achtergrond

Hein van Iersel

Oosthoek Greenkeeping koopt KORO Field
Top Maker (FTM 120) voor Golf Tee renovaties
.
De Field Top Maker is een machine die 3,5 jaar geleden op de
Nederlandse markt is gekomen.
Heel simpel gezegd is het een
overtopfrees met een transportbanden afvoersysteem.
Er zijn 2 modellen verkrijgbaar,
een 2 meter versie voor grote
oppervlakten en een 1.2 meter
versie Fine turf, voor tennis, bowling, cricket en voor golf de green
en de tee.
De machine is net als de andere Koro
machines ontwikkeld door Ko Rodenburg.
De wereldwijde verkoop en marketing
wordt gedaan door Pols Zuidland. Volgens
Van der Pols wordt de machine zelfs al
gebruikt om de tennisvelden van
Wimbledon te renoveren om zo een perfecte vlakligging te verkrijgen.
De 2 meter versie is in Nederland al enige
tijd een geaccepteerde machine. De
machine wordt gebruikt voor het affrezen
en egaliseren van bestaande grasvelden.
Hierdoor worden alle onkruiden en ongewenste grassen van het veld verwijderd en
wordt het veld gelijktijdig gevlakt.
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Oosthoek Greenkeeping heeft de machine
inmiddels voor het eerst ingezet voor het
renoveren van de tees van Golfbaan
Kleiburg. John Brusse die namens
Oosthoek Greenkeeping op Kleiburg is
aangesteld als hoofd greenkeeper over de
renovatie:
“Het probleem bij het renoveren van tees
is altijd dat je het wilt doen op momenten
dat er weinig golfers zijn, in ons geval dus
het vroege voorjaar van 2002. Op dat
moment troffen wij echter heel slecht
weer. De werkzaamheden hebben daardoor veel meer tijd gekost dan gepland.”
John Brusse: “In de ideale situatie ga je
met FTM 120 een aantal keren over de tee
heen waar je iedere keer een laagje kunt
wegfrezen tussen de 0 en de 5 centimeter.
Om de vlakkende werking zo goed mogelijk te krijgen, moet je zeker voor de eerste
bewerkingsgang de machine heel ondiep
instellen.
Dan kun je in de volgende bewerkingen
eventueel iets dieper. Het aardige van de
machine is verder dat je de grond die je
wegfreest na een korte compostering
gewoon weer zou kunnen gebruiken als
dressgrond.
Kleiburg heeft op de complete wegfrezen
van een tee van 150 vierkante meter inclu-

sief het afvoeren en een 3-tal bewerkingen met de frees circa 3 tot 4 uur werk.
Met een continue afvoer door middel van
meerdere kippers kan een hogere capaciteit verkregen worden.”
Het hart van de Koro Field Topmaker
wordt gevormd door een 120 centimeter
brede as met 40 speciale haakse messen.
Deze messen draaien met een hoog
toerental achterom. De zuiging en freesstand van het mes zorgen ervoor dat het
afgefreesde materiaal wordt afgevoerd.
Van der Pols ziet overigens nog andere
toepassingsmogelijkheden voor de Field
Top Maker.
Van der Pols: “We hebben de machines al
een keer ingezet om een aanzet van een
nieuw schelpenpad op een baan te
maken. De machine is daar eigenlijk niet
voor bedoeld, maar het ging heel makkelijk en soepel.”
Inmiddels heeft Oosthoek ook al een
KORO RD 130 recycling dresser gekocht.
De RD 130 is een machine die smalle sleuven freest in een bestaande toplaag en het
verwijderde materiaal als dressgrond op de
toplaag terugbrengt. De eerste golfbaan
Goesse Golf heeft de greens hier reeds
mee bewerkt.

GREENKEEPER

9

