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Nathalie van Helvoort

Greenkeepers Rijk van Nijmegen enthousiast over Big Slabs
Hel gree nkeeperteam

~an

golfbaan he l Rijk van Nijmege n is zeer enthou-

siast over de zogenaamde Big Slab-graszoden. Deze in de Demo-dagen

de zoden aan met een biJgeleverde hark,
en de laatste persoon zorgt ervoor dat
als de zoden afbreken er meteen mgesprongen kan worden Dat •s trouwens
biJna n•et voorgekomen, de geleverde

Special reeds beschre' en inno,·atie van Turf Tick Produels BV mag volgens
hen speclacuJair genoe md worden. Big Slabs zijn grote zoden, maar worden
nie t op de traditionele wijze opgerold, maar harmonika-gewijs opgevouwen.

zoden waren van een goede kwaliteit.
De grote oppervlakten ZIJn gelegd met
behulp van een trekker waarop telkens
een pallet van de graszoden werden
gelegd Voor de bunker en voor andere
kletne oppervlakten werd er een krUlwagen gebru•kt, d•e de leveranc1er m brUlkleen had We hadden wel geluk met het
weer. het moet wel moo• weer ZIJn"
Alfennk v1ndt het grootste voordeel van

de B1g Slabs, naast de snelhe1d van het
leggen. dat het gras we1n1g onderhoud
nod1g heeft " Er hoeft na het leggen
we1n1g aan te gebeuren Je z1el ook veel
m•nder naden Voorwaarde 1s wel dat
het voorwerk heel goed gebeurt, de
grond moet stev1g en moo1 gelijkrnalig
Z•Jn· BIJ dat voorwerk kan men gebru1k

Harmonika

leggen. Dat werkt hetzelfde als de hand-

Met behulp van de B•g Slab techn1ek •s

krUiwagen. als de tractor 1n beweg•ng

het mogeliJk graszoden op elke gewens-

komt, glijden de opgevouwen zoden

te lengte te sniJden met een breedte van
0.5 of 1 meter tot een maximale lengte

harmomka-geWIJS af, zodat ze met
handma!lge hulp op de JUiste plaats

van maar liefst 60 meter Opgevouwen

terecht komen. Een TP 800 motortrans-

als een harmon1ka worden de B•g Slabs

porter heeft v1er ballonbanden en kan

vervoerd en u1tgelegd. Voor klemere

een pallet dragen De bodemdruk 1s

oppervlakten en voor ongelijke gedeel-

ongeveer 0,2 kg/cm2

ten kan men gebruik maken van een

De kosten van de B1g Slab methode ZIJn

spec1aal ontworpen handkrUiwagen. d1e

ca 75 ct per v•erkante meter hoger dan

door de leveranoer wordt Uitgeleend

de traditionele rolletjes. Daartegenover

Deze heeft twee brede en vlakke ballonbanden. De kru1wagen wordt tegen de
pallet met graszoden aangezet, waarna
de graszoden met de hand gemakkeliJk

staat bedu•dend mmder arbeidskosten

makel' van

en m1nder kans op •ndrogen op de naden

egwals D1t IS een cambinalle van een

Enthousiast

van de zoden egal1seert het de toplaag

op het wagentJe kunnen worden

Greenkeeper W1lly Alfennk van het R11k

Nadat de zoden op hun plaats liggen

gelegd Door het krUlwagentJe achterUit

van N11megen. "WIJ hebben de B•g Slab-

kan er alleen met de wals gewerkt wor-

te nJden gliJden de zoden ervan af en

graszoden 1n apnl d•t Jaar gelegd Dat

den om de B•g Slabs goed ~amen te

komen op de gewenste plaats terecht

gmg erg snel· Je kunt met d•t systeem

drukken met de ondergrond

De gebruiker hoeft alleen met een hark,
d•e ook speciaal voor d1t doel t5 ontworpen, de B1g Slabs wat aan te dw..en

1000 m2 per dag leggen als de voorbe-

Op de vraag of er ook nadelen ZIJn ver-

re•dmgen eenmaal ge-troffen ZIJn Je legt

bonden aan het systeem kan Alfennk

de zoden op de trilc.tor, waarna de

n1et dtrect een antwoord geven "WIJ

Op grotere oppervlakten kan men de

zoden z•chzelf atvouwe11 Een persoon

ZIJn echt heel enthous•ast over de B1g

bestuurt de tret ker, een persoon duwt

Slabs,

graszoden met behulp van

nr. 4 199b

een tractor

een motor-aangedreven

wals met een schudeg VOOr het leggen

tk kan zo geen nadelen noemen·
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