Kort na zij n aantreden als fu ll-time monteur bij
Golfclub Almeerderhout, adviseerde Ron zijn
hoofd greenkeeper te investeren in een tweet al
slijpbanken waarmee het onderhoud aan de
messen van de kooimaaiers in eigen beheer kon
worden uitgevoerd. Elf jaar later heeft de golfclub geen seconde spijt gehad van die beslissing.
"Dankzij de scherpe messen heeft het gras een
mooiere snijwond. Het gras kan hierdoor sneller
en beter herstellen en is dan ook minder gevoelig
voor aantastingen ", vertel t hoofd greenkeeper
Casper Paulussen. " Daar komt bij dat een
machine die stil staat ook geld kost.
Nu kan in veel gevallen een reparati e direct
worden uitgevoerd" , vervolgt hij.
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vele zand op de baan, hebben de maaiers het
zwaar te verduren. Daarom werkt Ron zes tot
tien keer per jaar met aan een t ussentijdse
oplossing: backlappen. Deze bekende manier van
het aanscherpen van maaiunits laat de
kooimessen teruguit lopen . Met speciale slijppasta worden de messen geslepen. Preventief
onderhoud is bij Golfclub Almeerderhout een
continue proces. " Ik controleer periodiek alle
machines. Daarom weet ik precies hoe het
gesteld is met het machinepark. We hebben
weinig verrassingen", vertelt Ron. In de
wintermaanden vindt het overgrote deel van de
onderhoudswerkzaamheden plaats. A ls het 's
zomers minder druk is in de werkplaats, staat
Ron ook bij het onderhoud aan de golfbaan
zij n mannetje.
Omvang 1jk mach,nepark
Ook bij de investering in nieuwe machines geeft
Ron aan wat zijn mening is. "De greenkeepers
worden betrokken bij de selectie van de
machines die moeten worden aangeschaft.
Tijdens en na een demonstratie wordt een
machine beoordeeld waarbij ik vooral let op de
technische specificaties", vertelt hij.
Golfclub Almeerderhout behoort tot de
golfbanen met het meest omvangrijke
Zelf slijpen
In de werkplaats vertelt Ron, die scherp toeziet
op de gesteldheid van het machinepark, over zijn
ervaringen met het zelf slijpen van kooimaaiers.
Ron gebruikt een tweetal slijpbanken. Een voor
het slijpen van de kooien, de ander voor het
slijpen van het ondermes: "Elke winter slijp ik alle
messen. Tussentijds alleen als er beschadigingen
zijn. Als het moet kan ik binnen een uu r een
maaier met een beschadigde kooi opnieuw op de
baan hebben. Demonteren, slijpen, afstellen en
monteren." Bij het zelf slijpen van kooi en
ondermes is het belangrijk om gelij kmatig te
slijpen, zodat de kooi in een vloeiende beweging
langs het ondermes snijdt. De rol- en kooilagers
moeten worden afgesteld, de keringen dienen
te worden gecontroleerd. Na een grondige
reiniging en het slijpen kan de unit worden
gemonteerd. "Ook de hydraulische onderdelen
van machines worden minder belast als er met
scherpe messen wordt gewerkt", geeftRonals
een ander voordeel aan.
Preventief onderhoud
Op de heuvelachtige baan hebben de machines
veel te lijden. Vooral na het topdressen, met het
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machinepark van Nederland. De 27-holes baan,
gelegen in een bosgebied, is ontstaan op ci rca
120 hectare geondu leerd terrein. De rijke
kleigrond leidt dan ook tot een intensief

besluit: " Daarom is in ons geval een full -time
monteur een perfecte oplossing. Kleinere banen
zullen eerder de kosten dan de besparingen
zien."

onderhoud en een zware belasting van het
machinepark. Hoofd greenkeeper Paulussen

Period1ek preventief onderhoud houdt het machinepark m optimale conditie
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