Tennisbanen fleuren op na
wekelijks potje krabben
Court Master zorgt voor tevreden groundsmen én penningmeesters
Afgelopen jaar presenteerde AT Machines in dit blad de Court Master, een onderhoudsmachine voor kunstgrasbanen. Twee speciale borstels
en een egaliseerplaat zorgen volgens de leverancier voor schone en egale tennisbanen. Tijd dus voor een gebruikersonderzoek bij vier tennisclubs in den lande.
Auteur: Ruud Jacobs

‘Het borstelt los, egaliseert en de laatste borstel, ook in combinatie met een sleepnet,
zorgt voor de fijne afwerking’
TV Angeren (Angeren) - 200 leden - 3 smashcourtbanen
Ed Jordense (voorzitter): ‘Sinds dit jaar hebben we drie nieuwe smashcourtbanen, aangelegd door Arcadis. Voorheen hadden we Canada Tenn; dat vergde weinig onderhoud. Op advies van aannemer Arcadis hebben we ook een Court Master aangeschaft. Daardoor kregen we 10% korting op het jaarlijkse
onderhoudscontract. Omdat we zelf al een trekkertje hadden staan, hebben we in overleg met leverancier AT Machines uit Bleiswijk voor de getrokken
uitvoering gekozen. Deze is sinds april/mei in gebruik. In de zomermaanden gebruiken we de Court Master één keer per week en nu in de winter zal dat
één keer in de twee tot drie weken zijn. Arcadis doet één keer per jaar met een cleanapparaat het groot onderhoud, volgend jaar voor de eerste keer. Onze
groundsman heeft in samenwerking met AT Machines de Court Master afgesteld. De ervaringen zijn goed en het apparaat werkt simpel. We hebben dan
ook geen klachten: het borstelt los, egaliseert en de laatste borstel, ook in combinatie met een sleepnet, zorgt voor de fijne afwerking. AT is in het begin
nog een keer teruggeweest om de blauwe borstel te vervangen; dat is allemaal zonder kosten gebeurd. De banen liggen er prima bij en volgend jaar zullen
we van Arcadis wel horen of we het goed hebben gedaan.’

‘Nu doen we het onderhoud met de Court Master en als er nieuwe infill nodig is,
dan doen we dat zelf. Dat scheelt ons zo’n 5.000 tot 6.000 euro per jaar’
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Achtergrond

‘Alleen rond de waterkraantjes en zo’n 2 centimeter langs de netten doen we handmatig’
TV Oud-Beijerland (Oud-Beijerland) – ong. 700 leden – 7 smashcourtbanen en 6 gravelbanen
Arie Goudswaard (groundsman): ‘Eind maart hebben we de Court Master aangeschaft. Het is echt een groot verschil met de afgelopen vijf jaar; eerst
deden we alleen schoonblazen, slepen en één keer per jaar groot onderhoud. Voor onze zeven smashcourtbanen zijn we nu tussen de twee en drie uur
bezig, afhankelijk van hoe vervuild de banen zijn. Vooral bij de baseline, waar veel wordt gelopen, wordt alles opgeruwd en trek je het weer even helemaal
open. Je kunt het echt wel zien en het komt de kwaliteit van de baan zeker ten goede. Na gebruik zitten de borstels altijd vol met vuil en die maken we
dan schoon met een bladblazer en een harde bezem. We gebruiken de Court Master altijd in combinatie met bijstrooien en slepen. Voor het totale proces
zijn we in totaal zo’n zes uur bezig. Dit doen we bij droog weer, want als het vochtig is blijft er te veel spul plakken. Gedurende de zomermaanden voeren
we dit proces één keer per twee weken, soms drie weken uit. Bij toernooien wordt het apparaat vaker gebruikt. We hebben een getrokken versie achter
een John Deere zittrekkertje. Nee, wij hangen er geen sleepnet achter. We strooien daarna altijd eerst bij en gaan dan met het sleepnet achter een ander
trekkertje over de baan. De aanwas van algen en mos wordt met 90 procent verminderd. Alleen rond de waterkraantjes en zo’n 2 centimeter langs de netten doen we handmatig. Voordat we de Court Master kochten, hebben we nog wel bij Fieldturf – de leverancier van onze banen – gevraagd of het gebruik
ervan eventueel gevolgen had voor de garantie. Dat was niet het geval.’

‘Het groot onderhoud hebben we nu voor een paar jaar stopgezet; dat kostte ons een vermogen’
TV Bleiswijk (Bleiswijk) – ong. 1.000 leden – 10 smashcourtbanen en 2 kunstgrasminibanen
Jan van Weede (voorzitter parkcommissie): ‘We spelen nu zes jaar op smashcourt. Bij de oplevering van de banen hebben we ook meteen een driehoekige borstel gekocht en één per week borstelden we daarmee de banen. En voor de garantie hebben we ook altijd één keer per jaar door Arcadis groot
onderhoud laten uitvoeren. Sinds september hebben we nu de Court Master, die we achter een trekker over de banen trekken. Dat doen we één keer per
week en ik verwacht dat we dat ook in de winter één keer per week blijven doen. Alleen niet als het nat is, want dan krijg je allemaal klontertjes en krijg je
de infill niet goed meer verspreid. In vergelijking met de driehoeksborstel zijn de ervaringen met de Court Master erg goed. Bij de driehoekige borstel hangt
de punt achter de trekker en dan verspreid je alles naar links of naar rechts. Bij de Court Master is dat niet geval en blijft het netjes achter de trekker. Pas
geleden heb ik op een maandagmiddag zelf vier banen gedaan. Als de baan geborsteld is en de infill losgemaakt, zie je het heel snel opdrogen. Wij hangen
geen sleepnet achter de Court Master, want dan wordt het allemaal veel te lang en in de bochten neemt het sleepnet de kortste weg. Het groot onderhoud
hebben we nu voor een paar jaar stopgezet. Dat kostte ons een vermogen, maar in dit ‘grote’ onderhoud zit niet eens het aanvullen van het zand. Nu doen
we het onderhoud met de Court Master en als er nieuwe infill nodig is, dan doen we dat zelf. Dat scheelt ons zo’n 5.000 tot 6.000 euro per jaar. De garantie is geen probleem, want die mat houdt het echt wel.’

‘Misschien kan de leverancier nog wel zorgen voor een goede technische beschrijving’
LTC Wings (Blokker) – 540 leden – 6 kunstgrasbanen
Piet Polman (groundsman): ‘De banen zijn eind april 2012 opgeleverd. Over het onderhoud hadden we in eerste instantie geen benul. Leverancier Arcadis
heeft ons daar bij de oplevering geen enkele uitleg over gegeven. Dat vind ik wel een minpunt. We hadden eerst zo’n zware borstel in de vorm van een
driehoek, maar die was bijna niet te tillen. Zeker niet als het zand een beetje vochtig was. In een van de nummers van het blad Groundsman heb ik eind
vorig jaar het artikel over de Court Master gelezen en daarmee ben ik naar het bestuur gestapt. Na de demo was het snel duidelijk hoe het apparaat werkte
en hebben we gezegd ‘Die moeten we hebben’. Ook voor de Court Master geldt dat we hem alleen bij droog weer gebruiken. Als het zand aan de hand
blijft plakken, dan is het te nat. Dat is een soort lakmoesproef. Als het weer het toelaat, gebruiken we de Court Master één keer per week achter de trekker, ook in de winter. De ervaringen zijn uitstekend en het gaat echt geweldig. Alles trek je weg en de banen worden goed schoon, ook langs de kant en in
de hoeken. We hebben ook totaal geen last van algen en mos, want die krijgen geen groeimogelijkheden. Met de Court Master haal je het zand weer helemaal omhoog en daarmee wordt meteen de waterdoorlaatbaarheid verbeterd. Voor zes banen zijn we nu per keer een goed uur bezig. Nadat we met de
Court Master over de banen zijn geweest, gaan we er ook nog een keer met vier aan elkaar gekoppelde rubberen matten overheen. Dan ligt alles er weer
mooi uitgevlakt bij. Voor het groot onderhoud komt één keer per anderhalf jaar een speciaal bedrijf dat het zand uit de mat haalt, reinigt en de baan dan
weer uitvlakt. Misschien kan de leverancier van de Court Master nog wel zorgen voor een goede technische beschrijving over bijvoorbeeld het nastellen van
de borstels. Maar verder is het heel eenvoudig.’
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