Zelfs de keizer van Japan doet
aan Baatiedrain Shimasu
Het internationale succesverhaal van de oer-Hollandse uitvinding: de Verti-drain.
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Het Champs des Mars (Parijs) is ’s werelds drukste picknick plaats en wordt elke week gevertidraind.
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De greens van Hansmerenskie GC (Zuid Afrika),
grenzend aan het Krüger Park, worden regelmatig door wilde dieren betreden. De VertiDrain werkt nadien de hoefindrukken weg.

Het is eind jaren 70. Een gerenoveerd hoofdveld van VV Jonathan in Zeist staat blank, drie dagen voordat het officieel in gebruik genomen
gaat worden. Het blijkt dat door de renovatie een dichte lagenstructuur is ontstaan, waardoor het water niet weg kan. De firma J. de Ridder
BV ziet geen andere mogelijkheid dan veel griepen te kopen, mensen in een lange rij aan één kant van het veld te laten beginnen met 30 mandagen om het veld te beluchten, doch het resultaat mag er zijn. De openingswedstrijd kan zonder vertraging worden gespeeld.

achtergrond
Geboorte
De Verti-Drain is geboren. De handmatige griepbeweging wordt een gepatenteerde mechanische
beweging. Redexim BV neemt de verdere productontwikkeling over en zet een wereldwijd distributienetwerk op. Hoewel in eerste instantie de verticale drainage als belangrijk argument wordt
gebruikt, zal later blijken dat mede door het het
loswrikken van de grasmat de graswortels zich
veel beter kunnen ontwikkelen, waardoor een
gezondere grasmat ontstaat, minder kunstmest
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nodig is en de standtijd van oude grasmatten aanzienlijk wordt verlengd. De introductie op golfbanen is een feit. De populariteit van Verti-Drain kenmerkt zich in het feit dat wereldwijd nieuwe werkwoorden onstaan, als Verti-Draining (Engels),
Vertidrenar (Spaans) of Baatiedrain shimasu
(Japans). Walter Woods van de GC St. Andrews
noemt de Verti-Drain zelfs de belangrijkste uitvinding voor golfbanen, sinds de “reelmower” in de
jaren 30 van de vorige eeuw. De meeste van de ca
27.000 golfcources in de wereld worden nu min-

stens eens per half jaar gevertidraind. Daaronder
zeer beroemde golfcources Augusta National,
Pebble Beach en Pinehurst, die als frequente
gebruikers zeer regelmatig de Verti-Drain inzettten
met “needle tines” , die nauwelijks enige schade
veroorzaken.
Breed inzetbaar
Ook in voetbal laat de Verti-Drain zijn sporen na.
Vele topdivisie clubs bezitten een Vert-Drain. De
meeste stadions van de EK 2000 en WK 2002
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Alicante GC’s (Spanje) nieuwe Verti-Core
holprikker
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3 machinelijnen
Naast beluchtingsmachines, waar ook de
Messentrommels en Coringsmachines toe behoren, heeft Redexim in de loop van de jaren nog
een 3-tal andere machinelijnen ontwikkeld.
Onder de noemer Seeders worden doorzaaimachines aangeboden, zowel Slit Seeders ( VertiSeed, Overseeder) als random seeders (Proseed).
De Topdressers bevatten bezandingsmachines
van o.a. Rink en Easy Spread en onder Cleaners
vallen de Turf Tidy’s waarmee zowel geveegd,
geklepeld als geverticuteerd kan worden. Ook de
Pedestrian Scarifier hoort bij deze laatste groep.
Internationaal
Al deze machines vinden hun weg via het wereldwijde distributienetwerk naar de vele golfcourses,
gemeentes, voetbalclubs en loonwerkers. In de
U.S.A., UK en Australië heeft Redexim eigen vestigingen. De gehele operatie wordt geleid vanuit
Zeist, Holland. Productontwikkeling, inkoop, logistiek en marketing worden vanuit Zeist aangestuurd, waardoor wereldwijd RedeximCharterhouse machines een gedegen reputatie
hebben opgebouwd. Binnen Nederland worden
de Redexim-Charterhouse producten verkocht in
Noord en Zuid Holland door firma Perfors en door
de Gebr. Bonenkamp voor de rest van Nederland.

Verti-drainen met ø 5 mm haarpennetjes kan
vlak voor een golftoernooi gedaan worden.
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De Level Spikers kunnen met messen en holle
pennen uitgerust worden.

werden door een Verti-Drain in topconditie
gebracht en gehouden. Zo werden de Kuip en
Yokohama de dag voor de finales nog
geverti-draind, waardoor het veld in topconditie
was. Daarnaast wordt de Verti-Drain in vele
andere omgevingen gebruikt, zoals tennisbanen
(Wimbledon Tennis Courts), begraafplaatsen
(Common Wealth War Graves Commission), tuinen (Japanse Keizerlijke Tuinen), pretparken
(Disney Land) etc.. Kortom de Verti-Drain is een
noodzakelijke onderhoudsmachine geworden
voor alle soorten grasvelden.
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De nieuwe turf-Tidy is ideaal voor het
opvegen van proppen van de green.

De “ Gouden” Ajax generatie van de 80-er
jaren speelde veelvuldig op een geverti-drainde ondergrond in stadion de Meer.

De Verti-Drain is vitaal voor het drooghouden
van de polovelden van de sultan van Brunei.
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Het River Plate stadion in Buenos Aires,
waar Nederland in 1978 de WK finale
verloor, gebruikte de Verti-Seed om door
te zaaien.

Australies nr.1 golfbaan, Royal Melbourne GC,
verti-draint z’n greens eens per week met
naaldpennen.

De Rink 1010 tijdens de laatste Barenbrug op
de Nunspeetse
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