degelijk. Leden die normaal niet echt snel over de baan gaan hadden nu de 

gang erin, zodat greenkeeper Ben bij zijn coördinatie alle zeilen moest bijzetten. 

 

 

 

 

Zo was er een extra 

lange ladder nodig om 

een nog zeer lenig 

maar overmoedig lid te 

bevrijden uit zijn 

benarde situatie hoog 

in een knotwilg bij A7. 



Ook werden de zakken volgepropt met in de bomen gevonden golfballen. Verbazingwekkend 

hoeveel ballen er in een knotwilg terechtkomen.  

    
Bij het snoeien van de leilindes werden enkel braakballen gevonden. Afkomstig van een bos-, rans- of 

velduil. En dat die uilen nogal wat muizen van de golfbaan halen, bleek wel na het uitpluizen van zo’n  

braakbal.  

  

Ook spechtenholen ontbraken niet. Kortom, naast het golfen is er nog al wat te beleven op 

Schinkelshoek. 



Iedereen genoot dan ook volop. Het mooie weer, de zichtbare resultaten van goed gesnoeide en 

geknotte bomen, en – ook niet te vergeten - het enthousiasme van directie, onderhoudsploeg en 

catering, zorgden voor een heerlijke vrijwilligersdag.   

 

Halverwege de ochtend kwam de onvolprezen catering langs met lekkers en dat werd na afloop nog 

eens dunnetjes overgedaan met soep, broodjes kroket en amandelbroodjes.  

Leden die na het werk nog dachten even 9 holes te lopen kwamen bedrogen uit. De energie bleek na 

een hole of vijf toch wel echt op. 

Een dag die zeker voor herhaling vatbaar is. 

 

Er is de komende tijd genoeg werk te verrichten in het kader van het duurzaam beheer van de 

golfbaan. Biodiversiteit is een zeer actueel onderwerp, ook op Schinkelshoek. 

Hulp van de leden, zowel fysiek als in sponsoring, is dan ook zeer welkom. 

Wij houden u op de hoogte. 

Namens de commissie duurzaam beheer van Golfbaan Schinkelshoek. 

Wim Goedendorp 

 

 


