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Hein van Ierse!

Met de juiste afstelling een perfecte machine
Man & Machine Amazone op golfbaan Gendersteyn

In de serie Man & Machine zijn bijna alle belangrijke machines al eens
de revue gepasseerd. Van greenmaaier tot spiker. logisch dat we op
zoek gaan naar de wat minder voor de hand liggende machines. Maar
soms spelen juist dat soort machines een cruciale rol bij het onderhoud
van een golfbaan. Dat blijkt bijvoorbeeld weer eens met de Amazone
die Gendersteyn al heel veel jaren in bedrijf heeft. Greenkeeper
spreekt met de mannen van Gendersteyn: Pieter Bierma, Marcel
Coops. Joan van Dijk, Paul Schilders. Frank Stegers en Cor Elderkamp.

Eenvoud
De er 1ng an de Amazone IS e1genhjk
erg eenvoud1g Op een roterende as worden losse mes;es gehangen, d1e door de
middelpuntvliedende kracht m staat ZIJn
te verticuteren of te maa1en. Als men de
Amazone Wil gebrutken als opraapwagen
of als maa1er/opraper dan moeten wmdvaantJeS worden opgehangen. 011 ZIJn
mesjes waar een hoel· m Zit. Deze Windmesjes kunnen ook m combinatte met de
maa1mesjes worden gebru1kt lz1e foto 1)
Afstellen
Het pnnc1p an de Amazone mag dan
wel s1mpel ZIJn, dat houdt met m dat
werken met een Amazone eenvoud1g IS
Joan van Dijk. ·De afstelling als Je aan

Personeel
Gendersteyn heeft na het vertrek van
Arnoud de Jager wat problemen om vol·
doende gekwalificeerd personeel aan te
trekken Mede daarom 15 het team van
greenkeepers versterkt met Cor
Elderkamp. d1e voor een aantal dagen
per week optreedt als vliegende ktep
Joan van Dijk IS e~genhjK gekwalificeerd
ak loonoednjf 1n de bosbouw ZlJO leegloop m de zomer vult ll.j op met werk op
de golfbaan HIJ IS Óok de man. dre
meestal werkt met de Amazone
De Amazone 1s brut~baar voor de volgende bewerkmgen verticuteren, maa1en en
oprapen. Voor Gendersteyn Zijn de
belangnJkste bewer~1ngen echter het
vertiCuteren en het oprapen
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het vertiCtJteren bent 1s sterk athankehjk
van de vochttghetdsgraad van de grond.
B•J nat weer slaan de vertiCtJteermesJes
verder •n de grond· ·De •deale v. eersomstandtgheden ztjn • zo vult Pteter
Bterma. " aan droog en bewolkt weer BIJ
felle zon kan vertiCuteren gevaar oplopen, dan verdroogt de boel voor Je ogen.
De JUISte afstelling IS vooral belangnJk biJ
vertiCuteren BiJ oprapen leun Jl' de rol
best zo'n 20 cm boven de grond afste •
!en De wmdvanen verzetten zoveellucht
dat de Amazone btJ WIJZe van spreke de
kltnkers u•t de stoep zu1gt"

ders mootste, maar v.el een trador dte
voor relattef wetntg geld doet wat htJ
moet doen
Coops "In pnnc1pe staan deZetor en de
Amazone het hele Jaar aan elkaar gekoppeld Alleen tn de Winter wtl het wel eens
gebeuren dat er een kar achter de Zetor
gezet wordt om stammen en hout mee
te transporteren "In de toekomst Willen
de mannen van Gendersteyn de Zetor
nog uttvoeren met een fauwayshtter
Want dat 1S een machme de nog op het
verlanghJStJe staat

.dil!'tnr:'lfe5oopd ...

wandv..ntjto Cl 1

meter rond btjvoorbeeld bomen·
Pteter Bterma • De Amazone ts een per·
reet apparaat maar het heeh wel rutmie
nodtg"

Verticuteren
Gt detstt.y 1 gebrutlc:t de machtne zoals
gezegd pnmatr voor het verticuteren van
de fatrways en als bladopraapwagen
Toen de machtne eerst was aangeschaft
werd h•J gebrutlet 1n combtnatte met een
30 pk Kubota tractor Marcel Coops
"Op ztch een perfecte trador, de WIJ
nog steeds heel veelgebru•leel', maar
voor de Amazone met een werkbreedte
van 1 50 meter dutdeiiJk te licht Het Is
de bedoehng dat de tractor speelt met
de Amazone Maar het was nu andersom• Stnds en•ge tijd ts speetaal voor de
Amazone daarom een tweedehands
Zetor aangeschaft. Mtssch,en n1et moe-
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Het ruige werk
Zoals gezegd ts de Amazone ook zeer
goed bru•kbaar als maa er van b ,voorbeeld de rough Joan van OtJk "WtJ hadden hter een stukJe gras waar we het
vonge maalSel hadden laten liggen en
daar was de n euwe snede alweer doorheen gegroe1d Ik heb dat een keer
gemaard en alles was perfed opgerUtmd
zowel het oude als het meuwe gras
Toch .s de Amazone slechts mat1g mzet·
baar op biJVOOrbeeld de rough Dat ztt
hem vooralto de slechte wendbaarheld
van de totale combmat•e van toch zo'n 6

Oprapen
I • tteri ' de Amazone vooral
belanqnJk btj het rapen van blad. Blad
dat htJ door ZtJn hooglossmg ook weer
heel snellc:an storten op een wagen of •n
een contatner Om zo wetntg mogelljk
sliJtage aan de dan extra gevoelige grasmat op te latefl treden ktezen de greenkeepers van Gendersteyn ervoor om het
blad op •dien te blazen waar de
Amazone dan overheen nJdt Speoaal
voor deze ar!x>tdsgang laten ze een
Amazone op een 4 wteliJl'S lopen De
frontrol d•e het blad zou samendrukken
wordt herdoor bullen werl<tng gesteld
N•et alleen blad versllndt de Amazone,
ook met steVIge takken heeft de machtne
wetntg problemen Jean van DtJk
"Takken tot 3 cm pakt hiJ zonder problemen, Je hoort hem dal' nog even ztngen
en de tak ts weg•·
Al met alts de Amazone een machme d e
ZIJn geld meer dan waard 1s voor het
onderhoud van Gendersteyn
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