Hein van lersel

Toro Werkman, alleskunner op golfbaan 't Gagel
in Zwolle.
Martin Brummel is sinds één jaar head greenkeeper op golfbaan
't Gagel in Zwolle. Een 10 holes golfbaan die 6 jaar geleden is aangelegd. Brummel: "We hebben nu recent gehoord dat de gemeente
groen licht heeft gegeven voor de aanleg van 9 extra holes.
Waarschijnlijk wordt binnenkort gestart met de bouw van een nieuw
clubhuis. Maar vooruitlopend op de uitbreiding van 't Gagel is het aantal leden al fors uitgebreid.•
Brummel: "De laatste jaren gaf dat wel wat extra druk op het greenkeepersteam, want we hebben nu meer leden dan eigenlijk mogelijk
is. En het zijn ook allemaal jonge mensen die gemiddeld heel veel spelen."

Economisch
Redenen genoeg dus voor de greenkeepers van Golfbaan Zwolle om aan de slag
te gaan met een goede en volled1g geequ,peerd mach1nepark En het team van
Brummel heeft wat dat betreft met te
klagen, want de fors u1tgevallen schuur
van de golfbaan staat boordevol redelijk
n1euwe mach1nes Brummel ·Als je het
econom1sch bekijkt hebben WIJ e1genlijk
veel te veel machmes Want veel van de
machmes d1e w1j hebben. gebrulken we
natuurliJk maar een paar keer per Jaar
Puur econom1sch m1ssch1en n1et verantwoord, maar als je naar het onderhoud
van je baan kijkt een absolute noodzaak
Als je afhankelijk bent van loonwerkers,
moet je je toch nchten naar hun agenda·
De mach1ne d1e d1t keer 1n de schijnwerpers staat 1s de Tora Workman Een
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machme d1e t Gagel dne jaar geleden
heeft aangeschaft. Brummel is bij de aanschaf van de Werkman n1et betrokken
geweest, want toen zat hij nog bij zijn
vonge werkgever 'De Lochemse Golf'.
Toro workman
De Werkman wordt op 't Gagel voor een
zeer breed scala aan werkzaamheden
gebruikt In pnnCipe ZIJn d1t allemaal
werkzaamheden aan de greens en tees
Voor werkzaamheden aan de fa1rway
gebru1ken Brummel en ZIJn team een

Golfbaan

't Gagel

Sh1baura compact tractor
De belangnJkste machme voor de
Werkman 1s zonder twiJfel de Hard1
spu1t Brummel ·Als 1k eerliJk ben staat
die spu1t bijna het hele setzoen op de bak
van de Workman . Ntet dat we n1ets
anders doen met de Werkman. maar het
belangn)kste tS wel sputten. Ga maar na.
vloetbare mest, Humate en op ZIJn liJd
I)Zerchelaat •
Brummel heeft nu een setzoen met
Symb1o Thatch Eater gewerkt. maar
heeft het 1dee dat dtt m1ddel op ZIJn
greens door de zeer lage Ph-waarde van
4 1 wetmg tot geen pos1t1eve effecten
heeft Omdat Brummel op z1ch wel de
posttteve effecten 1nz1et van stoffen als
Symbto w1l htj komend groetse1zoen een
test Uitvoeren met Humate. Ook Humate
1s een b1ologtsch hulpmtddel. dat geleverd wordt door ProGrass
Andere m1ddelen d1e de greenkeepers
van Golfclub Zwolle gebrutken ZIJn
Headland Tnsert, Porthcawl, een blo-stimulans van Farmura en natuurltjk Pnmer
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daarom zo weonog mogeloJk verzurende
meststoffen te gebru1ken en alles te vermiJden wat de Ph nog verder terugbrengt.·
Vicon
Do Wor~.man wordt niet alleen gebruokt
voor vloeobare mest. maar heeft ook de
mogeliJkheld om een Vîcon pendelstrOOI·
er erop te bouwen. Brummelvindt het
strooobeeld met een pendelstroooer dut·
deliJk beter dan met een handstroooer ol
met de hand en Je bent ook nog eens
sneller rond met het strooien . De Vicon
kunstmeststroorer kon overrgens n1et
zonder meer op de Toro geplaatst worden Er ZIJn wat kle1ne aanpassingen
gemaakt, zodat de strooier zowel op de
Urummt'l ove-r ZIJD Wor.t !ll4n •r>to mMhirw ö pedH't a.fgp
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beschrkt Opbouw van vrlt geeft natuur-

Sh•baura on de 3-punts hef als op de bak

liJk ook nog eens een verzurende wer-

van de Werkman gebru1kt kan worden.

king

Marrn Brummel· "Ik heb vroeger ook wel

Brummel "ik weet het. wiJ hebben

gewerkt met een handstrooier. Gaat op
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geleerd dat een lage Ph voor een green

zrch goed, maar JE' z1et dat onherroepelijk

Brummel memoreerde al even de lage

te prefereren is, omdat de grassoorten

de donkergroene banen waar het gras

Ph-waarde van ZIJn greens, rets wat vol-

d1e WIJ als greenkeepers wrllen hebben

extra mest heeft gehad Met een pendel-

gens Brummel ontstaan rs door het zure

zuurm1nnend ZIJn Maar voor mrJ gaat
een Ph van 4 1 rets te ver Ik probeer

stroo•er ben JE' dat effect kwrJI. •

beregenrngswater waar 't Gagel over
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Brummel probeert de voordelen van het
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hef IS dat toch m1nder werk. Al met al 1s
Brummel meer dan tevreden met ZIJn
Workman H1j verzucht niet voor mets
"Ik zou er e1genhjk twee moeten hebben.·

TORO.
Machinelijst 't Gagel Golfclub
ZWOLLE
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lage gew1cht van de Workman zoveel
mogelijk overe1nd te houden. Zo zal hiJ
noOit meer dan 100 kg kunstmest 1n de
stroo1er doen Brummel ·Als 1k veel
kunstmest moet stroo1en, gebru1k 1k dus
ook de Sh1baura tractor •
Een v1erde mach1ne d1e aangekoppeld
kan worden IS een S1s1s shtter Brummel
probeert m het se1zoen eens per v1er
weken de greens. fore-greens en de tees
te slitten. Brummel: ·Dat lukt 1ammer
genoeg n1et altiJd Overlast voor de spelers van een shtter IS natuurlijk veel mlnder dan van een Vert1-dra1n. Vandaar dat
we toch aan d1t schema proberen vast te
houden.·
Nadelen
Watlijn nu e1genhjk de nadelen van de
Workman? Brummel kan e1genlijk maar
eèn nadeel opnoemen. De transportsnelheld IS perfect, de mach1ne IS zeer com·
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fortabel en goed afgeveerd Het gew1cht
IS lekker laag, wat hem bij u1tstek
gesch1kt maakt voor we1ken op de
green Het en1ge nadeel 1n vergehJkmg
met een tractor IS dat het relatief lange
tijd kost om machmes aan en af te koppelen. BIJ een tractor met een 3-punts

Jacobsen Greensking IV
Jacobsen Greensking V
Jacobsen Greensking VI
Jacobsen 111 0 truck
Ransomes 3500 Commander
Ransomes supereerles 2x
Toro 6700D Reelmaster
Toro groundmaster 325D
Toro workman
Toro opbouw topdresser
Shibaura sp 3540 Tractor met
frontlader
Holder A 560 Tractor met frontlader
E-Z-GO 804 Transporter
Verti-drain 145
Wiedenmann super400 Veeg/
klepelmachine
Verti-seed
Hardi opbouw veldspuit
S1s1s multislit shtter
Vicon pendelstroOier
Ryan fa1rwayshtter
Ryan zodensnijder
Llttle wonder kantensnijder
We1derol
N•mos kipper I Grondbak
Breviglien landbouwfrees
Stihl motorzaag
Suhl bosmaaier
Flymo circelmaaier
Robin rugbladblazer
KWH wielbladblazer
Imfrance beregen1ngshaspel
Plantgatenboor
Fahr cydomaa1er
Acrobat grashark
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