Handmatig maaien…
Een korte handleiding
In het juryrapport van de Greenkeeper of the Year Award 2015 stelde de jury onder de indruk te zijn van Kristian Summerfields hang
naar perfectie. Zij bewonderde onder andere het feit dat hij ‘altijd handmatig de greens maait, zonder enige concessie’. Geen wonder dat
Summerfield de redactie voorstelde een stuk te wijden aan handmatig maaien. Maar goed, handmatig maaien, hoe doe je dat? Leden van
het St. Andrews Link Trust Greenkeeping Team geven tips.
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Controleer je maaier
Voordat je de green opgaat, is het belangrijk
om de grasmaaier te controleren. Controleer of
de maaier goed werkt, of de tank vol zit, of de
bladen draaien en of de juiste maaihoogte is
ingesteld.
Doe een snelle visuele inspectie
Als je op de green komt, doe dan een korte
visuele baancontrole. Haal waar nodig ongeregeldheden weg die de maaier of de baan kunnen
beschadigen, zoals steentjes. Het verwijderen of
swipen van wormhoopjes hoort ook in deze categorie. Verwijder de pin.
Maai ‘dwars op de zon’
Als je dwars op de richting van de (laagstaande)
zon maait, kun je door de schaduw zien waar
je al bent geweest. Wissel telkens van richting.
Summerfield maait op dag 1 doorgaand van 12
naar 6 uur, waarbij hij zo veel mogelijk probeert
in de lijn van de fairway te blijven. Op dag 2
maait hij van 3 naar 9 uur, op dag 3 van 4.30 uur
naar 10.30 uur, op dag 4 van 7.30 uur naar 1.30
uur. Vervolgens begint alles weer opnieuw.
Trek een lijn
Om een eerste rechte lijn te maaien, kun je
gebruikmaken van een zichtpunt in de verte. Kies
een object, zoals een boom, en één object in het
verlengde daarvan. Zorg er tijdens het maaien
voor dat het tweede element achter het eerste
blijft. Op deze manier volg je de denkbeeldige
rechte lijn die tussen de maaier en het zichtpunt
loopt, wat je helpt een rechte lijn te maaien.

Neem een grotere bocht
Als er voldoende ruimte is, draai dan aan het
einde van een lijn een ruime bocht voordat je aan
de volgende lijn begint. Hierdoor kun je oefenen
met de beweeglijkheid van de maaier en heb
je de ruimte om de maaier mooi recht naast de
reeds gemaaide lijn op te stellen.

Vraag je je na het bovenstaande af waarom
handmaaien opweegt tegen machinaal maaien?
Dan hebben wij nog een reden. Handmaaien
helpt je fit te blijven; per maaibeurt loop je al snel
meerdere kilometers. Afhankelijk van je gewicht
verbrand je met dertig minuten maaien al snel
tweehonderd calorieën.

Laat een marker achter
Bij de start van een nieuwe lijn kan het soms lastig zijn om te zien waar de vorige lijn loopt. Laat
aan de rand van de gemaaide lijn een voorwerp
liggen (bijvoorbeeld een handschoen), zodat je bij
het maaien van een volgende lijn een zichtpunt
hebt.
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Afstand
Als je maait, kijk dan naar een punt ongeveer vijf
tot tien meter vóór de maaier. Dit werkt beter
dan naar de maaier zelf kijken. Probeer de reeds
gemaaide lijn met slechts 2 centimeter te overlappen. Het behoeft eigenlijk geen toelichting dat
hiervoor opperste concentratie nodig is.
Begin opnieuw
Heb je een fout gemaakt, een baan gemist of
schuin gemaaid? Dan zit er niets anders op dan
terug te gaan naar het punt waar het fout ging
en dat gedeelte opnieuw te maaien.
Draai een sprinkler open
Zet de sprinklers zo kort mogelijk open, zodat de
green nét genoeg water krijgt. Een baan met veel
dauw is mooi, maar het nadeel is dat je het gras
minder goed kunt maaien.

Het beste argument voor maaien met de hand: het is
gezond. De afbeelding is het logboek van een rondje
maaien op De Scherpenbergh door Summerfield.

Stuur of twitter dit artikel door!
Scan of ga naar:
www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5189
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