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Jan Buman is doorgaans niet scheutig met  
complimenten en houdt er niet van om in de aan-
dacht te staan. De drukte noopt hem om al zijn 
energie in het werk te steken. Voor de Snake maakt 
hij een uitzondering. ‘Hierover ben ik toch wel  
bijzonder enthousiast’, zegt hij. 

Anders werken: meer met minder
De doorgewinterde hoofdgreenkeeper kijkt de kat 
uit de boom en stelt hoge eisen, aan zichzelf, aan 
zijn greenkeepers en ook aan zijn materieel. Toen 
de tijd van bezuinigen aanbrak, was hij even bang 
dat hij wat materieel betreft zou moeten inboeten 

aan kwaliteit. ‘Bij ons op de golfbaan werd het 
“anders werken” geïntroduceerd, oftewel meer met 
minder. We zijn toen creatief gaan nadenken:  

hoe kan ik met minder mensen, multi-inzetbare 
machines en een onderhoudsextensievere baan 
dezelfde kwaliteit golfbaan bieden tegen lagere 
kosten? We zijn nogal merktrouw en daardoor  
kritischer over andere of onbekende merken. 

Persoonlijk vond ik het mooi om wakker geschud 
te worden. We creëerden andere maaivormen en 
-patronen. Met dat soort zaken bespaar je tijd. 
Maar ook zocht ik samen met mijn monteur naar 
nieuwe technieken en machines om nog efficiënter 
en voordeliger te kunnen werken.’

Jan Buman, hoofdgreenkeeper bij Golfclub Almeerderhout, schafte een jaar geleden de Trimax Snake aan om de rough te maaien.  

Inmiddels maait hij er ook de fairways en de bermen langs de paden mee! Buman laat weten: ‘We zochten een multi-inzetbare maaier.  

In Nederland had nog niemand ervaring met de Snake. Maar hij heeft zich dubbel en dwars bewezen.’

Trimax Snake glijdt als een 
slang over de baan in Almere
Jan Buman: ‘Flexibele dekken en snelle traploze instelling maken  
deze maaier multi-inzetbaar’
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Trimax Snake
Dit proces resulteerde in de aanschaf van de 
betaalbare Trimax Snake. De Snake is met zijn 
breedte van 3,2 meter geschikt voor het grovere 
werk op golfbanen. Hij bevat zes messen per  
maaidek; er draaien twee messen rond een  
centrale as en in totaal heeft hij drie maaidekken. 
De Snake is in staat om een grote oppervlakte in 
één keer om te vormen tot een egaal veld. 

Ook fairway en rough
Dat wordt allemaal door Buman beaamd.  
Maar de Snake is op veel meer terreinen handig.  
‘Hij is traploos instelbaar en dus snel af te stellen. 
Daardoor is het mogelijk om ook fairways te  
maaien met de Snake.’

Buman geeft uitleg over de toepassing van de 
machine: ‘Bij droog weer was het niet mogelijk de 
taaie stugge Engelsraaisprieten met de kooimaaier 
te maaien. De roughmaaier die we toen hadden, 
kon niet laag genoeg ingesteld worden. Maar de 
Snake is instelbaar op bijvoorbeeld 18 mm en 
kan, zonder scalperen, de hele fairway inclusief de 
taaie sprieten maaien. Feitelijk is de Snake traploos 
instelbaar van 10 tot 90 mm.’ Voorheen maaide 
Buman de fairway, de semi-rough en de rough 
afzonderlijk. ‘In het kader van “anders werken” 
hebben we de semi-rough weg-gedaan. Met de 
Snake kunnen we niet alleen de fairway maaien, 
maar ook de rough op 44 mm maaien zonder te 

scalperen. Hij heeft vermogen zat en stikt niet als 
hij veel moet maaien. Hij kan de rough ook zonder 
problemen op 32 mm maaien.’

Weinig risico op scalperen
Buman moest bij zijn oude roughmaaier oppassen 
dat die niet scalpeerde, maar op de Snake zijn de 
maaidekken compacter en zitten de rollen dichter 
op elkaar.

Zwevende en makkelijk optilbare maaidekken
Naast de transportstand (‘helemaal omhoog’)  
kunnen de maaidekken, net als de vleugels van 
een vogel, binnen een paar seconden 10 tot 15 cm 
op en neer bewegen. De aftakas blijft daarbij  
draaien. Men kan de dekken dus gewoon tijdens  
het rijden even liften en weer laten zakken. 
Daarnaast zweven de maaidekken tijdens het 
maaien vrij op en neer, naar gelang de ondulatie. 
Hoe ziet maaien op een sterk geonduleerd opper-
vlak met de Snake eruit? U raadt het al: alsof een 
slang zonder weerstand over het oppervlak glijdt 
en zonder oponthoud over lage obstakels heen 
rijdt. Buman vervolgt: ‘Heel handig, bijvoorbeeld 
wanneer we even een pad over moeten rijden 
tijdens het maaien. We kunnen in één gang door. 
Ook maaien we nu met gemak langs het schelpen-
pad langs een van de lussen en ook langs de 
bestrating bij de entree. Het omhoog wippen van 
de maaidekken scheelt veel tijd. De oude rough-
maaier was 5 meter breed en dus sneller met het 
maaien an sich, maar doordat we de maaidekken 
handig kunnen ophalen, klaren we de klus met de 
Snake even snel.’

Lichtgewicht en getrokken maaier
De Snake is relatief licht. Dat vindt Buman handig 
in het najaar, wanneer de kleigrond op de baan 
verandert in modder. ‘Concurrerende machines zijn 
een stuk zwaarder dan de Snake’, aldus de hoofd-

greenkeeper. Tot slot heeft Buman speciaal voor de 
Snake gekozen omdat die achter de trekker moet. 
‘Een getrokken maaier heeft als voordeel dat we de 
trekker in de winter voor de versnipperaar kunnen 
zetten. We besparen door materieel te combineren.’

Onderhoud
Het onderhoud is makkelijk. ‘Smeerpunten, zoals 
de lagers van de rollen, moeten dagelijks worden 
ingespoten omdat ze veel draaiuren maken.  
De aftakassen smeren wij eenmaal in de week 
door. Verder moeten we natuurlijk de messen 
regelmatig slijpen en de V-snaren fixeren als ze 
los raken.’ Buman kan de Trimax Snake vanuit de 
praktijk aanraden. Er komen weleens mensen bij 
hem op de baan kijken hoe de maaier zijn werk 
doet. ‘Het is een superaanwinst gebleken’, zo prijst 
Buman hem aan.
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