De hoofdrolspelers achter de nieuwe machinelijn: v.l.n.r. Teus
van Ekeren, Bram Van Straalen en Edwin Sol.

Eindelijk concurrentie op gebied van
kunstgrasmachines
Bram van Straalen zoekt samenwerking met Voets en Buitendijk Slaman
voor een nieuwe lijn machines
Er is al heel wat jaren kunstgras en er zijn ook al heel wat jaren kunstgrasonderhoudsmachines. Maar op de keper beschouwd is werkelijke
concurrentie op dit gebied schaars en hebben alleen Redexim, SMG en Hörger een min of meer complete lijn, waarbij Redexim de feitelijke
marktleider is. Aan die positie moet snel een eind komen. Tenminste, als het aan Bram Van Straalen ligt: ‘Ideeën die ik niet kwijt kon in
Redexim-machines, kan ik nu kwijt in een nieuwe lijn machines die ik momenteel ontwikkel voor Buitendijk Slaman.’
Auteur: Hein van Iersel
Bram van Straalen is natuurlijk geen onbekende
voor de meeste mensen in de sportsector. Hij
werkte tot vorig jaar een kleine eeuw bij Arcadis
en was daar onder andere verantwoordelijk voor
het ontwikkelen van een eigen vloot onderhoudsmachines voor kunstgras. Toen Redexim in
2004 op zoek ging naar een partij met wie het
kunstgrasonderhoudsmachines kon bouwen, was
de koppeling dan ook snel gemaakt en hielp Van
Straalen Redexim bij het vertalen van de Arcadismachines naar een machine die in serieproductie
gemaakt kan worden.
Toen Van Straalen in 2011 vertrok bij Arcadis,
leek het dan ook logisch dat hij zich nog actiever

dan anders zou gaan bezighouden met het doorontwikkelen van deze machines. Het liep echter
anders. Van Straalen: ‘Ik had niet langer het
gevoel dat ik mijn ideeën kwijt kon in de plannen
van Redexim. Uiteindelijk kon je merken dat zij te
veel denken als een machinefabrikant en te weinig affiniteit hebben met de dagelijkse praktijk.’
Op zoek
Van Straalen ging daarop op zoek naar een nieuwe uitdaging bij wie hij zijn ideeën wel kwijt kon
en vond die redelijk snel in het bedrijf Buitendijk
Slaman uit Bleiswijk. Van Straalen is geen partner
of eigenaar in het nieuw opgerichte bedrijf AT

Machines, maar werkt als zelfstandig adviseur.
Buitendijk Slaman wordt geleid door Edwin Sol,
de schoonzoon van de oorspronkelijke eigenaar
en oprichter. Het bedrijf is van oudsher gespecialiseerd in machines voor de tuinbouw.
Edwin Sol: ‘In de tuinbouw zijn wij groot geworden, maar ik was al jaren op zoek naar een nieuwe activiteit. Toen ik Bram ontmoette, was de
deal dan ook snel gemaakt. Wij zijn begin maart
voor het eerst bij elkaar gekomen en nu al zijn de
eerste machines gemaakt en verkocht.’
Complete lijn
Sol heeft, zoals gezegd, een apart bedrijf opge-
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Interview

De Court-Master is met name bedoeld voor het opborstelen en verdelen van zand op roodzandtennisbanen. Een harde kunststofborstel veegt een deel van het zand uit de toplaag.
De harde kunststofplaat fungeert vervolgens als het blad van een kilverbak. Ten slotte zorgt een zachtere borstel ervoor dat het zand mooi verdeeld wordt. Volgens Van Straalen
werkt deze machine perfect om zand dat is weggespeeld op de baseline, egaal te verdelen over het veld.

richt onder de naam AT Machines, waarbij AT
natuurlijk staat voor Artificial Turf. De eerste
doelstelling van AT Machines is om tijdens de
FSB van 2013 een complete lijn machines klaar
te hebben. Deze lijn bestaat uit de Field-Masterdieptereiniger, een Brush-Master-borstelmachine
voor zandingestrooide kunstgrasvelden en een
machine voor het dagelijkse onderhoud: de
Surface-Master. Daarnaast zal de lijn bestaan uit
een wiedeg en een onderhoudsmachine voor
roodzand- en kunstgrastennisbanen.
Deze laatste machine is inmiddels al geproduceerd en zelfs al verkocht aan de Firma De
Peijnder. De Peijnder is een aannemersbedrijf
dat de resterende activiteiten van Arcadis op het
gebied van kunstgrasonderhoud heeft gekocht.
Edwin Sol: ‘Dit is voor ons heel belangrijk omdat
zij hiermee kunnen fungeren als een soort testlab. Verder werken nu bij De Peijnder de mensen
die altijd bij Arcadis hebben gewerkt.’
Concurrentie
Een logische vraag aan Van Straalen: is hij niet
bang voor het schenden van patenten van

Redexim? Volgens Van Straalen is daar geen
gevaar voor: ‘Als we bijvoorbeeld naar onze dieptereiniger kijken, is het enige wat we gemeenschappelijk hebben met de Verti-Air dat beide
machines gebruikmaken van een borstel om het
infill uit de mat te halen. Daarna hebben wij alles
compleet anders opgelost.’
Vooral over de manier van filteren op de FieldMaster zijn Sol en Van Straalen zeer geheimzinnig. Als we later een foto maken met het half
afgebouwde prototype, moet de foto zo genomen worden dat er vooral niets te zien is van het
filter.’
Elektrisch
Het moederbedrijf van AT Machines, Buitendijk
Slaman, heeft ongeveer 35 jaar ervaring in de
tuinbouw en heeft daardoor vooral heel veel
ervaring met elektrisch aangedreven machines
omdat dit feitelijk de standaard is in de tuinbouw.
Waar mogelijk wil Van Straalen die expertise ook
gaan inzetten bij kunstgrasonderhoud. In Zweden
bijvoorbeeld is het nu al verboden om met een
dieselmotor in sporthallen iets te doen.

De half afgebouwde Field-Master in de kleuren van AT
Machines.

Markt
Omdat Buitendijk Slaman natuurlijk geen netwerk
heeft in de sport, is een samenwerking gezocht
met Voets Tractoren, die de AT Machines in
Nederland moet gaan verkopen. Voor het buitenland wordt waarschijnlijk gezocht naar een
nieuwe partner.

Naam 				Omschrijving
Field-Master 			
Dieptereiniger		
Werkbreedte 1,20 en 1,60 m
Brush-Master 			
Borstelmachine voor
Werkbreedte 1,20 en 1,60 m
				zandvelden
Side-Master 			
Enkelzijdige borstelmachine
				voor zandvelden
Surface-Master 			
Oppervlaktereiniger voor
Werkbreedte 1,20 en 1,60 m
				dagelijks onderhoud
Rake-Master 			Wiedeg
Court-Master 			
Borstel voor roodzand- en zandtennis
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