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David A. Oatis

Five-plex Ring

toegenomen VJitvormtng kwam er ook
meer behoefte aan effectteve manage-

Het ver ch.ijnsel 'Triplex Ring', eens de gesel van de greens, heeft een opvolger gekregen. De' Five-plex Ring' is op de fairways van veel banen een ern-

mentprogramma's
Geluklog p kte de machtne-tndustne de
behoefte aan bchtere machrnes op, zodat
aan het esnd van de Jaren tachttg de eer-

Ug probleem geworden.
Het begrip 'Triplex Ring' is In 1980 geïntroduceerd door de agronoom Jlm
Snow in een artikel In de Green eetion Record.

egenlien jaar later blijkt

dil probleem zich verplaatst te hebben. De oorzaken van de 'Triplex Ring' op

ste echte hchtgewteht 'hve-plex' machtnes hun tntrede deden Deze nteuwe
maaters waren elftoenter en ook goed·
koper. zodat veel meer golfbanen dte
konden aanschaHen Deze bchtere five-

de greens en tees zijn zo goed beschreven en gedocumenteerd, dat het pro-

plex machtnes leverden bewonderens·

bleem daar niet vaak meer voorkomt. Er is echter een gelijksoortig probleem

waardtge prestalles en hadden een enor-

op de fairways ontstaan dal nu 'Five-plex Ring' wordt genoemd.

me rnvloed op het fatrwayonderhoud
Alhoewel de fwe-plex machtnes wat
zwaarder waren dan de tnple11 machtnes
waren de voordelen onmts' en baar
• De ftve-plex machrnes maatden voortrelfehJk en stimuleerden dUtdeiiJk de
groet van krwpend sirutsgras
• De f1ve-plex mach1nes waren beduidend elftelenter dan de triplex greenmaaters Terrenen waar eerst zes tot
acht tnplex machtnes voor nodtg
waren, hadden nu genoeg aan twee ot
drte fwe-plex mà<:htnes Dtt scheelde
ook 1n de arbetdskosten
• Er was nog steeds vtltvormtng met de
ftve-plex maat ers, maar mtnder dan
met de tnplex machines.
Het probleem
D•

erdt tJ e b. densporen d1e ouder-

wetSe 7-deltge gangmclaters veroorzaakten wamen met meer terug toen er
fatrwa~

Historische achtergrond
In de Jaren zevent g heer

n

nelhe d en

efftctentte btJ het onderhouden van golf-

over op deze tr plex greenmaat-

ers Dtt waren daarbiJ de opvallendste
gevolgen·

terretnen. De meeste hulpmtddelen dte 10
dte ttjd ontwtkkeld werden. waren gro-

gebrutk werd gemaakt van ftve-plex
machtnes Oo· de grotere efflctëntte was
een enorm voordeel Maar toen de fiveplex machines enkele Jaren tn gebrutk

• Het gebrutk van tnp ex greenmaaters

waren, verschenen aan de randen van de

ter. sneller en elftoenter De tnplex

op de fatrways e dde tot betere presta-

fatrways langzaam maar zeker andere

greenmaaters. de grote 7- en 9-dehge

ltl'S van de grasmat, mtnder ztektes en

grassoorten Er groetde meer straalJes-

hydrauhsche fatrwaymaaters werden alle-

aanztenhJk meer krutpend sirUtsgras

gras poa annua) dan elders op de fatr-

maal in de Jaren zeventtg gebrUikt

(Noordehjk en transtttegebted tn US)

ways Dat was met vreemd, omdat de

• De opvatttng bestond dat het voordeel

manter van maa•en etgenhJk ntet kon

Helaas veroorzaakt deze werkbespanogen Uttrustmg ook veel schade aan de

van de kle nere maa ers het gevolg IS

worden veranderd Dtt verschiJnsel deed

grasmat. In de 1aren tacht g begonnen

van de verm nderde compattte en het

ztch vooral voor aan de randen van de

golfers en ook greenkeepers steeds meer

afvoeren van het gemaatde gras De

ratrways waar toch al veel straatJesgras

aandacht te knJgen voor de kwahtett van

sporen van de grotere maaters waren

groetde, vooral op schaduwrttke. natte,

de grasmat.

aan de randen van de :atrways vaak

verd chte, drukbelopen stukken Door de

Aan het etnd van de Jaren zeventtQ en tn

dutdeiiJk te z en Dtt ondersteunde de

ftve-plex mach1nes begon de grasmat ut

het begtn van de Jaren tacht g werd op
veel golfterretnen de waarde van lichtge-

theor e dat compacte een groot deel
van het probleem was Deze zones

te dunnen en af te sterven 1n dte gedeelten Dtt probleem werd verergerd door

WICht fatrwaymaaters dutdeliJk Maar

stonden vaak vol poa annua

een verhoogde maatfrequentie Fatrwa~

voor de meeste banen was het gebrurk

• De sporen waren verdwenen als er

van tnplex greenmaa•ers geen haa bare

en ge Jaren met de tr p ex gewerkt

kaart, omdat er voor he: werk maar her st
zes tot acht machmes en even zoveel

was Op vPel fa rways ontstond snel
pen dtkkere VIltlaag Htermee wordt de

bestuurders nodtg zouden ZIJD Toch
stapten veel bilnen voor t>et maa en val"

mrnder schade Jke werktng van kletnere. chtere ach nes dJ del 1k Door de
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met een scherpe omtrek en randen werden hterdoor ook aangetast De Ftve-plex
Rtng was een fett!
De schade beslaat btJna altiJd de gehele
breedte van de machtne Dat1s mtsschten
nog wel het meest tntngerende deel van
het probleem Vroeger lag het probleem
vooral biJ de bandensporen EtgenhJk ZIJn
de sporen van de banden van de live·
plex mach1nes zelden ztchtbaar Het
belangnikste m d1t geval1s dat verdtchung ntet de grootste boosdoener tS.
Anders zouden de sporen meestal wel
dutdelijk te z1en z1jn Daarom lijkt het
erop dat de meeste schade ts toegebracht door SliJtage en afschuren Maar
er ZtJn dutdeliJk nog meer factoren m het
spel, en dte het probleem verergeren Er
ZtJn er al een paar genoemd. maar er ZIJn
er nog meer HJerbtJ valt te denken aan
de rol van schaduwwerkmg en elkaar
beconcurrerende wortels van bomen en
strutken Ook d1ent er reken1ng mee te
worden gehouden dat Ftve-plex Rtng ztch
sneller voor zal doen op meuwe golfbanen De grasmat IS daar nog ntet tot volle
wasdom gekomen en de bodemstruauur
IS vaak btJ de aanleg van het terretn vermeld
Als we terugkljken op de geschtedents
van de F1ve-plex R1ng. dan moeten we
vaststellen dat de machtnes door de Jaren
heen weer geletdelijk zwaarder ZIJn
geworden Er ZIJn tal van 1nnovat1es toegevoegd en de greenkeepers hadden de
behoefte aan meer vermogen Daarnaast
heeft de wens om grotere duurzaamheld
en bed,en1ngscomfort een grote rol
gespeeld 1n dit proces De meumte ftveplex mach1nes hebben grotere motoren,
vJerwJelaandnJVtng, stuurbekrachttg1ng
en andere hand1ge hulpmtddelen.
Somm1ge mach1nes ZIJn u1tgerust met
een groomer waardoor er meer gewiCht
komt op de maa1untt Hterdoor ontstaat
er meer slijtage, ook als er geen gebru1k
wordt gemaakt van d1e groomers.
Tenslotte. bekiJk ook eens de rollers op
de n1euwe mach1nes. In sommtge gevallen liggen de groeven van de WJehle-rollers veel verder u1t elkaar dan vroeger
H1erdoor komt het gew1cht van de maa1un1t te rusten op een kle1ner grondoppervlakte De schade d1e de Wiehle-rollers veroorzaken wordt nog groter als de
randen ervan scherp ZIJn.
De oplossing

Al• men een probleem wtlt oplossen, dan
moet men eerst de oorzaak ervan vast-
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stellen. D1t geldt vooral ook voor de Ftveplex Rtng KIJk naar de randen van de
fatrway en stel vast of er sprake ts van
slijtage of een verandenng van grassamenstelling. Als er emgermate sprake 1s
van een Ftve-plex R1ng. dan zou een van
de volgende oploss1ngen van pas kunnen
komen
• Mtnder rnaaten 1n de afslUitende maalronde Dtt ts wellicht relevant als u
gewend bent om v1er of VIJf keer per
week te rnaaten Als er echter m1nder
dan dne keer gemaa1d wordt. dan kan
dat resulteren 1n een onacceptabele
ondwdelijke begrenz1ng van de baan
• Mtssch1en is uw eerste tmpuls om de
fairwayranden te beluchten. Alleen
beluchting IS echter met genoeg om
het probleem op te lossen Probeer de
verd1cht1ng te vermmderen. maar let
goed op afschunng en sltjtage Bedenk
goed dat het ontstaan van Ftve-plex
Rtng meer met afschuren dan met verdiChting te maken heeft De tradittonele beluchtmgsmethodes met holle pennen veroorzaken meer SliJtage en
afschunng
• Snoe1 boomwortels tn de rough Snoet
of verwiJder bomen om meer zon te
knJgen
• Op de korte term11n helpt het om de
bu1tenste randen extra te bemesten
Dan herstelt het gras ztch sneller van
slijtage Een of twee keer per Jaar om
het terre1n lopen met een roterende
verspretder 1s waarschiJnhik al genoeg.
GebrUik een langzaam vnJkomende
n1et-brandende st1kstofbron en gebrUik
150 tot 250 gram slikstof per dert1g
v1erkante meter
• Aangezten de zware rollers met scherpe randen veel schade veroorzaken,
zou men met andere rollers kunnen
expenmenteren
• Een aantal hoofdgreenkeepers gebrwkt
mm1ddels rollers zonder groeven
(zowel voor als achter) op de maaJunlts. Gladde rollers veroorzaken mtnder
slijtage en zorgen voor meer ZIJWaartse
groet Utte1ndeliJk zal er dan ook meer
strwsgras groeten Maar gladde rollers
hebben ook tnvloed op de maathoogte
BIJStelling van de hoogte om dit effect
te compenseren zou mtssch1en nod1g
kunnen ZIJn
• Een andere oplossmg IS het gebrutk van
rollers van een metaallegenog of nylon
D1e ZIJn lichter en mtnder schadelijk
• Men heeft ook met succes de rollers
van een tnplex greenmaa1er op de f1ve-

•

•

•
•

•

plex mach1ne gezet De rollers van de
tnplex machtne ZtJn aanzienliJk kle1ner
van dtameter en lichter van gew1cht
Enkele hoofdgreenkeepers hebben de
maa1untts van de machtne met succes
aangepast De umts werden lichter
gemaakt en veroorzaakten zo m1nder
schade. Er kan gew1cht afgehaald worden van sommtge un1ts. maar pas op
dat u geen vethghetdssystemen verwtJ·
derd Dtt kan gevolgen hebben voor de
garantievoorwaarden en ook onnodtg
rtsiCO opleveren voor de gebrulkers
Op sommtge five-plex machmes kan de
druk naar beneden aangepast worden
Expenmenteer htermee als dat mogelijk
IS
VermtJd het gebru1k van groomers en
vertt-<:ut untts tn de afslUitende ronde
Maa1 de afsluttende ronde om de fairway apart en met een andere machtne
H1erb1J kan gebru1k worden gemaakt
van een tnplex greenmaaier
Zorg verder dat er zo wem1g mogelijk
overlap Zit tussen het maatbeeld van de
f1ve-plex machmes en de andere maalers Hoe meer overlap. hoe meer SliJtage en uttdunmng van de grasmat en
sterkere mvas1e van poa annua.

Conclusie
Veel fa•rways hebben last van F1ve-plex
Rmg De Ftve-plex Rtng op uw baan IS
rntssch1en zo genng dat u n1et tot ad1e
hoeh over te gaan Hoe dan ook, u doet
er goed aan de randen van de fatrway
goed tn de gaten te houden en goed te
letten op de gevolgen van uw maalprogramma's Zo voorkomt u dat de Ftveplex Rtng een probleem wordt
Dav1d A. OaliS IS werJ..zaam btj de USGA
Green Sectton Het oorspronkelijk verhaal
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