Techniek

Slijpen aan huis
Rein Drost introduceerde vijf jaar geleden de mogelijkheid om op locatie messen van kooimaaiers
te slijpen. Voor de klanten geeft het gemak van de service op locatie de doorslag.
Tekst en foto’s: Martin Smits

H

et gros van de golfbanen besteedt
het slijpen van kooimaaier-units
uit aan een specialist. Slijpen is
immers een specialistenklus waar behalve vakmanschap ook speciale slijpbanken voor nodig zijn. Er zijn verschillende
golfbanen die zelf de kooien slijpen,
maar compleet met alles erop en eraan
is dat een investering die voor een
individuele golfbaan economisch niet
snel terug te verdienen is. Een slijpbank
kost gauw tussen 10.000 en 20.000 euro
en je hebt er twee nodig. Eén voor het
ondermes en één voor de snijcilinder.
Rein Drost kwam vijf jaar geleden op
het idee om op locatie messen te gaan
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slijpen. Dat gebeurt met een speciaal
ingerichte BE-oplegger die van alle benodigde apparatuur is voorzien. En de formule blijkt succesvol, want Drost mag
zich verheugen in een groeiend klantenbestand.

Tijdbesparing
Een belangrijk voordeel dat de klanten
van Drost in het mobiele slijpen zien, is
dat het niet meer nodig is om de maaiunits naar de dealer weg te brengen en
weer op te halen. Hoe groot dat voordeel
is, hangt natuurlijk af van de specifieke
situatie op de golfbaan zoals het aantal
machines en de afstand tot de dealer.

Een tweede voordeel is dat de greenkeeper mee kan helpen. Vooral in de winterperiode past dat de meeste greenkeepers
wel. Dat beperkt het aantal uren dat het
slijpen in beslag neemt en beperkt dus
ook de kosten.
Bij verschillende klanten komt Drost
ook in het seizoen nog een keer langs
om kooien te slijpen. Meestal zo omstreeks augustus. Dan vinden zijn klanten het een groot voordeel dat de machine maar korte tijd buiten bedrijf is. En
je kunt meteen een proefrondje maken.
Mocht er dan toch nog iets niet in orde
zijn, dan wordt dat meteen verholpen.
De klant heeft de keuze tussen alleen
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Slijpen is een klus die enige deskundigheid vergt maar waar ook goede en dus vrij prijzige
apparatuur voor nodig is. Goed inspannen (links) is de kunst van het slijpen, de rest doet de
machine (rechts).

rondslijpen of ook achterover slijpen.
Achterover slijpen is een extra bewerking die ook relatief veel tijd neemt.
Op dit moment zetten verschillende
klanten van Drost in op alleen rond-

slijpen en dan in de zomer nog een keer
opnieuw slijpen. Dat zijn klanten die
eerder maar één keer per jaar lieten
(achterover) slijpen. En als het niet
bevalt, is er geen paniek want de
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De ultieme test. Een papiertje moet op
alle plaatsen in de kooi goed worden
afgesneden. Behalve slijpen is afstellen
van ondermes en kooi ook een precisie
klus.

mobiele slijpinrichting is ook uitgerust
om achterover te slijpen.
Ir. M.C. Smits is freelance-journalist mechanisatie,
Biddinghuizen.

Slijpen op locatie heeft verschillende voordelen. Prijstechnisch is het concurrerend met uitbesteden aan de dealer en in de zomer
is een machine maar een minimale tijd buiten gebruik.

Rein Drost:
“Niet iedereen vindt het leuk.”

Ervaring Burggolf Wijchen

“Mobiel slijpen is een concurrent van de
bestaande dealers geworden”, zegt Rein Drost.
“Tezamen met de levering van onderdelen die
wij ook voor vrijwel iedere machine concurrerend kunnen verzorgen, vindt niet iedereen
dat leuk. Maar voor de greenkeeper zijn we een
interessante partij omdat we een compleet
pakket in huis hebben en merkonafhankelijk
werken. Slijpen op locatie spaart op transportkosten, maar in de praktijk doen de greenkeepers ook meer werk in eigen beheer waardoor de
tijd die wij per kooi nodig hebben ook afneemt
en daardoor de nota overeenkomstig lager
wordt. Wat mobiel slijpen precies kost, is moeilijk te zeggen omdat het per geval
kan verschillen. Vaak wordt er tegen uurtarief gewerkt, maar de basisprijs ligt zo
rond 100 euro per unit.”

Paul Jansen en Erik Willems zijn greenkeeper en monteur bij Burggolf Wijchen. Doordat
De Enk het onderhoud van Burggolf er bij kreeg, beschikt De Enk sinds vorig jaar juli ook
over een werkplaats in Purmerend waar centraal messenkooien van verschillende banen
worden geslepen. Maar Jansen en Willems maken deze winter voor het eerst gebruik van
de mobiele slijpinrichting van Rein Drost. Ze vinden dat een aantrekkelijk alternatief omdat
de afstand van Wijchen naar Purmerend vrij groot is, waardoor transport van de kooien vrij
duur is. Bovendien is de werkplaats daar toch al druk bezet en heeft de baan in Wijchen
zelf een goed uitgeruste werkplaats. Het contact met de specialisten van Drost vinden ze
een prettige bijkomstigheid omdat dat ook weer tips oplevert voor het onderhoud aan de
machines. Dit jaar worden de kooien rondgeslepen met de bedoeling in de zomer nog een
keer te slijpen. Eerder werd er alleen maar één keer in de winter achterover geslepen.
Maar hoe het bevalt en of dat in de toekomst ook zo blijft, is nu nog niet te zeggen.
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