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Nieuw platform; Passie voor Gras!  
 

Passie voor Gras is een platform voor de echte grasliefhebber. Of je nu field-manager
bent, hovenier, golfer of gewoon fan van je eigen grasmat in de achtertuin. Op dit platvorm

delen wij verhalen van mensen met passie voor gras. Die er alles aan doen om ‘hun’
grasmat gezond, strak en prachtig groen te houden. Of die simpelweg kunnen genieten

van een mooi, strak gazon. 
 

In de verhalen delen professionals hun kennis over gras en geven tips voor goed
onderhoud. Op ons YouTube kanaal kan je alle video’s bekijken. 

 
Heb jij als bezoeker van Passie voor Gras een vraag of zie je graag een onderwerp

besproken? Laat het ons weten. Dan gaan wij op zoek naar de professional die hier een
goed verhaal over kan vertellen. 

 
Wij gingen op bezoek in het Cars Jeans stadion bij groundsman Bo Videler die dagelijks

verantwoordelijk is voor de grasmat bij zijn favoriete club. Wanneer je fan in hart en nieren
bent en dagelijks de verantwoording draagt over de conditie van het veld dan is dit

misschien wel de jongensdroom die uitkomt. Bekijk deze video waarin hij jou vertelt waar
zijn passie voor de club en voor het gras vandaan komt.

https://mailchi.mp/c1147bd1f77c/passie-voor-gras-november?e=[UNIQID]
https://www.milati.nl/passie-voor-gras-ado-den-haag/
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Waar zou jouw vereniging op kunnen besparen in Coronatijd? 
 

Het voetbal op de amateurvelden ligt voorlopig stil. Een moment om te kijken of er
bespaard kan worden op de belijningskosten.

In 2010 was Joop Schinkel nog genomineerd voor Fieldmanager of the Year, nu is hij
werkzaam bij de BUCH-gemeenten, maar nog steeds in het groen. Schinkel is namelijk

sportveldbeheerder bij de BUCH-gemeenten. Hij adviseert zijn klanten: “Stel we gaan pas
weer voetballen in februari, dan betekent dit drie maanden geen activiteiten op de velden.
Indien je er als vereniging voor kiest te blijven door belijnen, kost dit je gemiddeld € 31,50
per veld alleen aan belijningsverf, ervan uitgaande dat het uitzetten gratis gebeurt door
jullie vrijwilligers en er om de week belijnt wordt. Tot februari 2021 betekent dit zeven
werkgangen besparing voor het uitzetten van de lijnen, voor een bedrag van rond de

€220,50.” 
 

“Een andere keuze is niet meer belijnen en de velden laten belijnen door een GPS-
robotbelijner, wat veelal goedkoper is en dan kun je gegarandeerd met spatzuivere rechte
lijnen weer sporten.” Joop Schinkel refereert hiermee aan de Turf Tank One, de volledige

GPS-robotbelijner, waar Milati Grass Machines exclusief importeur van is.

Wanneer jullie als club in deze onzekere tijd ook geld willen besparen en interesse hebben
om deze GPS-robot in actie te zien, neem dan contact op met Milati Grass Machines en
laat je informeren waar de Turf Tank One bij jullie in de buurt al velden belijnt.

http://m410joopschinkel.pdf/
https://www.milati.nl/product/intelligent-one-autonome-gps-belijningsmachine/
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Duurzame én autonome GPS-onkruidverwijderaar
Deze GPS-gestuurde onkruidverwijderaar heet: Violette. Wij van Milati zijn exclusief

importeur voor Nederland en België'De Violette lokaliseert het onkruid en verwijdert het
nauwkeurig op een mechanische manier. Doordat de machine het onkruid volledig van

wortel tot blad verwijdert, zal het terugkomen van het onkruid langer duren. De bediening
van de Violette is zeer gemakkelijk. De robot registreert de omtrek van het te bewerken

gebied draadloos zónder externe hulp. 
 

De software van de Violette kan de bladeren van het onkruid in dicht gras identificeren. Zo
heeft zijn extractiekop een nauwkeurigheid van 1 cm2 en ontwortelt het onkruid binnen een

diameter van 40 cm. Het doel is immers om de wortel van het onkruid te verwijderen. De
verwijderingssnelheid is 6 onkruidplanten per minuut. Dit betekent dat de machine een
voetbalveld of een rugbyveld, ter grootte van 7500 m2, onkruidvrij kan maken in 10 uur.

Doordat de bestrijding op een duurzame manier gebeurt, kan de grasmat ook gemakkelijk
voller worden door bijvoorbeeld door te zaaien. De kwaliteit van de sportvelden wordt

hierdoor op een duurzame manier hersteld.  
 

De eerste Violette hebben we al aan een gemeente mogen leveren. De robot is te koop,
maar ook te huur, bekijk voor meer specificaties en de video de productpagina.

https://www.milati.nl/product/violette-autonome-gps-onkruidverwijderaar/
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Nederlandse YouTube-video’s van Allett 
 

Allett heeft nu ook een Nederlands YouTube-kanaal. Daar zijn allerlei video’s te vinden
over de (werking van) Allett machines. Ze zijn bruikbaar voor zowel de professional als de
particulier. Door de Nederlandse ondertiteling zijn de video’s, die Engels gesproken zijn,

goed te volgen.

De titels zijn wél in het Nederlands geschreven, zodat de kijker in een oogopslag weet wat
het onderwerp van de video is. De ondertiteling is automatisch gegenereerd en u kunt

deze wijzigen via de video-instellingen (het tandwiel rechts onderin) waar ook de
afspeelsnelheid en kwaliteit te bepalen zijn. Neem er zeker eens een kijkje als je meer wilt

leren over de machines!

Herfstbladeren slecht voor uw gazon?

Het is herfst, de tijd van het jaar waarin het een beetje uitdagender kan worden om voor
uw gazon te zorgen. De temperatuur begint weer te dalen, samen met de herfstbladeren
die van de bomen vallen. Het team van Allett heeft een paar tips samengesteld om u te

helpen dit najaar een gezond gazon te houden.

Waarom zijn gevallen bladeren slecht voor uw gazon? 
Kortom, gevallen bladeren voorkomen dat zonlicht uw gras bereikt. Ze verstikken het gras,
voorkomen dat water verdampt en elimineren luchtuitwisseling. De combinatie van natte

planten en weinig zuurstof zorgt ervoor dat het gras gaat rotten. Dit kan
schimmelproblemen en grassterfte veroorzaken, wat resulteert in een vlekkerig of dood

gazon in het volgende voorjaar. Het kan ook sneeuwschimmelziekten bevorderen. 
 

Bladcollectie 
U zult waarschijnlijk in de herfst bezig zijn met het oprapen en vegen van bladeren als u

bomen in of nabij uw tuin heeft. Afgevallen bladeren zijn overal in deze tijd van het jaar, en

https://www.youtube.com/channel/UCrylGf1V3G25kuc9dWDUVJQ/videos
https://www.milati.nl/product/greengo-turfcare-unit
javascript:;


ze zijn niet bepaald de gemakkelijkste om te verzamelen. Daarom is bij het verzamelen
van bladeren op en rond uw terrein een verscheidenheid aan bladopvangapparatuur nodig.

Er is een scala aan hulpmiddelen beschikbaar als het gaat om het verzamelen van
bladeren van uw gazon. Het goedkoopste gereedschap dat er is, is een draagbare

tuinhark. Een platte, getande plastic of rubberen hark is het beste voor het verzamelen van
bladeren van grasrijke gebieden en is over het algemeen niet duur in aanschaf. Hoewel
deze geschikt zijn voor bijna alle tuinen, kunnen eigenaren van grotere gazons met een
grote hoeveelheid bladafval een handhark fysiek te zwaar vinden om te gebruiken. Een
alternatief is een grijper – een grijper is als een strooiselplukker, maar met een groter
plukgebied waardoor je bladeren kunt verzamelen zonder dat het fysiek veeleisend is.

Er zijn echter ook andere opties beschikbaar voor mensen die iets willen dat niet zoveel
handwerk vereist. Het team van Allett heeft bijvoorbeeld cartridges ontwikkeld die onze

klanten kunnen gebruiken met hun Allett-maaiers om de inspanning die nodig is om
bladeren van uw gazon te verzamelen tot een minimum te beperken. Deze patronen zijn

de Allett borstel- en verticuteerpatroon. De toegevoegde bonus van de cartridges is dat de
bladeren worden opgevangen in de grasbak, zodat je ze niet allemaal hoeft op te rapen!

Allett gazonborstel 
De gazonborstelcassette van Allett kan worden gebruikt om een verscheidenheid aan licht

tuinafval, zoals bladeren, takjes en gemaaid gras, efficiënt op te ruimen.

Allett verticuteercassette 
De Allett verticuteercassette is een van Alletts meest populaire cartridges en biedt u een

even krachtig niveau van bladverzamelingsmogelijkheden (meer dan de Allett
gazonborstel). De verticuteermachine geeft u echter ook de mogelijkheid om het oppervlak
van de grond te penetreren, waardoor belangrijke voedingsstoffen, lucht en water door de
grond kunnen bewegen en de wortels van de plant kunnen binnendringen. Als je het hele
seizoen niet hebt geverticuteerd, zou je een dag moeten reserveren om het nu voor elkaar

te krijgen! Onthoud echter – u moet serieus nadenken over het eens per maand
verticuteren tijdens het maaiseizoen met het verticuteerpatroon. Niet te veel verticuteren,

maar wel met regelmaat is de manier!

Bekijk hier welke machines Milati biedt om u te helpen met het bijhouden van uw gazon,
met of zonder herfstbladeren erop.

https://www.milati.nl/product-category/particulieren/kooimaaiers-particulieren/
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