Bij een kersverse grasmat horen natuurlijk ook
nieuwe machines. Naast de elektrische maaiers
nam Meiberg Groen, de aannemer die het
onderhoud doet op de velden van PEC Zwolle,
in augustus twee machines voor specialistisch
onderhoud in gebruik: de Redexim Verti-Drain
7215 en de Speed-Seed 1500. Fieldmanager
Alfred Meiberg: ‘De grasmat hier moet van een
zo hoog mogelijk niveau worden.’
René Boerdijk (Hofstede-Timmerman), Hessel Rozema (Redexim) en Alfred Meiberg (Meiberg Groen)
met de Redexim Speed-Seed 1500
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Alfred Meiberg: ‘Wij gaan
hier voor kwaliteit’
Nieuwe fieldmanager PEC schaft machines aan voor onderhoud
Als we het stadion van PEC Zwolle medio
augustus bezoeken, is het grootste deel van
de ombouw achter de rug. De grasmat ligt in
het stadion en Meiberg Groen verzorgt er nu
het onderhoud. Dat doet het bedrijf ook op de
bijvelden van PEC, waar twee natuurgras- en
vier kunstgrasvelden liggen. De aandacht voor
de overstap van PEC naar gras was enorm. Nu
de nieuwe velden opgeleverd zijn, is het aan
Meiberg om deze in goede staat te houden. Het
bedrijf heeft twee man die de velden fulltime
onderhouden; bedrijfseigenaar Alfred Meiberg is
er daar een van. Hij heeft een uitgebreid
machinepakket aangeschaft voor het onderhoud, waaronder twee Redexim-machines.
Lichtgewicht
Als beluchter heeft Meiberg gekozen voor
de Redexim Verti-Drain 7215, een lichte
beluchtingsmachine die geschikt is achter
kleinere tractoren en voor velden waar je niet te
veel bodemdruk wilt. De 7215 weegt slechts 582
kg en heeft meer krukarmen met pennenhouders (acht stuks) dan andere varianten van de
Verti-Drain met dezelfde werkbreedte, waardoor
hij stabiel en rustig blijft werken bij hogere snelheid. Meiberg gebruikt de machine in combinatie met een John Deere 3520-compacttrekker.
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De Verti-Drain 7215, die een werkbreedte heeft
van 1,59 m, is standaard uitgevoerd met pennen
van 12 x 250 mm en heeft een voor- en achterrol. Optioneel zijn holle pennen te bestellen en
pennen met andere afmetingen, variërend van
5 mm tot 12 of 18 mm. De 7215 komt tot maximaal 250 mm diepte en werkt met een snelheid
van ongeveer 1,8 km per uur.
Meiberg heeft bewust voor deze ‘kleine versie’
van de Verti-Drain gekozen. Hij is overigens
niet de enige met zijn keuze voor de lichte
Verti-Drain. Ook eredivisieclubs als AZ en FC
Groningen hebben zo’n machine draaien.
De Verti-Drain bij PEC wordt in eerste instantie
ingezet op het stadionveld, waar Meiberg zo
min mogelijk zware machines op het veld wil.
De Verti-Drain 7215 voldoet aan die wens.
Optioneel kan hij ingezet worden op de natuurgrasbijvelden. De machine is uitgevoerd met
pennen van 12 mm dik, maar Meiberg heeft ook
8 mm-pennen besteld.
Prikken op wedstrijddagen
Natuurlijk is de levering van de Verti-Drain een
gelegenheid om de machine meteen te testen.
Hij wordt voorzichtig afgesteld onder begeleiding van Hessel Rozema van Redexim en daarna

neemt het team de proef op de som. Meiberg
kijkt toe en lijkt tevreden. ‘Deze machine oogt
heel netjes. Hiermee kunnen we voor kwaliteit
gaan.’ Hij benadrukt nogmaals blij te zijn met
deze lichte uitvoering van de Verti-Drain. ‘Wij willen zo weinig mogelijk met materieel de grasmat
op. Het liefst werken we met kleiner materieel
in het stadion, waar we een zo hoog mogelijk
niveau willen halen. Met deze machines willen
wij er het uiterste uit halen.’ Rozema van
fabrikant Redexim voegt toe: ‘Een voordeel van
deze lichte machine is dat je er zelfs op
wedstrijddagen mee het veld op kunt. Als er
regen voorspeld wordt, kun je met deze VertiDrain ‘s ochtends vroeg het veld nog prikken.
Met volpennen van 8 mm of ultradunne naaldpennen van 5 mm zie je de gaten niet terug.’
Nauwkeurig doorzaaien
De tweede machine die is geleverd, is de
Redexim Speed-Seed (model 1500), met onder
andere een vernieuwd doseringssysteem voor
het zaad. De Speed-Seed perforeert de grasmat
met conische pennen op een prikrol. De doorzaaier voor Meiberg is uitgevoerd met twee
prikrollen die achter elkaar gepositioneerd zijn,
resulterend in wel 1840 gaatjes per vierkante
meter. Het zaad wordt nauwkeurig via bakjes in

3 min. leestijd
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De Speed-Seed in het stadion. De prikrol is goed zichtbaar.

De Verti-Drain 7215 wordt afgeleverd.

Beide machines
hebben een lage
bodemdruk
Demonstratie van de Verti-Drain in het stadion

de zaaibak gedoseerd en in de geprikte gaatjes
gelegd, waarbij de achterborstel het zaad dat
buiten de gaatjes valt erin veegt. De Speed-Seed
heeft een werkbreedte van 1,5 m en brengt
het zaad op een diepte tussen de 5 en 20 mm.
De werksnelheid is aanzienlijk; de Speed-Seed
doet zijn naam eer aan en haalt maximaal 12
km per uur. Hessel Rozema van Redexim over
de Speed-Seed: ‘Een belangrijk voordeel van de
Speed-Seed 1500 is dat deze veel nauwkeuriger
is dan zijn voorganger, waardoor er minder zaad
verloren gaat.’
Omdat de velden van PEC nog gloednieuw zijn,
is doorzaaien hier nog niet nodig, dus een demo
van de Speed-Seed blijft uit. Alfred Meiberg is

blij met deze nieuwe aanwinst: ‘We gaan de
Speed-Seed gebruiken voor het doorzaaien
van het stadionveld en de bijvelden. Ook dit
is een lichte machine. Het voordeel van deze
machine is dat hij echt gaatjes prikt in de grasmat en er niet in snijdt. Voor gemeentelijk werk
gebruiken wij weleens andere machines, maar
je ziet vaak dat er in stadions voor zo’n Redeximzaaimachine gekozen wordt. Hier in het stadion
past de Speed-Seed dan ook goed.’
Regionale samenwerking
Beide machines zijn geleverd door HofstedeTimmerman, de dealer van Redexim die
gevestigd is in Staphorst. René Boerdijk, ook
aanwezig bij de levering, speelde hierbij een

grote rol. Meiberg is blij met de samenwerking:
‘Ik doe dit werk al twintig jaar en werk veel met
Hofstede-Timmerman samen. Zij zijn een goed
bedrijf in onze regio en dat vinden we belangrijk. Bovendien is de service gewoon goed. René
Boerdijk heeft een groot netwerk in de sector en
heeft veel geregeld voor de aanschaf van onze
machines.’
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