Oude meuk in het museum
Maar…wie bezit de oudste nog werkende golfbaanmachine in ons land?
Een oude advertentie van een Engelse handelaar
waarin hij de spuitmachines van de Belgische fabrikant Vermorel aan de man probeert te brengen.

Jeff Collinge stuurde een serie opnamen van museumstukken die ooit in Engeland op de greens werkten. Een deel daarvan beelden we in
deze Greenkeeper af. Maar nog steeds ligt de vraag van de redactie er: wie bezit de oudste nog werkende golfbaanmachine in ons land? De
teller staat nu op een 25-jarige John Deere walk behind! Heb je een oudere machine? Maak snel een foto en stuur deze op naar de redactie.
Fred Siep, greenkeeper van Golfclub Zeewolde, een man met olie in zijn bloed vonden we bereid Jeff’s Collinge zijn foto’s van commentaar
te voorzien.
Auteur: Fred Siep, greenkeeper Golfclub Zeewolde
Met veel plezier heb ik me op de foto’s gestort, in
de hoop er iets zinnigs over te kunnen vertellen.
Ik houd me als hobby voornamelijk bezig met
landbouwtrekkers en machines. De laatste zijn
een beetje een ondergeschoven kind, hoewel
daar de laatste jaren wel enige verbetering in
komt. Over tuinbouw- en parkmachines is in
Nederland erg weinig informatie beschikbaar,
de meeste informatie komt dan ook van het
wereldwijde web. In Engeland zijn er wel een
aantal oldtimerclubs, die zich met deze tak van
sport bezig houden.

Atco Standaard. Ze werden aangedreven door een 70 cc Villiers motor. Het bouwjaar: circa 1925.
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Eveneens Atco’s. Het is een wat later model dan de andere
foto’s, waarschijnlijk uit de jaren vijftig van de vorige eeuw.
De machine is wat handzamer geworden en de draaiende delen zijn beter afgeschermd. De vooruitgang in de
metaaltechniek is ook goed zichtbaar op deze foto’s, steeds
meer gietijzeren delen zijn vervangen door buismateriaal en
hoeklijn.

Van deze machine was niet zoveel te vinden. Mijn beste
gok is dat het om een Arunco Rollmo Solent flex is.

Het merk en type van deze machine zijn mij
onbekend. Het is mooi om te zien dat men de
aandrijving van de snijcilinder via tandwielen
door de achterrol heeft vervangen door een
verbrandingsmotor.

Een doorontwikkelde achterrol-aangedreven machine. De
aandrijving is hier netjes weggewerkt achter een beschermkap.

Eén van de eerste door Ransomes geproduceerde maaimachines, een uitvinding van Edwin Budding uit 1830.

Ransomes Bowling green mower,
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Op deze machine lijkt een restant van een Ransomes-logo zichtbaar. Wat bouw van de machine betreft lijkt de tractie-unit erg op die van de Overgreen greens mower. De machine
hier op de foto is uitgerust met een penbeluchter. Een soortgelijke machine was uitgevoerd als kantensnijder om bijvoorbeeld in te zetten bij het onderhoud van wegbermen.

Deze foto’s heb ik gemaakt op het historisch weekend georganiseerd door oude trekkerclub De Ewijkse brug in Herveld in 2002.Op deze foto’s zijn een spuitmachine van Vermorel, en een door deze fabrikant gemaakte zodesnijder te zien.

Voor de liefhebbers geef ik nog een paar internetsites waarop veel oude
maaimachines te bewonderen zijn:
www.lawnmowerworld.co.uk
www.oldlawnmowers.co.uk
www.vintagemowers.net
www.hdtrust.co.uk
Het was nog best een hele zoektocht om informatie te vinden, maar het zijn
mooie foto’s en ik hoop dat ze ook jullie interesse wekken voor dit ‘erfgoed’;
maar ook om mee te doen aan de wedstrijd die de redactie heeft uitgeschreven
voor de oudste, nog werkende greenkeepersmachine van ons land.
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