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Man & machine over Toro Groundsmaster 3500
Sidewinder op Golfsociëteit 'De Lage Vuursche' .

J

Ergens in '99 stond in Greenkeeper een interview met de grand old
man Klaas Swart over zijn meest prestigieuze project Golfsociëteit ' De
Lage Vuursche'. Wie zich dat interview voor de geest haalt herinnert
zich wellicht dat 'De Lage Vuursche' een all-green baan zou gaan worden, met alleen maar Ransomes machines. Hoewel bij de opstart een
bij na co mpleet machinepark werd aangeschaft, stond één type machine niet op de bestellijst naar Ransomes importeur Pols Zuidland.
Hoof dgreenkeeper Arnoud de Jager: "Er is toen geen roughmaaier
gekocht, omdat we het lastig vonden om de goede keuze te maken."

Alle merken bekeken
De Jager· Het probleem bij 'De Lage
Vuursche' is dat er voor een baan
met onze lay-out en ons karakter het
heel moetlijk IS om een goede roughmaater te selecteren. Wtj hebben
nadat de baan geopend was successievelijk alle merken h1er gehad voor
demonstrat•es. Een belangrijke kanshebber was bijvoorbeeld de 5-delige
orkelmaa1er van Ransomes, de AR
250. Prachtige machine, maar niet
wat wij nodig hebben. Door z1jn vijf
dekken is het eerder een capacitettsmachine dan een machine die ZICh
heel makkelijk voegt naar een terretn
met heel veel Inhammetjes en tongetjes."
De Jager: "Ik kwam toen bij Toro
Importeur Jean Heybroek BV en daar
stond een speetale versie van een
Groundsmaster met een Sidewinder
te verstoffen. Verkoopleider Menno
Bloch van Heybroek was zelf nogal
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scept1sch over de commere~èfe toepasbaarheld van het Sidewinder
procédé op een cirkelmaaier, maar
voor onze baan bleek het een goede
keuze."
Prototype
De Groundsmaster S1dewmder d1e
De Jager toen mee naar hUls nam
was 'slechts' een prototype, waar
natuurlijk nog wel het een en ander
aan mankeerde, maar de greenkeepers van 'De Lage Vuursche' hadden
de afspraak gemaakt dat de eerste
S1dewmder d1e van de band af zou
lopen naar Den Dolder zou vertrekken De Jager: "Wij hadden een
machme gekocht d1e nog met eens
off1C1eel was ge1ntroduceerd op de
Nederlandse markt."
Anderhalf seizoen
Deze rubriek m Man & Machme 1s
bedoeld om de ervanngen van
greenkeepers met spee1f1eke machines te ventileren en daar IS m d1t verhaal nog wein1g van terechtgekomen. TerwiJf de mannen en een
vrouw van 'De Lage Vuursche' toch
al anderhalf Jaar ervanng hebben

De Groundmld!tlt!I is voorzit"..D van drie dl".ks met een

met de mach1ne.
D1rk van Altena. de greenkeeper die
het meest met de roughmaa1er mag
werken: "Het maa1beeld van de
machme IS bijna 1denuek aan het
maalbeeld van een fa1rwaymaa1er.
Dat komt natuurliJk doordat Toro
gebru1k heeft gemaakt van dne onafhankeliJk opgehangen maa1deks die
heel goed de contouren van de baan
volgen, maar zeker ook door de
gesloten rollen achter 1eder maa1dek.
Het grote voordeel van het
Sidewmder procedé 1s natuurlijk dat
je heel snel langs bunkerranden en
om bomen kunt maa1en. Waarbij je
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Ook minpunten
De roughmaa1er 1s dus volgens zeg·
gen van het team van 'De Lage
Vuursche' absoluut een pos1t1eve
aanvulling op het machinepark. Maar
toch z1jn er ook mmpuntJeS te vernemen Rien Hardeman. "Het ZIJn n1et
zulke dramatische zaken en ze zullen
ook wel weg ZIJn biJ een volgende vei"Sle
van de mach1ne, maar het IS toch Jam·

md.dlhrt~edte ~èl11 70 centimch~r De tolede cfh!'CIICVt• mtldlbrerotc b

De dt'kkt•n kunnPn '-"'llf'CI 30 cenumeot !I' naar tmk .. ~n 30 ct•ntunett:'r

11

over de bunkerrand heen kunt maal·
en zonder dat de machme mspoort.
Een bijkomend voordeel IS dat je
geen of bijna geen flymowerk meer
hebt."
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Goed idee
Arn
de Jager heeft samen met z1jn
team pas geleden een heuse greenkeeperscup georganiSeerd Een wedstrijd
waarbiJ clubleden nauwer kenms konden
maken met de greenkeepers. De Jager
·we hadden een spec1aal pclrcours Uitgezet met zelfs een midgetgolfhole met
afvoerputje als cup 1n de greenkeepersschuur. Alle deelnemende spelers hebben we eerst een drankje aangeboden in
het greenkeepersverblijf •
Voor de wedstnjd rs zelfs een speciale

ed1t1e van het dubblad gepubliceerd. met
onder andere u1tgebre1de prof1elen van
alle greenkeepers en een top 10 van
greenkeepersergermssen. Een perfect
1dee wat zeker navolgmg verd1ent
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mer." Eén van de pijnpunten betreft bit
voorbeeld de hoogtetnstelhngen.
Volgens Rien en Gert Hardeman IS dat
tets wat Je heel VOOrzichtig en met beletd
moet doen. want als een maaidek uit de
beugel op Je vtngers valt, kun Je een vinger kWIJt ZIJn
Rottig handeltje
Waar de nogal groot u1tgevallen
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AJtena. De st.agia.U~ ontbreekt

bestuurder van de roughmaater verder moeite mee heeft, ts de valbeugel op de machme Dtrk van Altena:
"Ik moet het veergewtcht van de
stoel wel 20 krlo terugdraaien,
anders sla 1k gegarandeerd met mtjn
hoofd tegen de beugel. Ook het
voetschakelaartje om te schakelen
van transport naar maatsnelheld 1s
ntet echt gemaakt op grote

(Nederlandse) mensen."
Van Altena: "Ntet verder vertellen
hoor. maar daar hebben we tets op
gevonden Door een shmmtghetdJe
kunnen we nu rnaaten tn de transportstand Veel beter, want de maaisnelheld was erg laag mgesteld."
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