
4 - 201870

Het onderhoud van een gloednieuwe golfbaan als Bernardus vergt veel van greenkeepers. Voor de vele taken waaruit het greenkeepersvak bestaat, 

worden dan ook de beste machines gebruikt. Een machine die bij Bernardus al een tijd gebruikt wordt om te beluchten is de Redexim Verti-Drain 7461, 

geleverd door Gebr. Bonenkamp Techniek en Handel b.v. uit IJsselstein. 
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Beluchten wordt bij 
Bernardus gedaan met de 
Redexim Verti-Drain
Licht genoeg voor golfgreens en robuust genoeg voor fairways
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2 min. leestijd

De geschiedenis van Gebr. Bonenkamp gaat al 
terug naar halverwege de 19e eeuw. Het bedrijf 
is van een kleine smederij uitgegroeid tot een 
landelijk opererend bedrijf in tuin- en parkma-
chines, tractoren en werktuigen. Vanuit de twee 
vestigingen IJsselstein en Tiel worden particuliere 
en zakelijke klanten bediend. Een van die klan-
ten is dus Bernardus. Voor het beluchten heeft 
Bernardus Golf gekozen voor de Redexim Verti-
Drain, wereldwijd de meest gebruikte beluchter. 
Gebr. Bonenkamp heeft eind 2017 de Redexim 
Verti-Drain 7461 geleverd aan Bernardus. Henry 
van Steenis van Gebr. Bonenkamp vertelt: ‘Deze 
machine optimaliseert de bodemstructuur, waar-
door de drainage en de beluchting verbeterd wor-
den. De machine heeft een werkbreedte van 160 
cm, weegt 900 kg en heeft een werkdiepte tot 35 
cm. Er zijn diverse pennen te gebruiken, waaronder 
vaste en holle pennen.’ 

Lichte allround beluchtingsmachine
De Redexim Verti-Drain 7461 bevat de technologie 

van de tweede generatie Verti-Drain lijn met nieu-
we en verbeterde functies, waaronder een nieuwe 
hoekverstelling tot 25 graden. De 7461 is lichter 
dan bijvoorbeeld de 7516, en kan dus gebruikt 
worden met kleinere tractoren. De Verti-Drain is 
een allround beluchtingsmachine die licht genoeg 
is voor werkzaamheden op golfgreens, maar ook 
robuust genoeg voor werkzaamheden op fairways. 
Bernardus zal de machine in gaan zetten op de 
voorgreens, de paden en de fairways.

Intensieve samenwerking met Bernardus
De standaard uitvoering van de Verti-Drain 7461 
heeft massieve prikpennen van 18x300 mm of 
24x400 mm, een voor- en achterroller met schra-
per, aftakas met slipkoppeling en tandwielkast 

met drie versnellingen. Mogelijke opties zijn de 
Turf Holddown Fingers, die het omhoog trekken 
van de gras mat voorkomen, de Core Collector 
voor het verzamelen van proppen bij prikken 
met holle pen en het hydraulische wielstel. De 
levering van de Redexim Verti-Drain 7461 maakt 
deel uit van een langdurige overeenkomst tussen 
Gebr. Bonenkamp en Bernardus Golf. Van Steenis: 
‘We hebben inmiddels een jarenlange intensieve 
samenwerking met Bernardus. Door de jaren heen 
heeft Gebr. Bonenkamp naast de Redexim tal van 
andere machines mogen leveren. Denk hierbij aan 
tractoren en gereedschap. Gebr. Bonenkamp en 
Redexim wensen medewerkers van Bernardus veel 
werkplezier met de machines.’‘Deze machine optimaliseert 

de bodemstructuur 

waardoor de drainage en 

de beluchting verbeterd 

wordt’
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