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Door goed te backlappen, snijdt het mes aan twee kanten 
 

Het backlappen van kooimaaiers is een heel gebruikelijke manier om deze machines te
onderhouden. Toch zijn er nog veel misverstanden over deze methode. Hoe vaak moet je

bijvoorbeeld backlappen, en hoe lang precies? Met dit artikel scheppen we wat meer
duidelijkheid over de techniek.  

 
Arjen geeft als vertegenwoordiger van Foley Company door heel Europa presentaties over

het onderhoud van (kooi)maaiers. Het valt hem daarbij op dat de kennis over de
benodigde onderhoudstechnieken niet altijd aanwezig is. Dat was de aanleiding voor dit

educatieve artikel over backlappen. Fieldmanagers en greenkeepers met een kooimaaier
hebben een aantal opties om hun maaimessen scherp te houden. Een daarvan is

backlappen. Backlappen is misschien wel een van de technieken waarover het vaakst op
een verkeerde manier wordt gecommuniceerd. Daardoor is het idee ontstaan dat

backlappen slecht is. Dat is een fabeltje. Backlappen werkt, maar een voorwaarde is wel
dat je het regelmatig bijhoudt. 

 
Lees hier het volledige artikel.
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Intelligent One reserveren 
 
Jullie willen toch ook weer helemaal klaar
zijn voor het nieuwe seizoen
aanbreekt? Reserveer dan nu alvast de
Intelligent One om je velden te belijnen.
Perfect volgens de richtlijnen van de
KNVB. Laat dit minimaal 2 x per jaar doen
en dan kunnen jullie vrijwilligers het prima
bijhouden met de belijning. Dan heb je
gegarandeerd strakke belijning.  
 
Informeer bij ons naar de verschillende
mogelijkheden voor het huren van de
Intelligent One of het afsluiten van een
abonnement voor het belijnen.

Nationale Sport Vakbeurs 'On Tour' gaat door! 
 

Er is gelukkig weer wat beweging op het gebied van sport binnen de gemeenten en op de
sportverenigingen. De activiteiten dienen wel georganiseerd te worden (inclusief

begeleiding) en moeten in de buitenlucht plaats vinden. Enkel voor jongeren onder de 12
jaar geldt dat zij geen rekening hoeven te houden met 1,5 meter afstand. 

 
De versoepelingen van de maatregelen zorgen ervoor dat er weer wat meer beweging is in

alle regio’s in Nederland. Dat is heel erg prettig, maar de financiële gevolgen voor
sportverenigingen en gemeenten blijven enorm. Dit roept natuurlijk vragen op bij deze
interessante doelgroepen: Op welke manier kunnen sportverenigingen hun gemiste
inkomsten compenseren? En lukt het de 339 gemeenten, die bezig waren met de

uitvoering van het lokale Sportakkoord, om de lopende processen tijdig te vervolgen? Voor
sommige gemeenten zal de genoemde deadline wél haalbaar zijn, voor anderen is het
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wellicht te vroeg. 
 

De besturen van sportverenigingen en de sportambtenaren binnen de gemeenten in
Nederland zitten vol met vragen. Tijdens onze beurs in september in Zwolle en in

november in Gorinchem, komt deze doelgroep bijeen om antwoord te vinden op deze
vragen. Een ideaal moment voor bedrijven in de sportwereld om zich te laten zien en deze
doelgroep te ondersteunen bij het vinden van de juiste oplossingen. Uiteraard zorgen wij er
als beursorganisatie voor dat alle maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus,

zijn genomen. 
 

Wij zijn te bezoeken op stand 3.24 Bestel hier je GRATIS kaarten

75 jaar vrijheid 
 

De Fleet Beamrider CT gestuurde belijningsmachine is gebaseerd op de reeds bekende
Fleet Kombi 3 belijningsunit met gepatenteerde spuitarm die is voorzien van een laser

gestuurde ontvangstunit. Een, op een basisplaat gemonteerde laser zender unit (90°) met
telescoop stuurt een laser lijn naar twee reflector platen waartussen met de Kombi 3

belijningsunit en de laser gestuurde gepatenteerde spuitarm een lijn spuit. Het systeem
combineert de laatste lasertechnologie met digitale herkenningssoftware en produceert

perfecte rechte lijnen. Zo ook voor dit prachtige eerbetoon aan 75 jaar vrijheid.   
 

Fleet heeft een aantal weken geleden een paar "regenbogen van hoop" en steun
geschilderd. De eerste was  op een basisschool in een klein stadje in de buurt van Malvern

en de tweede was in het plaatselijke gemeenschapsziekenhuis. Ze hadden allebei veel
aandacht op tv en radio. Tijdens een interview zei een verslaggever tegen Ian Courage
van Fleet dat ze misschien  een wedstrijd moesten houden om te zien wie de grootste

regenboog zou kunnen doen! Het werd als een grap gezegd, maar dat triggerde ze wel om
er een te schilderen op het rugbyveld van het eerste team in de buurt van Fleet! Die vrijdag

was ook de 75e verjaardag  van Victory in Europa. Dus in plaats van alleen een enorme
regenboog, hebben ze ook het VE Day-logo opgenomen, ondersteund door de Union Jack

Flag. De totale lengte van de regenboog van try-line tot try-lijn is 100 meter. De afstand
rond de rode kleurband  is ongeveer 157 meter. De 7 & 5 zijn 6 meter hoog en de VE DAY-
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tekst is 4 meter. Het schilderen duurde 3 dagen. De Union Jack werd gedaan met behulp
van de MAQA GNSS-marker. Het VE Day-logo werd voornamelijk gemarkeerd met de

BeamRider en de rest van de belettering  was uit de vrije hand. De bogen van de
regenboog werden traditioneel gedaan met een meetlint en markering.

Webshop actie! 
 

Nu we nog meer tijd in onze tuin doorbrengen wil je er wel netjes bij zitten toch? Bestel je
het materiaal voor je onderhoud in onze webshop dan krijg je een paar handschoenen

cadeau en nog een BIJzondere verrassing! 
 

Klik hier voor de webshop
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