Field Top Maker

Het eindresultaat

Nederland is beroemd door zijn tulpen, klompen en ... door zijn Field Top Maker. Overal in het buitenland wordt deze Nederlandse vinding
geroemd door zijn fantastische werking. De laatste jaren is op de glorie van het Nederlandse wereldwonder fors ingeleverd. Er ontstond een
conflict tussen de wereldwijde distributeur Pols Zuidland en Koro aan de ene kant en de fabrikant Gebr. Kraaijeveld uit Barendrecht aan de
andere kant. Inzet was onder andere de merknaam Koro en de daarbijbehorende kleuren.
Gebr. Kraaijeveld uit Barendrecht ging niet bij de pakken neerzitten en heeft recentelijk een, volgens haar eigen visie, geheel vernieuwde
Field Top Maker op de markt gebracht. De eerste machine is begin juni geleverd aan de gemeente Zwolle. Hendrikus Boers van de gemeente
Zwolle heeft voor de GKB Field Top Maker gekozen na een zorgvuldige oriëntatie op de markt. “Wij kenden de Koro natuurlijk al langer van
de loonwerkers en aannemers die werk bij ons uitvoerden of van wie wij machines huurden. Die kennis en ervaring hebben wij gebruikt tijdens de demonstratie van de GKB Field Top Maker. Daarop hebben wij voor de GKB-machine gekozen.”
Auteur: Hein van Iersel
Op de as kunnen de verticuteermessen tot op 2,5 cm uit elkaar gezet worden. Zwolle kiest daar
niet voor, ze zijn bang dat ze de complete mat losslaan.
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Zwolle
De afdeling Sportveldbeheer van Zwolle heeft in
principe de ambitie om alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van sportveldbeheer
en renovatie in eigen beheer te hebben.
Hendrikus Boers zou zelfs nog wel een stapje
verder willen gaan door het machinepark en de
expertise van de sportveldbeheerders van Zwolle
aan te bieden aan buurtgemeenten. Maar zoiets
ligt politiek gezien altijd gevoelig. Dat Zwolle
zoveel mogelijk zelf doet betekent niet dat de
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Hendrikus Boers

De transportband is teruggeklapt in transportstand

gemeente persé alle machines in eigen bezit
heeft. Sommige machines, zoals een dubbele
Vredo, worden ook wel gehuurd bij een aannemer. Boers: “De aannemer stalt deze dan
gewoon bij ons en wij betalen alleen de
werkelijke uren. Omdat er dit jaar budget vrij was
om te investeren in machines is nu gekozen voor
een Field Top Maker.”

De GKB Field Top Maker in werking
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Verticuteren
Een Field Top Maker bestaat in essentie uit een
zware as waaraan verschillende frezen dan wel
verticuteermessen gekoppeld kunnen worden. De
belangrijkste bewerkingen zijn dus het verticuteren of het affrezen van sportvelden. Gemeente
Zwolle heeft de GKB-machine voor beide toepassingen gekocht. Voor verticuteren had het bedrijf

de beschikking over een STH verticuteermachine
die niet zwaar genoeg was voor intensief
verticuteren. Met de Field Top Maker moet het
geen probleem zijn tot 3 cm diep te werken en
desgewenst nog wel dieper.
Zo’n intensieve bewerking vraagt een zware
machine die staat als een huis. Een eigenschap
die volgens Hendrikus Boers de GKB-machine

Ook kleine pluspunten hebben de Fieldmanagers van
Zwolle meegenomen in hun beslissing. Zoals te zien
op de foto: de externe smeernippel, deze bespaart
tijd.
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Uitfrezen doelmond

De werkdiepte van de GKB Field Top Maker is te stellen via deze twee centrale
verstelpunten.

machine is voorzien van een transportband die
tijdens transport vlak op de machine geklapt kan
worden. Zeker voor toepassingen waarbij veel
transport tussen velden is is dit een belangrijke
plus.
Het wegklappen van de transportband bovenop
de machine heeft nog een onbedoeld voordeel
tot gevolg. Door bezanden ontstaat er vaak een
hele rug zand in het doelgebied. Dit wordt nooit
verwijderd of glad getrokken, omdat machines er
niet bij kunnen. Door de band op te klappen is
dat met de nieuwe Field Top Maker wel mogelijk.
Je rijdt de tractor teruguit het doel in en freest
met stilstaande afvoerband het doelgebied
schoon. Daarna zet je de band aan en loos het je
affrees-materiaal in het midden van het doelgebied.
Als ik bij Hendrikus Boers op bezoek ga om zijn
nieuwe machine te bewonderen heeft deze nog
maar enkele uren gedraaid. Boers is zeer enthousiast over zijn nieuwe aanwinst en verzucht dat
hij het hoofdveld eigenlijk niet had willen verticuteren, maar lichtjes had willen affrezen. Het eindresultaat is dan natuurlijk veel mooier, maar het
nadeel is dat je meer tijd nodig hebt en dat is er
voor het veld in kwestie niet.
Eén ding is zeker als het aan Hendrikus Boers
ligt: de nieuwe GKB Field Top Maker gaat in
Zwolle een druk bezette toekomst tegemoet.

sterk maakt als het wordt vergeleken met de
Koro. De GKB is 500 kilo zwaarder en werkt
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daarmee stabieler. Een tweede voordeel de stabiliteit tijdens transport, aldus Boers. De GKB-
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