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Hein van te rsel

De vier Toro-1000 greenmasters van Eric Seijn &
Eric Metselaar
Dit is de tweede aflevering van onze serie man & machin e, de serie waarin de
gebruiker kriUsch maar constructief over een bepaalde machine praal. Dit
keer staat de Toro 1000 handgreenmaaie r centraal. Een type machlne, die
zonder dat we over kleurtjes prate n waarschlj nUjk door ledere golfbaan

Bewuste keuze
Ene Se•Jn Toen 1k h1er '" 1995 headgreenkeeper werd, heb 1k van het management de vraag. of e1genhJk de opdracht
gekregen om de kwahte11 van de baan
op een hoger plan te brengen Een van
de zaken d1e we toen gemtroduceerd
hebben, was het maa1en van de greens
met de hand De voordelen daarvan ZIJn

hoog gewaardeerd staal, maar door tijd- en budgetproblemen re latief weinig

natuurlijk duldehJI. een v1sueel moo1er

gebruikt wordt.

maa1beeld. beter u•tmaa1en van de contouren van een green. m•nder slijtage
aan de lore-green en geen ZIChtbare tnple nngs meer"
Het eerste Jaar v1el volgens SeJJn nameliJk
al meteen op hoezeer de zodedichtheld
van voordl de bullenste nng van de
green omhoog g1ng
K1ezen voor de handgreenmaaier heeft
voor de Nunspeetse n•et betekend dat de
tr1plex maa•e1
van de band 1s gedaan In het weekend
of een enkele keer als e1 heel we1n1g tiJd
IS, komt de machme nog van stal, maar
de eerste keuze 1s altiJd voor de handmaaier Se1Jn k•est voor een maa1er met
de hand vanwege de kwaliteit, maar
noemt daarnaas: oe • de hetrokkenheld
van de greenkeeper als een belangnJk
aspect -Als JE' op cle tnplex Zit, stop Je
nu>t om een p•tchmark te wpareren En
dan ZIJn er nog tal van andere dmgen d1e
re kunt doen, zoals biJVOOrbeeld sweepen
of een hole verletten"
Se1]n •s onverb1ddeh1k '" z•Jn men1ng over
de tnplex maa•er "D•e •s met bedoeld
om de kwaliteit van de greens te verhogen maar om het comfort van de

Saai verhaal
Laten we maar meteen van wal stei en
d•t wordt een saa1 verhaal Want hoe •k
ook b•d en smeek, uil de monden van
Nunspeet headgreenkeeper Ene Se11n en
ZIJD tweede man Ene Metselaar komt
geen onvertogen woord ov~:r de lippen
over de Toro handgreenmaa•er. Ene
Metselaar weet na lang dubben een
gebroken V-snaar op te lepelen Dank Je
de koekOPk HIJ had met nl't zoveel
reden kunnen zeggen dat de benzme af
en toe op IS, of dat de koo1en geslepen
moeten worden
Een en al lof dus over de Toro's, maar
toch ZIJn er een a<~ntal zal<.en •n de v1s1e
t>n het m.magement d1e well•cht &nteresS<mt ZIJD voor andere banPn
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greenkeeper te verhogen . F11ne luchtverende stoel. a1rco. alles hydraulisch
Allemaal pnma, maar d1e mentalltelt IS
n1et bevordel11k voor de kwaliteit En
somm1ge d.ngen moet Je gewoon met de
hand doen. Dressen en kunstmest strOOI-

en ZIJn ook van d1e zaken d1e WIJ noon
met een grote mach.ne zullen doen "
Metselaar voegt daar nog aan toe dat
het maa1en met de handgreenmaaier
voor hem altiJd een relaxt beg1n van de
dag IS
Budget
Maa1en met de hand IS duur Voor veel
banen zelfs te duur Se11n rekent voor dat
Je voor de 33 holes van de baan en de
par 3-baan zo'n 12 uur extra per dag
nod1g hebt Plus nog een forse mvestenng .n extra machmes. want het IS al
" Iedereen stelt toch weer tets anders af

Op d1t moment werl.t SeiJn met een

en dat zou Je onherroepeliJk zten 1n het

team van 10 man, maar htJ IS alweer dnf-

mtdden van de green wc1ar de banen van

ug op zoek naar extra versterk1ng Zelf

de twee leden van het maaneam elkaar

werkt Ene Se11n nog maar modenteel

raken"

mee op de baan Se11n · Jammer natuurliJk want m11n hart hgt natuurhJk biJ het

Ploegendienst

greenkeepen en als tk af en toe 111 moet

Veel greenkeepers zullen ztch b11 het

vallen weet 1k weer hoe leuk het 1s".

lezen van d1t verhaal vertwt)feld afvragen
'Okee. het budget om met de hand te

Groomen

maa1en hebben de mannen van Se11n en

De Toro·s z 1n uttgerust met e>en groomer

Metselaar voor elkaar gekregen, maar

d1e volled1g lilStelbaar ts en desgewenst

hoe Zit het met de 11Jd7' Zeker op een

Uitgeschakeld kan worden. Voor deze

grote commeroele baan, d1e geld zal

optie wordt alleen maar gekozen btj

moeten verd1enen door veel ronden te

belangn,ke toernoo1en als de mat extra

maken 1S de eHect1eve liJd, d1e op de

opgepoetst moet worden . Sel)n.

baan doorgebracht kan worden. zeer

MEtgenlijk IS groomen gewoon het

beperkt

opkammen van platgroeiende u1tlopers

Se1jn "WIJ ZIJn 3 1aar geleden begonnen
met een ploegensysteem De eerste

Insparen

ploeg ·s ochtends van 6 rot 3 uur en de

In het weekend en op drukke dagen

tweede club van 's m1ddags 1 tot 's

gebru1ken de Nunspeetse greenkeepers

avonds 9 uur Als JE' dan telt dat Je tot ' s

de tnplex Daarnaast wordt deze macht-

ochtends 1 1 en vanaf 's mtddags 3 uur

ne gebrUikt als de greens pas gedresst of

productlef beztg kunt ZtJn op de green en

gepnkt ZIJn Metselaar; "Op dergelijke

de fa1rway moet Je dus zorgen dat 1e dat

momenten pak Je de mach1ne d1e voor

gezegd. De tr1plex maa1er kan n1et terug

werk 1n d1e liJdSpenode laat plaatsvtnden

de green het mtnst kwetsbaar tS Verder

naar de dealer Volgens Se11n kost maal-

Zou Je na 1 I uur op de green beztg ZIJn

1s het zo dat 1e op een zachte green

en met de hand twee keer zoveel tiJd als

dan maak Je ten eerste geen productie

beter met een tnplelt kunt maa1en omdat

met de tnplex .

en ten tweede htnder JE' de gasten In dte

het gewtcht dat op een vnjhangende tn-

Het maa1en van de green gesch1edt a1t11d

liJd kun )e natuurliJk nog dUizend andere

plex koo1 hgt natuurliJk veel lager IS dan

1n twee teams van twee personen Dat

dtngen doen afvalbakken legen. rnaaten

de koot van een handmaa1er d1e de hele

betekent dat tedere green door twee
maaters tegelijk wordt aangepakt

van de rough, de tee en ga zo maar

maater op z1ch heeft rusten Zou JE' op

door Voór 11 en na 3 uur heb Je natuur-

een zachte green met de> hand maa1en.

Degene d1e het eerst klaar IS herstelt
eventueel p1tchmarks of verplaatst de
hole Alle maa1ers worden ovengens

lijk ook mensen op de baan, maar de
flights volgen elkaar dan ntE't constilnt op
en laten voldoende numte om productlef

dan knJg JE' gegarandeerd Jets van •nsponng links of rechts

afgesteld door één persoon Metselaar

te kunnen werken "
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