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Het nieuwe grasmengsel Bar 22 van
Barenbrug kan onder andere goed
tegen droogte en schimmels.

Studiereis Harrogate leerzaam
Eind januari was er weer de studiereis naar de British Turf Management Exhibition (BTME) in het
Engelse Harrogate. Een bezoek aan voetbalclub Ipswich, Textron-fabriek en de beurs leverde weer

Pols Zuidland en John Moore, fabrieks
vertegenwoordiger op het vaste land,
laten ons zien hoe de herinrichting van
de afdeling Onderdelen tot een efficiën
ter geheel binnen de fabriek heeft
geleid. Sinds augustus 2006 werkt de
Textron onderneming continu aan een
verbeteringsproces door ISO14001
certificering en een actief milieubeleid
waarbij ook de afdelingen Productie,
Verkoop en Training zijn betrokken.
Elke week wordt er een dergelijk 30
tot 40 ton aan staal aangeleverd bij de
Textron fabriek. Deze worden dan
verkleind en in de magazijnen aange

de nodige bijscholing op. Een kort verslag.
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De nieuwe dauwbezem van Monster
Warehouse heeft een dubbele rij borstels
en is gemakkelijker voort te duwen.

leverd waar meestal een volle productie
draait. Het proces begint bij de klant.
Deze geeft zijn of haar wensen door
en pas daarna word daadwerkelijk de
productie in gang gezet dit om zo
efficiënt mogelijk te werken.
Na de lunch vertrekken we voor de
lange reis richting Harrogate. Om de vijf
uur durende rit te onderbreken staat een
bowlingbaan op het programma. Vlak
voordat we hier aankomen begeeft de
stuurinrichting het van de bus en wordt
het bowlen en diner gebruikt om een
nieuwe bus aan te rijden zodat we
vervolgens een klein uurtje later bij
hotel ‘The Old Swan’ aankomen in
Harrogate. Donderdag is de beursdag.

praktijktestje is verdroging van de green
te meten. Zo weet je of je wetting agent
moet toepassen. Om de effectiviteit van
schimmelbestrijding te verhogen door
afbraak in de tank te voorkomen kun je
een pH verlagend product toevoegen. De
pH van water is een belangrijk criteria
maar niet bekend in Nederland.
Bijvoorbeeld bij een pH 7 is de effec
tiviteit van de tankmix na 1 tot 1,5 uur
met ruim 50 procent afgenomen. Door
een pH verlagend product toe te voegen
blijft het middel in de tank langer goed.
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p dinsdag 22 januari arriveerde
een groep van 27 enthousiaste
greenkeepers bij Pols Zuidland
voor de reis naar Harrogate. Cees van
der Pols laat, vol trots, zien hoe het
bedrijf opereert. Met de nachtboot
komen we aan in Harwich en gaan met
de bus naar Ipswich Town Footbal Club.
Meervoudig ‘Groundsman of the year’
Alan Ferguson vertelt ons dat het veld,
dat rond 1940 opnieuw is opgebouwd,
een probleem geeft in de ontwatering
van de onderlaag. Bij een neerslagvoor
spelling van meer dan 5 mm wordt het
veld met een tentoverkapping droog
gehouden en het onderhoud overdekt
uitgevoerd. Omdat er wekelijks een

Turfcare Vibra-tine Sand Injector brengt
ook zand in de grond. GKB-machines uit
Barendrecht is importeur.

wedstrijd staat gepland, proberen Alan
en zijn team op deze manier toch het
benodigde onderhoud uit te voeren.
Hierbij ontstond in 2000 ook nog het
probleem van schaduwwerking toen
de tribunes werden uitgebreid en de
winterzon niet meer volledig over de
verhoogde tribunes heen kwam. Naast
het hoofdveld beslaat het bijbehorende
oefencomplex elf trainingsvelden op
zandige leemgrond die volledig in eigen
beheer zijn.

Ransomes Jacobsen fabriek
Na het voetbalveld krijgen we een kijkje
in de keuken van de Ransomes Jacobsen
fabriek in Ipswich. Cees Wolters van
Groen&Golf februari 2008

Toro presenteerde de bunkerrake Sand
Pro 3040 & 5040 waaraan verschillende
machines en gereedschappen kunnen
worden bevestigd. Op het nieuwste
model kan een pomp om water uit de
bunkers te verwijderen na een hevige
regenbui.
Groen&Golf februari 2008

Op de beurs introduceerde Barenbrug
een paar nieuwe mengsels waarvan er
één uitspringt: Bar 22. Dit grasmengsel
bestaat uit veel hardzwenk en rood
zwenk. De zaaidiepte ligt tussen de
4 en 6 mm. En de ideale maaihoogte is
5 mm. Barenbrug zegt dat het gras
mengsel met 100 procent zwenksoorten
erin een mooie winterkleur heeft en
vrij goed droogte kan doorstaan na het
maaien onder de 5 mm. Ook belooft
het mengsel een vermindering in de
schimmels, zoals rooddraad, fusarium
en dollarspot.

PH verlager
Range King, verhuisd naar Hoofddorp,
presenteerde een nieuwe productlijn
wetting agents en pH-verlagers. Met een

Turfcare Vibra-tine Sand Injector
De Turfcare Vibra-tine Sand Injector
slit uw greens of fairways en brengt
tegelijkertijd zand in de grond. Deze
messen zijn af te stellen op 4, 15 of
20 cm van elkaar. De diepte van de
machine kan maximaal tot 20 cm diep
en de sleuven zijn 2 cm. De werk
breedtes zijn afhankelijk van het type
trekker waarvoor hij wordt gebruikt.
Ook hier zijn drie verschillende uitvoer
ingen van 1 of 1,5 en 2 meter breed.

Nieuw model dauwbezem
Monster Warehouse Broom toonde een
nieuw model dauwbezem. In Engelse
termen is deze bezem 7 foot lang (213 cm).
Hij heeft een dubbele rij borstels waarvan
we er in Nederland overal één zien. Ook is
er wat gedaan met het handvat. Je kunt
hem nu gemakkelijker voortduwen dan
met het verouderde type.
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