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Hein van lersel

E-power in Tilburg
Man & machine: de Ransomes E-plex op Prise d'Eau
De mannen van Ransomes waren begin negentiger jaren absoluut
revolutionair toen zij een naam moesten verzinnen voor hun nieuwe
elektrische greenmaaier, de Ransomes E-plex. Vele jaren voordat in
het kielzog van het internet talloze e-bedrijven en e-initiatieven op de
markt kwamen, maakten zij al goede sier met de eerste elektrische
greenmaaier. Ook wat betreft succes kan er jammer genoeg een vergelijking worden gemaakt tussen de E-plex en internetbedrijven. Want
hoewel de E-plex overal goed schijnt te voldoen, zijn in de
Nederlandse situatie nog relatief weinig banen die elektrisch hun
greens maaien. Een van de banen die vanaf het eerste moment kozen
voor het concept was de Tilburgse baan Prise d'Eau. Wij spreken met

Arné Vingerhoets, head greenkeeper van deze baan.
Pnse d'Eau gaat nu ZIJn zesde se1zoen 1n
en ztt daarmee nog steeds 1n opbouw.
Wat betreft de greenkeepers gaat dat
goed, want 1k heb nu een heel fanat1eke
club van zes greenkeepers, waaronder
een fulltime monteur voor de machines
en onderhoud van het gebouw en daarnaast nog twee JOngens van het leerhng-

wezen Een van de leerlingen IS fulltime
bez1g met het onderhoud rondom het
clubhu1s • V1ngerhoets tS s1nds en1ge
jaren head greenkeeper en meewerkend
teamletder van deze club mensen
V1ngerhoets "Ik heb tegen mtjn directeur. de heer Stok gezegd dat 1k graag
head greenkeeper wil worden, maar wel
graag mee wtl bhJVen werken Ik wil geen
head greenkeeper achter m11n bureau
worden·
Beregenen op maat
Pnse d"Eau hel"ft te kampen met de
moerltJkhe•d dat de baan aangelegd ts op
zeer droogte-gevoehge zandgrond. En
hoewel de baan een paar )aar geleden
een all-over beregen1ngs1nstallat1e heeft
aangelegd, bliJven er problemen met
droogtegevoeligheld Vtngerhoets.
·Afgelopen se1zoen hebben een aantal
studenten van de HAS een mventansatre
gemaakt van onze fa•rways. Hun oplosstng was de fa•rways 1n te delen 1n gebieden. zodat Je teder deel naar behoefte
kunt beregenen. De fa1rways ZIJn onderverdeeld van I tot en met XII. Het CIJ·
Ier staat h1erb1j voor het aantal dagen dat de fatr-

Zesjaar in
dienst
V1ngerhoets IS SindS

de ontw1kkehng van de baan en
het gebru1k van de E-plex V1ngerhoet~
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d1e m groep V valt, kan dus VIJf dagen
zonder regen Daarna moet er dagelijks
hcht beregend worden •
De studenten van de HAS hebben m hun
onderverdeling zoveel relc.emng gehouden met de gem1ddelde verdamp1ng m
het se1zoen
Pnse d'Eau heeft het afgelopen Jaar nog
n•et echt gewerkt met het systeem door
bliksem•nslag m de kast. V1ngerhoets:
·Daardoor hebben we nog hoofdzakeliJk
op v1suele 1nformat1e moeten regenen
Onze baan moet toch een groene mat
houden Het hoeft n1et d•ep donkergroen, maar zeker geen gele mat •

E-plex
Zitten alweer meer dan een uur te
praten, voordat we er achter komen dat
de E-plex nog met ter sprake IS gekomen.
En dat IS toch de uttetndeliJke reden van

w·

m•Jn bezoek aan Pnse d'Eau
Vtngerhoets "WIJ werken smds '95 met
de E-plex en onze pnmatre reden achter
de keuze voor elektnsch maaien was om
met zo we•n•g mogeliJk hydraul1ek en
ol1e op de baan te gaan Zeker omdat WIJ
h•er •n een waterwmgebted Zitten.·
De mtbeureden was •n aanleg de belangriJkste reden om met de E-plex te starten.
maar 1S allang n•et meer de entge
Vmgerhoets. "Gelu1d ts heel belangnJk.
voor golfers, maar ook voor Jezelf IS het
een genot dat de mach•ne st•l•s • Een
derde reden IS het beperkte onderhoud
dat de machme nod•g heeft. De mach1ne
IS wel tets duurder maar daar staan fors
lagere onderhoudskosten tegenover.
Ook omdat er aldus Vtngerhoets 'btJna
mets kapot kan' . ledere dne Jaar een
meuwe accuset IS het belangriJkste
Ontwikkeling
Pnse d Ea
·oal gezegd vanaf het eerste beg•n met de E-plex begonnen. De
mach•ne leed op dat moment nog wel
aan de nod1ge kmderz1ektes. maar d•e
ZIJn door de Jaren heen verholpen .
V1ngerhoets "In '98 waren we m de
markt voor een tweede elektnsche
greenmaa•er en we hebben toen nog
even aan de Jacobsen gedacht als alternat•ef voor de vern1euwde E-plex 11 d1e
Pols Zu•dland toen aanbood WIJ hebben
toen toch voor een E-plex 11 gekozen.
Ook met het tdee dat deze mach1ne geen
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ktnderztektes meer zou hebben.· Dat
klopte ntet helemaal Maar d1e problemen ZIJn ook allemaal weer perfect
opgelost door Pols. Een van de Interessante novtietten van de E-plex 11 was de
crUise control waarmee de maa1er was
uitgerust Dat betekent dat de machtne
zowel berg op als berg af dezelfde snelheld levert.
V1ngerhoets: • Door de liJd heen 1s er
zoveel aan de machme verbeterd en een
aantal van dte verbetenngen ZIJn door
ons aangedragen Een voorbeeld daarvan
1s het accupakket Met de eerste accu's
konden we maar net 18 holes maa1en
Nu beschtkken we over accu's d1e btJ de
JUISte temperatuur wel zo'n 27 holes
kunnen rnaaten De E-plex 11 heeft daar·
naast nog de mogehjkhetd om het accupakket te wtsselen WIJ hebben daartoe
een kletne roltakellaten maken. zodat
we snel kunnen wtsselen Dat geeft ons
de mogehJkhetd om na het maa1en van
de greens snel de accu's te WISSelen en
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tee-koo1en te monteren en dan verder te
gaan met het maaien van tees en surrounds Op zo'n manter wordt zo'n
mach10e wel eens zes tot acht uur per
dag gebrurkt •
De E-plex wordt verder tnodenteel nog
gebrurkt om te sweepen. De mannen van
Pnse d'Eau hebben daartoe een ergen
borstelsysteem ontw1kkeld dat ze 10 de
hef van een E-plexmaarer kunnen hangen
Een, twee of drie
Arne Vrngt:rhoets geef' met name hoog
op over de mogelijkheld om de mach10e
heel soepel per koo1 1n te schakelen
Vrngerhoets. ·Het vraagt heel veel ervanng. maar als je schu1n op de rand van
een green aanrijdt, schakel je eerst d1e
koor 10, dre als eerste op de green komt
en daarna rn volgorde de kooten ernaast
Hetzelfde doe je dan als je de green verlaat. Het rnteressante hreraan IS dat je
burlenronden met maar een of twee
kooren rngeschakeld kunt doen En dat IS
weer goed voor het voorkomen van
schade aan de buttenrand ter voorkomrog van de tnplexnngen Een van onze
greenkeepers deed drt truqe op het
greenkeepersexamen en de examrnatoren stonden daar wel even van te ktjken
Nogmaals, het kost moerte maar het
gaat wel·

Ambitie
De greenkeepers van Pnse d'Eau hebben
durdelijk een hoog ambrtrenrveau En dat
geldt ook voor de baan, want de voorbererdrngen voor de tweede golfbaan Ztjn
volop gaande Ook over deze baan zal
Vrngerhoets de superv1sre knjgen Dat
kan hij natuurlrJk nret zonder goede
machrnes, dus hrJ denkt al weer strekem
over de aanschaf van een derde E·plex.
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