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Hein van Ierse!

Kamerbreed de baan over

Ransomes 405 op de Kennemer
Fairway maaie n is produc tie make n. Dat geldt voor iedere golfbaan, oi het nu een 9, 18 oi een 27 is. Bij een beetje
omvang zit je toch al gauw twee maal per week een volle dag op de maaier. Op zo'n moment gaat d e kwalileit van
een maaier fors meete lle n. En dan is iedere extra centimeter werl<breedte mooi meegenomen. Werkbreedte, dal is dan
ook een van de be langrijkste redenen achter de keuze voor de 7-delige Ransomes 405 doo r de greenkeepers van de
Kennemer golfbaan. ' Man & Machine' praat dit kee r met h eadgreenkeeper Dicl< Vaste nhouw en zijn toeverlaat Ron
Zwemme r.
Veel
Ron Zwemmer: ·Op de Kennemer hebben we 27 holes, waar er eigenlijk maar
21 een echte fairway van hebben. De
resterende 6 z1jn dermate klein of versnipperd dat we met een tee-maaier of
een andere maaier doen. En anders wat
een duinbaan doet vermoeden, bestaan
de fairways uit opgebrachte rijke grond.
Dat gecombineerd met fairwayberegening geeft iedere week weer een
behoorlijke pruik op de fairway. Wij
werkten vroeger met de Ransomes 350D met een werkbreedte van 3,5 meter.
Sinds twee seizoenen is daar de 405 bijgekomen. Zoals gezegd dus met een
werkbreedte van 4 meter, maar ook met
heel veel afsnijdingen per meter. Had je
vroeger bij de 350-D nog wel eens een
'wasbordeffect', dat is nu helemaal weg
bij de 405 ".
Boeiing
Dick Vasten houw: "De mach1ne d1e perfect gemaakt Js voor deze baan moet
nog worden uitgevonden, maar de 405
komt een heel eind in de buurt. Je hebt
hier bepaalde stukken in de baan, bijvoorbeeld bij hole 15 waar er stevig
geklommen moet worden, en dan moet
je als fairwaymaaier van goede huize
komen als je daar zonder slip naar boven
komt. Op dat moment lijkt het net een
BoeiÎng die aan het opstijgen is · .
Zwemmer: "Het moeilijkste met terreinverschillen op een baan te voorkomen
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fairwaymaaier zonder cabine. terwijl de
oude 350 wel een cabine had?
Vastenhouw: "Natuurlijk hebben wij hier
ook een veiligheidsprobleem. maar om in
hartje zomer in een glazen kooi te zitten,
dat is ook niet alles !" .
Peuleschil

De Kennemer besteedt al het grote
onderhoud uit aan de dealer. 'Van de
MeiJ en de Bie.' En dat is in het geval van
de 405 geen peulenschil, want de
mach1ne is zo breed dat er een
dieplader aan te pas moet
komen om hem naar
de garage te
brengen. Bij
de dealer
wordt de
machine dan
helemaal uit

dat je slipt, want dat geeft meteen
beschadigingen van de mat. En dat is
eigenlijk een kwestie van ervaring. Je
probeert natuurlijk de druk op de kooi zo
groot mogelijk te houden. maar als je die
druk te hoog instelt dan heb je geen
wieltractie meer en slip je dus. Zeker als
de grasmat nat is moet je daar enorm
mee uitk1jken." Vastenhouw voegt daar
eerlijk aan toe: " Ron Zwemmer is bij ons
de man die meestal de fairway maait en
als ik het moet doen gaat het wel eens
fout " .
Links om, rechts om

Wat geldt voor slippen geldt in zekere
zin ook voor de breedte van de mach1ne.
Het duurt enige tijd voordat Je automatisch de breedte in kunt schatten.
Zwemmer: "De buitenste kooien liggen
iets achter je en als je weinig ervaring
hebt met de machine dan is het verdomt
moeilijk de contour van de fairway te volgen.

Vastenhouw: "Binnen ons team heeft
ieder zijn eigen specialiteit en dat komt
eigenlijk omdat wij denken dat je pas
echt goed wordt in iets als je het heel
vaak doet. Dan leer je de baan zo van
buiten kennen, dat je een perfecte kwaliteit ku nt leveren." Zwemmer: " Eigenlijk
heb ik helemaal geen volgorde in het
maaien van de fa irways. Je probeert
natuurlijk om-en-om, linksom en rechtsom te gaan, zodat je altijd tegen de
vleug in kunt maaien. maar het kan ook
zo maar zijn dat ik de volgord e omgooi
omdat er op een bepaalde hole golfers
bezig zijn ".

elkaar gehaald, tot aan de lagers aan
toe.
Vastenhouw : "Volgens mij zijn ze bij de
dealer altijd weer blij als ze hem terug
moeten brengen. want het is natuurlijk
een vreselijk grote sta-in-de-weg." De
Kennemer koopt al sinds jaar en dag alle
machines bij Van de Meij en de Bie en
hecht dan ook sterk aan een goede
samenwerking.
Vastenhouw: "Het is niet meer zo dat
het automatisch Ransomes wordt. Als we
een nieuwe machine nodig hebben. dan
kiezen we de beste en dat doen we zo
veel mogelijk in samenspraak" .

Over golfers gesproken: waarom heeft
de Kennemer eigenlijk gekozen voor een
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