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Meer pro ductiviteit met minder mensen
Man & Machine, Ransomes Co re Harvester op golfclub Cromstrijen

Je hebt in Nederland een selecte groep van 27-holes banen. Deze
banen komen in hun beheer hele andere problemen tegen dan de
negen of achttien holes banen. Het belangrijkste kenmerk van deze
problemen zou je het beste kunnen omschrijven met drie kernwoorden: productiviteit, productiviteit en nog eens productiviteit. Want
dagelijks 27 holes onderhouden is een enorme klus. Ook al heb je dan
een ogenschijnlijk grote greenkeepersstaf tot je beschikking.

keeper van een 27·holes baan 1n
Nederland Bestebroer IS als gezegd pas
25 jililr oud, maar toch al b11na 10 Jaar bij
lJt. c~ Ha.rvM.tN !KhuUI d•· ptuugoa op e-en nl. •uma ae
word~ opg~hf·JJI
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Theo Bestebroer
Bestebro
ds et vertrek van Cor
Elderkamp head greenkeeper op
eromsinjen En met ZIJn 25 jaar IS hiJ
waarschltnltjk de Jongste head green-

Cromstn1en aan het werk. Bestbroer. •tk
ben h1er 111

·go Vla het leNitngwezen

terechtgekomen en ben daarna m vaste
d•enst genomen • Oorspronkelijk had
Cromstnjen rn de tijd van Elderkamp zes
mensen m d•enst, maar de vacature van
Elderkamp IS noo•t opgevuld Bestebroer
• Dat betekent dat we nu het werk van
zes man met L'n VIjven moeten doen. En
door temvesteren

:1

machtnes moet dat

voor een belangrtJk deel lukken.·

Holle pennen
De m3rtu e "'d lr deze uttgave van Man
& Mach1ne over gaat •s de Ransomes
Core Harvester Een aanbouwwerktuig
op een Ryan golfcar of een ander utthty
vehtcfe. Bestebroer "In pranope ts er ntet
zoveel over deze machtne te vertellen,
behalve dat h•J ons m staat stelt om 1n
èèn week alle greens, tees en foregreens met holle pennen te belucht en en
de pluggen af te voeren. Eerst waren we
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de tweede plaats gezet Bestebroer Dt.:
Wiedenmann gebru•ken we nog steeds
voor d•epbe'uchtlng van 15 centimeter
en meer Dat kan de Mustang n1et •
Cromstnjen probeert de komende Jaren

daar met v1er mensen twee weken mee
kWIJl Al met al betekent dat een productiesliJging met een factor 4 • Bestebroer·
·Met de machines d1e we eerst hadden
bleef het met holle pennen beluchten
vaak achterwege, omdat we daar geen
tiJd voor hadden. Beluchten met mass•eve pennen ging nog wel Maar dan doe
Je mets aan 1e v1ltbestnJd1ng en dat
begon biJ ons toch een probleem te worden • Naast de Core Harvester heeft
Cromstn1en ook ge1nvesteerd 1n de n•euwe beluchter van Redex1m de Mustang
Vertidram De oude W1edenmann wnkbeluchter van Cromstn1en IS daarmee op
vier keer per se1zoen met holle pennen te
beluchten. En wel twee keer met de 12
mrT' holle pennen en twee keer met de 4
mm mml-\rnes. Beluchten met de 'ouderWE.'tse mass.eve pennen 1s wat betr<>ft
Beste-broer heiE.'maal passé Als er met
mass1eve pennen gepnkt wordt z•1n het
cross-unes.
Gelijk opruimen
Het O· •I Je· · · n en opru•men van de
greens laat Bestebroer u1tvoeren 1n teams
van twee mensen. Een mar op de
Mustang en een op de Ryan m<>t de aangebouwde Ransomes Core HarvE.>Ster
Bestebroer ·Het zou 1deaal Zijn om
metl'en daarna m te vegen. maar dat
Ie; kt n1et OfTidat we daar geen mens<>n
voor hebben. In de regel vegen we dal'l
:ater m de wee~ wel 1n, dus nog voordat
de pnkgaatJeS dicht ZIJn. •
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