EEN BLAD VOOR DE MOND
KWHL Bladblazers op Almeerderhout
Het is herfst, het blad valt van de bomen. En welke machine hoort dan de hoofdrol te spelen in onze
rubriek Man & machine? Juist de bladblazers. Nou lijkt dat makkelijker dan dat het is want de bladblazer is
typisch een machine die gewoon zijn werk doet. In marketing termen heet dat een low interest machine.
Als machine zeker niet onbelangrijk, maar niet iets waar je veel woorden aan vuil maakt.
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Eind negentiger jaren ging dat niet meer.
Toen kreeg je de situatie dat je na een winderige
herfstnacht een dikke en natte deken blad op
fairway kon hebben liggen. Dan lukt mulchen
niet meer. Dan moet je met een krachtige blazer
aan de slag.
Caspar Paulissen
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Deze winter koopt Paulissen waarschijnlijk een aantal nieuwe rugblazers hij is assortiment.

Grootste baan van Nederland
Om ons verhaal toch nog een beetje "lucht" te
geven kozen we er voor Caspar Paulissen van
Almeerderhout te interviewen. Verder kozen we
voor de absolute marktleider op de Nederlandse
markt: KWH. Paulissen heeft de nodige ervaring
met de blazers van KWH. Hij heeft twee blazers
gemonteerd op een New-Holland compact
tractor en aantal KWH rugblazers. Maar als ik
hem vraag of hij de typenummers en/of de
capaciteit van zijn blazers heeft weet hij dat
niet.Paulissen: "Ik heb alle blazers bij Voets in
Hazerswoude gekocht en zij hebben mij
geadviseerd om KWH te kiezen. Volgens hun
zeggen was dat de beste en meest betrouwbare
machine op markt was. "Paulissen: "Wij zijn in
'87 gestart met Almeerderhout en de eerste 10
jaar was het maar amper nodig om blad te blazen, omdat de bomen weinig of geen blad
produceerden. Je kon het blad er bij wijze van
spreken met de hand afrapen. Het beetje blad
dat viel mulchten wij met de cirkelmaaiers.
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Almeerderhout plakt sinds enige tijd op de tractoren die een ver-

De KWH bladblazers zijn probleemloze
machines op Almeerderhout.

bandtrommel aan boord hebben een grote duidelijk EHBO sticker.
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Paulissen: "Ik heb nog nooit stukken gehad"

Paulissen: "dat is veilig voor golfers en greenkeeper in het geval
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van een ongelukje op de baan."

In het bos
Almeerderhout is een grote baan met zeker
25 hectare fairway. Er is daarom voor gekozen
om het blad niet af te voeren.
Dat zou te kostbaar en tijdrovend zijn.
Alle blad word dus in periode van begin
september tot eind oktober rücksichtslos het
bos in geblazen. Iedere week is daar
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gedurende die twee maanden een man een
dag mee aan het werk.Dat is exclusief het
schoonblazen van alle andere plekken en
plekjes, zoals greens en tees. Volgens Paulissen
kost dat globaal nog een halve mandag.
Verticuteren
Naast bladblazen wordt de KWH's ook

gebruikt na een verticuleer behandeling voor
de fairways. Ook hier kiest Paulissen ervoor
om alles het bos en de rough in te werken.
Paulissen: "Ik kan wel de ambitie hebben om
de roughs te verschralen, maar die tijd van
leven heb ik hier op die vette klei toch niet.
Het zou decennia duren voordat een effect
merkbaar zou zijn.
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