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Hein van lersel

Hooglift trailer zorgt voor extra capaciteit in topdressen

Raycam highlift trailer op golfbaan leeuwenbergh in
leidsehendam
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In deze editie van Man & Machine nemen we een machine onder de
loep die normaliter weinig tot de verbeelding spreekt. Maar tot de
verbeelding spreken is nooit een reden voor een Man & Machine verhaal. Als redactie zijn wij op zoek naar machines die op een specifieke
baan een belangrijke rol spelen. En dat laatste is zeker aan de hand
met de Raycam highlift trailer van Leeuwenbergh.

kwart dag voor elkaar kn1gen De ltJdwtnst IS op ZICh natuurliJk heel belangnJk,
maar belangnik IS het fett dat Je h1erdoor
1n staat bent om makkeliJker het dressen
1n te plannen tussen alle andere werkzaamheden.•

Rijafstand
uWt 1bergh IS een 18-holes baan
onder de rook van Den Haag, dte 1n vter
fasen van 1991 tot 1995 is aangelegd
De baan IS aangelegd op een entgszms
versnipperd stuk grond, waar op een
aantal plaatsen percelen van buren ZIJn
'tngestoken', waaronder een volkstutn·
complex. Het gevolg htervan IS dat een
op ZICh ntet extreem grote baan van 45
hectare toch relattef grote nJafstanden
kent
En het ZIJn deze riJafstanden d1e hoofdgreenkeeper LOUIS Snelders en baancommissans Gerard Burkt getnsptreerd hebben tot de aanschaf van een hooghit
tratier Deze trailer wordt voornameliJk
gebrut kt om snel en efftc1ént dresszand
aan te voeren
Snelders· "Ik werkte toen nog ntet op de
Leeuwenbergh, maar ik heb van m11n collega s gehoord dat ze vroeger zonder
hooglifter mintmaal twee dagen werk
hadden aan het dressen van alle 18
greens Nu kunnen we dat met een
goede planntng en voorberetdtng m d~
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Goede planning
A1s Q z• ]d •s ~ '' •nogeh1k om met een
goede planmng 1n dnekwart dag alle
greens te dressen De greenkeepers van
de Leeuwenbergh begtnnen de dag van
tevoren met de voorberetdtng. Namelijk
met het vullen van de Raycam h•ghhft
tratier en tweede tra1ler van Ntmos
Snelders ·Een extra hand1cap van het
ontwerp van onze baan IS dat WIJ zaken
als dresszand, schelpen, etcetera bu1ten
de baan moeten opslaan, omdat er geen
zware vrachtauto's tot biJ de greenkeepersschuur kunnen komen.· Nadat door de
tractor met voorlader be1de tra1lers
gevuld ZIJn, I an het etgenlijke dressen
begmnen De greens d1e ver weg hggen
worden gedresst met zand u1t de
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Raycam De N1mos tratier wordt op een
centrale plaats op de baan neergezet en
wordt gebru l<t als reserve voorraad
Snelders. • Als Je de dne kuub van de
Raycam 1n de topdresser gelost hebt ben
Je een Idem uur bez1g om naar de opslagplaats te fiJden, opnteuw te vullen met
de voorlader en terug te riJden. In d1e
tussenliJd gebru.ken we de reserve voorraad Uit de N1mos tra1ler om de Turfco
topdresser te bevoorraden •
15 kuub

In één topdress operat1e verbrutken
Snelders en ZIJn mannen c1rca 15 kuub
dresszand Deze hoeveelhe1d wordt u1tgespre1d over de 19 greens met een
gemtddeld oppervlak van 500m2. lnclus
de surround1ngs dte ook worden behandeld gaat het om een oppervlakte van
13.000 m2 Voor het dressen maakt
Leeuwenbergh gebrutk van een 'normale' Turfco topdresser uttgevoerd met een
lopende band en een borstel
Naast het vullen van de topdresser
gebrUikt Leeuwenbergh de hooglifter
ook voor het vullen van de bunkers tn de
wtnter Snelders ·oe Raycam tS alleen
brutkbaar met makkehjk Mromend spul.
Dus ntet met biJVOOrbeeld schelpen Je
kunt hem daar wel voor gebrutken, maar
dan moet Je de schtJf achter op de tratier
demonteren en dat 1s redeliJk veel werk
Mede daarom hebben we pas geleden
een tweede wat eenvoudtgere N1mos
tratier gekocht Toen we de Ntmos trailer
nog n1et hadden, gebrut kt en we de htghlift trader noodgedwongen ook voor
ander werk. b~voorbeeld het transporteren van een stuk beton. En behalve dat Je
dan constant moet ombouwen ts dat
natuurliJk met bevorderliJk voor de
levensduur van een toch dure machtne. •
Krap

De g,. nkeepers van Leeuwenbergh
hebben de besch1kktng over een te kleme
en volgens Snelders ook verouderde
werktutgenschuur. dte IS voorzten van
stellingen voor machtnes en matenalen.
In het beheersbaar houden van deze
schuur speelt de Ransomes 445 tractor
met Mobtbs hefmast een essentiële rol
Snelders · Deze hefmast hebben we
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Pols Zurdland waar we veel meer machtnes van hebben •

etgenhJk het hele 1aar aangekoppeld
Anders kunnen we natuurltJk geen zaken
utt de stellingen halen En het ts verder
ook makkeltJk btJ het beladen van
Raycam htghhft trailer als contragewtcht •
Harregate
Leeuwenbergh ts de machtne op het
spoor gekomen door de greenkeepersrets naar Harregate Snelders ·Daar hebben we de aanhanger voor het eerst
gezten De aankoop 1s georgamseerd v1a

