Schalk, Verploegh Leguit.
V.l.n.r. Hoofd greenkeeper Peter Schalk, assistent Adjan Verploegh en
baancommissaris de heer Leguit bij de TORO (vijfdelige) Lightweight maaier

Man & Machine: TORO lightweight
maaier uitermate geschikt voor
smallere banen
‘ Elk jaar leggen we de lat hoger’

Sinds vijf jaar werken de greenkeepers op de Hilversumsche Golf Club met de TORO Lightweight fairwaymaaier. Twee jaar geleden werd
een tweede vijfdelige fairwaymaaier – van hetzelfde type 5400 – aangeschaft, zodat de maaiwerkzaamheden in kortere tijd gedaan
kunnen worden. Vanwege de smalle fairways is de vijfdelige TORO fairwaymaaier, met een maaibreedte van bijna 2,5 meter, uitermate
geschikt voor de holes op de Hilversumsche Golf Club. Bovendien wil het oog ook wat. “Smallere maaibeelden maken de baan visueel
aantrekkelijk”, vertelt hoofd greenkeeper Peter Schalk.
Auteur: Marcel Haarbosch

Hoofd greenkeeper Peter Schalk heeft met zijn
assistent en team van zes greenkeepers een
zwaar seizoen achter de rug. Op de organisatie
van het Dutch Open volgden een aantal
clubwedstrijden en een personeels/ bestuurswedstrijd. Bij de naderende afsluiting van het
seizoen blikt Schalk met zijn assistent Adjan
Verploegh en baancommissaris, de heer Leguit,
terug op het seizoen en op de rol die de TORO
Lightweight fairwaymaaiers daarin speelden.
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Intensief
Op de aanschaf van de eerste maaier in 1999
volgde een tweede aankoop in 2003.
Gedurende het voorbije seizoen werden de
fairwaymaaiers driemaal per week ingezet.
Door de gelijktijdige inzet van beide machines
kunnen de maaiwerkzaamheden op de 18
holes in een paar uur worden afgerond.
“Dat komt de speeltijd van onze leden ten
goede”, vertelt Schalk, die sinds zeven jaar

hoofd greenkeeper is. Schalk omschrijft een van
de voordelen van de maaier: “De baan wordt
door de lichtgewicht maaiers minder zwaar
belast.” De lichtgewicht vijfdelige maaier is niet
voor elke baan geschikt. Banen met grotere fairwayoppervlakten zullen overwegen een bredere,
bijvoorbeeld zevendelige, maaier aan te schaffen.
“Onze baan is met de relatief kleine zeven tot acht
hectare fairwayoppervlakte uitermate geschikt voor
het gebruik van de vijfdelige fairwaymaaier.”

www.greenkeeper.nl
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Met het type 5400 is het ook mogelijk om
de baan in crossverband te maaien. Door het
gebruik van de daartoe bestemde optie, wordt
er veel tijd bespaard. De machine is voorzien
van sensoren, welke ervoor zorgen dat de kooimaaiers in de cross-stand niet volledig in de
transportstand geheven worden, maar tijdens
het wenden of keren tien tot vijftien centimeter
boven het maaivlak worden geheven.”
Assistent Adjan Verploegh vult aan: “De sensoren
zorgen er tevens voor dat bij het heffen van de
voorste drie kooien de achterste centrale twee
units doormaaien waardoor ze tot hetzelfde punt
het gras maaien.” Vooral bij de voorbereidingen
op een toernooi als de Dutch Open komt een
dergelijke optie van pas. “Toch hebben we er dit
jaar voor gekozen om de baan in recht verband
te maaien. Profs spelen immers vrijwel altijd al
op een baan die in cross-verband is gemaaid.
Na overleg hebben we dit jaar voor rechte
banen gekozen.”
Schalk ging op uitnodiging van het hoofdkantoor
van TORO naar Amerika om de technische
verbeterpunten aan te geven en te bespreken.
“TORO maakt daar werk van, want veel van de
zaken die we toen hebben aangegeven, zijn nu
verwerkt in de nieuwste type machines.”

www.greenkeeper.nl

Dutch Open
In de twaalf jaar dat Peter Schalk bij de
Hilversumsche Golf Club werkt, organiseerde
de club negen keer het Dutch Open. Ook volgend
jaar vindt het prestigieuze toernooi in Hilversum
plaats. Niet alleen golftechnische aspecten spelen
bij die uitverkiezing een rol. Ook in logistiek
opzicht is de baan een aantrekkelijke locatie,
vanwege de centrale ligging, parkeergelegenheid
en mogelijkheid tot het herbergen van grote
toeschouwersaantallen.
Ook op de werkzaamheden van de greenkeepers
heeft een toernooi als het Dutch Open de nodige
invloed. “Vanaf drie weken voor aanvang van
het toernooi vangen we ook het gemaaide gras
van de fairways op in bakken. De profspelers
verwachten nu eenmaal niet dat er gras op de
baan ligt.” Deze en andere arbeidsintensieve
werkwijzen leiden ertoe dat Schalk gedurende
de week waarin het toernooi wordt georganiseerd
een tiental externe greenkeepers inhuurt.
“Ik zoek altijd greenkeepers die bekend zijn
met de TORO machines, omdat we ze in een
week natuurlijk niet kunnen inwerken.” Ook
worden gedurende deze periode additionele
machines ingehuurd om de baan voor de
0spelers in perfecte conditie te brengen.

TORO lightweight
Met de TORO lightweight maaier kan zowel in recht als
crossverband gemaaid worden.
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Verploegh op TORO Lightweight
Assistent hoofd greenkeeper Adjan Verploegh
bestuurt de TORO Lightweight maaier

Ontwikkelingen
Om ook in de toekomst grote toernooien te
kunnen blijven organiseren, is een kritische blik
op de lay-out van de baan wenselijk. Vanwege
de ontwikkelingen op het speltechnische vlak,
kunnen spelers tegenwoordig een grotere
afstand overbruggen. Met name de PAR-3 en
PAR-5 holes zijn aan de korte kant. Inmiddels is
een Amerikaanse architect ingeschakeld om
plannen uit te werken voor de renovatie van de
baan. “Daarbij willen we de natuurlijke uitstraling
van de baan behouden. We gaan zeer zorgvuldig
te werk, teneinde het tere evenwicht tussen de
natuur en ruimte in balans te houden”, vertelt
de heer Leguit, de aankomend nieuwe baancommissaris.
Dit streven wordt tevens kenbaar gemaakt door
de inschrijving bij ‘Commited to Green’ waarmee
de golfclub aangeeft zich te committeren aan
het op milieuvriendelijke en ecologisch verantwoorde wijze onderhouden van de golfbaan.
Ondanks het feit dat de baan van de Hilversumsche
Golf Club al jaren tot de top van Nederland
behoort, blijft Schalk met zijn team werken aan
een betere kwaliteit. “Er is altijd iets te verbeteren.
Zo hebben we onlangs een oplossing gevonden
voor de uitdroging van de bunkers.

Maaihoogte afstellen
De maaihoogte kan eenvoudig worden
afgesteld met behulp van achterste rol.
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Crossmaaistand
De drie voorste kooien in opgeheven stand. De TORO
Lightweight maaier beschikt ook over een crossmaaistand,
waarbij de voorste kooien niet volledig in de transportstand
geheven worden.

De opgaande rand naar de green hebben we
voorzien van gras, waarin sproeiers voor de nodige
beregening zorgen. Ook spelen we in op de
behoeften van onze leden. Zo gaven enkele oudere
speelsters aan dat de afstanden van de holes voor
hen te groot waren. Daarom werken we nu aan de
aanleg van nieuwe dames/senioren afslagplaatsen.”

www.greenkeeper.nl

De baan van de Hilversumsche Golf Club ligt in
een typisch Goois landschap met heide en
prachtige bomen. Zowel golftechnisch als qua
natuurschoon behoort de baan tot de topbanen van Nederland. Onlangs nog werd er het
Dutch Open gespeeld. Zoals veel oudere banen
kampt ook de Hilversumsche Golf Club met
een aantal te korte holes. De eerste gesprekken
over een aanpassing van de baan zijn inmiddels
gaande. Sinds vijf jaar werkt de golfclub met
een TORO Lightweight maaier (type 5400),
waarvan er inmiddels twee in gebruik zijn.
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