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E Hein van lersel
Heel vaak, heel snel, heel weinig
Man en machine: Tycrop 300 op Gendersteyn

Bijna alles hebben we al gehad in de rubriek Man en Machine: maaiers,
beluchters, trailers, maar nog nooit een topdresser en zeker geen topdresser die (oneerbiedig beschouwd) wel wat op een bovenmaat kunstmeststrooier lijkt. Toch is de Tycrop Quickpass topdresser volgens veel
ingewijden de sensatie van het seizoen. De greenkeepers van
Gendersteyn waar we de onderstaande ervaringen met de Tycrop uit de
monden van de headgreenkeeper Marcel Koops. greenkeeper John van
Dijk en course manager Cor Elderkamp mochten optekenen zijn in ieder
geval laaiend enthousiast. Er wordt zelfs al hardop gefilosofeerd om
ook het grote broertje van de Tycrop Quickpass 300 aan te schaffen.
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canada
Afgelopen iaar introduceerde Toro
importeur Heybroek uit Houten een voor
de Nederlandse markt redehJk meuw
concept De Tycrop QU1ckpass 300 en
400 Cyclo topdressers. Een topdresser
die niet zoals een convenuonele topdresser het zand via een band en borstel op
de grasmat brengt. maar dit zand door
een tw~tal draaiende schotels met een
diameter van circa 30 cm breed u1tspre1dt over green, tee of fairway. Het
grote voordeel hiervan 1s du1delt1k Met
een dergelijke machine kun ie veel sneller
topdressen Je kunt bovendien heel we1mg zand opbrengen op de mat. En die
behandeling kun ie door het seizoen een
groot aantal keren herhalen En iedere
keer zonder dat golfers daar overlast van
hebben Tycrop 1s ovengens met de enige,
die een dergehjke machine op de markt
brengt in Nederland Pols ZU1dland heeft
onder het label Turfco een vergeh1kbare
machine 1n het assortiment.

lisch systeem heeft, waardoor de machine gecombineerd kan worden met een
relatief kleine tractor
De Tycrop Qu1ckpass 300 wordt
gebouwd door een Canadese tra1lerbouwer Elderkamp. •Je kunt aan alles zien
dat de machine gebouwd 1s door vak mensen. De afwerking 1s subliem, nergens scherpe randen Ecnt vakwerk "

Eens per week
Het grote voordeel van een Cydo topdresser 1s natuurlijk dat ie heel vaak. heel
snel en heel weinig kunt topdressen
Gendersteyn had zich voorgenomen om
het afgelopen seizoen wekelijks te dressen. Course manager Cor Elderkamp
"De geplande frequentie hebben we niet
helemaal gehaald "

De Tycrop 300 heeft een bakcapac1te1t
van rnca één kuub zand De werkbreedte van de machine 1s ongeveer 12, 5
meter Joan van D111<· "Als iemand afslaat
van de tee en dan nchtmg green wandelt. In die tiid kun ie makkel11k een
green dressen. Je brengt verder zo weinig zand op de green dat Je met hoeft te
vegen. Dus ander overlast voor de spelers
1s er ook niet ·•
Andere con11ent1onele topdressers willen
nog wel eens knusch orn~pnngen met
het gebru•lae zand De Tycrop heeft daar
volgens Elderkamp, Coops en Van D11k
geen last van
"Ook al 1s het zand wat vochtiger, voor
de werking maakt dat weinig uit De

Gendersteyn heeft echter voor de Tycrop
gekozen Belangnikste reden was wel dat
de Tycrop een forser uitgevoerd hydrau-
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Elderkamp en consorten zien echter nog
een aantal andere voordelen
De Quickpass 400 kan met een z1ilosser
ook ingezet worden om bunkers te vullen of om zijn ~ le1ne broertje b11 te vullen
Verder dan hardop denken 1s het overigens nog riet gekomen
De greenkeepers van Gendersteyn willen
de argumenten voor een tweede Tycrop
eerst goed achter elkaar zetten voordat
ze ermee naar het bestuur stappen

te verspreiden dar alleen zand
interne band

in

de machine 1s ve~der

traploos instelbaar Op de1e manier 1s de

Elderkamp "We hebben het al geprobeerd met B1ovm en f11ne compost en

hoeveelheid topdress1rg na wat experi-

dat gaat goed Doordat ie zowel de

menteren makkelijk instelbaar "

snelheid van de 10evoerband als 1e de

Je zou met de machine dus ook een dik-

hoek van de schotels

kere laag zand kurnen aanbrengen,

kur ie het matenaa! eigenlijk preoes
krijgen waar je het hebben wilt "

maar daar koop ie hem primair niet voor

in

kurt stellen,

Hoewel met behulp van het pakket
accessoires dat Gendersteyn b11 de
Qu1ckpass b11geleverd heeft gekregen. 1s
de Quickpass om te toveren 1n een conventionele topdresser, dus met borstelrol

Breed instelbaar

Grote broer
Gendersteyn heeft nu een half iaar
ervaring met de Qt;ickpass 300 en
denkt nu al hardop na over de aanschaf van de grotere broer de
Qu1ckpass 400

Gendersteyn heelt de Qu1ckpass primair
gekocht om de greens, tees en fore-

Het belangr1ikste verschil van deze

greens te dressen, maar er wordt volop

machine 1s de grotere landcapac1te1t

geëxperimenteerd om andere middelen

van circa v11f kuub inhoud Net
genoeg om een fa1rvvay af te werken.
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