Harrogate 2010, optimisme is terug maar
relatief weinig nieuws
Niek Rietveld, Golfclub Leeuwenbergh; John van Hoesen, NGA en Golfbaan Edda Huzid; Patrick Graafmans, NGA en Heijmans Sport en Groen; Erik van Wijhe, Vos Ruinerwold
(Hooge Graven); Henk van Lith, Oosthoek-Groep; Piet Oosthoek, Oosthoek-Groep; Jasper Zwarst, Bonenkamp Turfcare; Mark Willem Vros, Golfclub Leeuwenbergh; Paul Weber,
Vos Ruinerwold (Hooge Graven); Peter Goes, Utrechtse Golfclub “De Pan”; Laurens van Muijen, Pols; Vincent de Vries, De Ridder; Cees Wolters, Pols.

Verschralen van rough’s op golfbanen

Wie in 2009 naar Harrogate is afgereisd trof daar een mistroostig geheel aan. Weinig bezoekers en lichtelijk depressieve standhouders. In
2010 was het allemaal al wat beter. Het optimisme regeert weer en het aantal bezoekers is fors gegroeid ten opzichte van 2009. Kijk je strikt
naar het beursnieuws is de score wellicht minder positief. De meeste noviteiten waren al eerder gepresenteerd op andere beurzen.
De Nederlandse delegatie had zich daardoor niet laten weerhouden, want deze was weer ouderwets groot. Ik gok dat er minimaal 50
Nederlandse bezoekers waren op Harrogate, waaronder een forse delegatie van de Nederlandse Greenkeepers Associatie.
Auteur: Hein van Iersel

Met mijn opmerking dat op Harrogate relatief
weinig nieuws was te bewonderen maak
ik waarschijnlijk geen vrienden bij de grote
maaierfabrikanten. Met name Ransomes
Jacobsen had zijn hybride triplex frontaal bij
de ingang van de beurs opgesteld. Hoewel de
getoonde machine, de Jacobsen Eclipse 322,
volgens de mensen van Ransomes Jacobsen
het eerste productiemodel was, waren op

Presentatie van het productiemodel van de Eclipse 322.

eerdere shows -waaronder op de Golfshow van
2008- al prototypes van deze machine getoond.
De eerste exemplaren van deze machine zijn
dan ook al verkocht in Nederland. Niet op de
show, maar wel interessant als nieuwsfeit, is
de bekendmaking dat ook Toro met hybride
machines gaat komen. Toro is daarmee de laatste
van de grote drie die deze technologie omarmt.
Toro kiest voor een full-hybrid benadering. Dat

houdt in dat aandrijving van zowel kooien als de
machine elektrisch gebeurt. Dit in tegenstelling
tot John Deere die alleen de kooien elektrisch
laat aandrijven.
Behalve de aankondiging van een hybride
machine had ook marktleider Toro weinig
sensationeel nieuws. Wel was er een aantal
updates te zien aan de Reelmaster 3100. Deze is
nu ook leverbaar als een sidewinder. Dit houdt
in dat de kooien naar één kant geschoven
kunnen worden voor het makkelijk uitmaaien
van bijvoorbeeld randen van bunkers. Nieuw bij
Toro was daarnaast ook een nieuwe kleur voor
de Tycrop-topdressers. Dit merk topdressers is in
de loop van het vorige jaar overgenomen door
Toro en wordt nu verkocht onder de naam Toro
Propass.
Voor tractorliefhebbers was er weinig nieuws
op de beurs. Zowel New Holland als Kubota
waren bescheiden tot zeer bescheiden aanwezig.
Dat gold met name voor Kubota. Niet echt een
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Actueel

Tycrop-topdresser in de kleuren van Toro onder merknaam Toro Propass.

tractor, maar wel een stoere machine is het
nieuwe merk Multihog. Multihog is een Iers
merk dat wordt gebouwd door de voormalige
eigenaar van Mofett/Kooiaap, de bekende
meeneemvorkheftrucks voor achter op een
vrachtauto. Na de verkoop van zijn bedrijf heeft
de eigenaar van Mofett/Kooiaap zich gestort op
de productie van een robuuste werktuigendrager.
Inmiddels zijn wereldwijd ongeveer zes machines
gebouwd en uitgeleverd. In Nederland wordt
Multihog vertegenwoordigd door Pols Zuidland.
Redexim
Ook de Nederlandse fabrikant Redexim, bekend
van de Vertidrain, was aanwezig op BTME. Haar
grootste nieuws was een samenwerking met
het Engelse merk Blec om de Blec Sandmaster
te vermarkten. Blec is eind 2008 failliet gegaan,

Multihog
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maar is in 2009 onder dezelfde eigenaar, Gary
Mumbly, doorgestart. Voor de vermarkting
van de Sandmaster is er nu een samenwerking
met het veel grotere en het internationaal
opererende Redexim. De Sandmaster is een
typische aannemersmachine, die in staat is zand
in greens te brengen. Ook de Graden Contour
Sand Injection en de Imants Sandcat zijn daarvoor
geschikt, maar kunnen alleen voorgedroogd
zand verwerken. De Sandmaster kan dit
ook met vochtig zand. Het is nooit officieel
bekendgemaakt, maar van de Sandmaster zou
slechts een beperkt aantal machines verkocht
zijn. De eigenaren van Blec zullen redeneren dat
dit fors hoger moet kunnen met de inspanningen
van Redexim.
Trilo, of moeten we zeggen Vanmac?, kwam op
de vakbeurs met een verticuteerunit. Niet echt

De Blec Sandmaster voortaan onder hoede van Redexim.

sensationeel. Zelfs niet voor Trilo die al langer
verticuteerders verkoopt in combinatie met
opraap- en zuigwagens.
Ook een Nederlandse vinding maar dan van een
totaal andere orde is de Greentoi golfbaltoilet.
Het gaat hier om een meer dan levensgrote
golfbal die kan dienen als een stand alone
toilet op golfbanen. Volgens Harry Kok van
Golfcarecompany die de bal weliswaar niet
heeft uitgevonden, maar hem wel probeerde te
verkopen op de Harrogate beurs, was hiervoor
veel belangstelling. Zelf de organistoren van
de komende Ryder Cup hebben belangstelling
getoond. Ook niet helemaal nieuw, op de stand
van Keith Kensett, was de doorontwikkelde
Graden Contour Sand Injection. Deze machines
zijn in Nederland en Engeland zeer populair.
Vandaar dat de mensen achter Graden hebben

Voortaan zijn er ook Trilo verticuteer-units.

Graden Sand Injection voortaan ook met
doorzaaicassette.

verzonnen hier een werkgang aan toe te voegen,
namelijk het inbrengen van zaad. Het doel van
alle Graden-machines is feitelijk het bestrijden van
vilt, door verwijdering van organisch materiaal
en inbrengen van zand die het organisch
materiaal in de toplaag nog verder verdunt.
Door in dezelfde werkgang ook nog het juiste
zaad op de juiste zaaidiepte in te brengen, sla je
twee vliegen in één klap. Ook niet zeer nieuw,
maar wel zeer interessant is, een borstel die ik
tegenkwam op de stand van JSN Distribution.
Het gaat hier om een zelfaangedreven dubbele
borstel die achter ieder voertuig gehangen kan
worden. Het apparaat moet tegen de rijrichting
in het zand in de beluchtingsgaten borstelen.
Volgens de aanwezige verkoper ‘werkt het als de
brandweer’ en het beeld op de video doet dat
ook vermoeden. De medewerkers van JSN wisten

niet te vertellen wie deze borstel in Nederland
verkoopt.
Draineren
Wél nieuw was een toepassing van het materiaal
Aquadyne, Het gaat om plaatmateriaal dat
gemaakt wordt uit gerecycled kunststof. Het
kunststof wordt op een zondanige manier
geperst dat het waterdoorlatend blijft. Het aldus
ontstane materiaal is bruikbaar voor tal van
zaken. Een aardige toepassing op de golfbaan is
het verzagen van het materiaal tot paaltjes van
ongeveer 3 x 3 centimeter. Ze kunnen vervolgens
voor verticale drainage gebruikt worden. Het
bedrijf Aitken liet op haar stand een speciale
grondboor zien die gaten boort tot vijf meter
diepte voor deze toepassing. De standbemanning
wist te melden dat dit op greens met een diepe

Grondboor van Aitken zorgt voor afdoende oplossing
wateroverlast.

storende laag een uitstekende oplossing is voor
wateroverlast. In Engeland zou dit vooral gebruikt
worden op oude push up greens, die vaak
een gebrekkige drainage hebben en waar de
onderbouw uit klei bestaat.

Studiereis Harrogate UK
Eindelijk mochten de vier prijswinnaars van de
NGA Greenkeeperswedstrijd hun tas pakken
om de beloofde studietrip naar Engeland te
maken. Door omstandigheden werd deze reis
voor twee personen een jaartje uitgesteld, (de
winnaars van 2008) maar zij konden nu mooi
aansluiten bij de kersverse winnaars van 2009.
De reis welke grotendeels gesponsord werd
door Pols Zuidland BV ging ditmaal niet per
boot maar per vliegtuig. Vanuit Leeds werd per
taxi de laatste mijlen afgelegd om afgezet te
worden bij het krakende, zeer warme rustieke
Old Swan Hotel in Harrogate. Op loopafstand
van de beurs werden de eerste schreden in het
domein van de Engelse greenkeepers gezet
waar wij, Hollandse groene mannen ons zeer
snel thuis voelden. Namens het bestuur en
Cees Wolters van Pols Zuidland, hoop ik dat de
heren Peter Goes, (U.G.C. De Pan) Vincent de
Vries, (G.C.Warmond) en beide heren Eric van
Wijhe en Paul Weber van G.C.Hooge Graven
het zeer naar hun zin gehad hebben. Nu maar
weer flink oefenen om de beste te blijven in
hun handicapcategorie, en op naar de volgende golfwedstrijd van de NGA.

Het Greentoi golfbaltoilet.

Dubbele borstel van JSN.

John van Hoesen
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