Advertorial

Q-Line staat voor
veiligheid
‘Paard of mens mag nooit de zwakke schakel zijn’
Hippisch Nederland zal het ongeval in 2007 van het zesjarig jongetje in een stapmolen niet snel
vergeten. Onderzoek nadien wees uit dat veel stapmolens niet aan de veiligheidseisen voldoen.

“E

n nog steeds niet”, zegt Frank Timmerhuis, producent

doet deze aan alle elektrische eisen volgens de NEN 3140. Als we

van Q-Line trainingsmolens, maar ook van solariums,

hem zelf opbouwen, dan kunnen we de molen ook direct keuren

loopbanden, Safety Walls en beregeningsinstallaties.

volgens de ARBO-richtlijnen.”

Veiligheid is altijd al één van de speerpunten geweest

Beknellinggevaar in het midden van de molen, hekken waar pinnen

van Timmerhuis. Inmiddels is zijn bedrijf de enige in Ne-

uitsteken en scherpe kanten door een slechte afwerking komt Frank

derland die alle certificaten omtrent veiligheid in huis

Timmerhuis onderweg nog vaak tegen. “Met name in het goedko-

heeft en is hij zelf de enige keurmeester op gebied van

pere segment van molens. Voor twee- of drieduizend euro kan er

trainingsapparaten voor paarden.

niet zoveel aandacht aan besteed worden als bij een molen van zes-

“We streven naar veiligheid voor mens en dier. We heb-

duizend euro. Wij hebben bijvoorbeeld ook breekpunten aange-

ben net weer een controle gehad van DEKRA Certifica-

bracht. Als een paard ergens opvliegt, dan moet een molen ergens

tion B.V., waarbij ze kijken of de procedure van het

knappen. Vervanging van een onderdeel moet dan niet veel geld

keuren van onze machines volgens de richtlijnen gaat.

kosten. We maken gebruik van kunststof hekken, zodat het paard zo

Voor de komende drie jaar hebben we het keurmerk

weinig mogelijk beschadigt als er wat gebeurt. De omheining is

weer binnen. Als wij een trainingsmolen afleveren, vol-

meestal van grenen hout. Hard hout splintert als het breekt. Met
een metalen omheining werken we niet. Nogmaals: als er wat ge-

VEILIGHEIDSPECIAL OKTOBER 2011
FOTO’S: www.arnd.nl en www.q-line.com

Q-Line levert trainingsmolens die aan alle veiligheidseisen voldoen.
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beurt dan moet het kapot kunnen. Je moet zorgen voor een zwakke

Resim Dressage in Harskamp liet een Safety Wall van Q-Line aanleggen zodat Edward Gal zijn paradepaard Totilas veilig kon trainen.

schakel en dat mag nooit het paard of de mens zijn.”

nen verwonden als hij losgelaten werd. Als een paard gaat rollen en

Door aan alle richtlijnen te willen voldoen, kiest Timmerhuis niet

door een slechte zijwand slaat, is het leed niet te overzien.”

voor de goedkoopste oplossing maar hij peinst er niet over om daar

Solariums van Q-Line zijn zo licht mogelijk gemaakt. “Als je je

van af te wijken. “We doen onszelf tekort als we in kwaliteit terug

hoofd stoot tegen een bak van 25 kilo of van 100 kilo, dan voel je

gaan. Wij streven er naar om zoveel mogelijk ongelukken te voorko-

het verschil wel”, is de achterliggende gedachte van Timmerhuis.

men. Het is overigens ook verplicht om molens gecertificeerd te

“De eerste zal mee zwaaien, bij de tweede heb je een deuk in je

hebben, alleen is er nauwelijks controle op. Het gaat denk ik pas

apparaat of in je paard.” De lampen liggen dieper in het solarium

weer spelen als er een ongeluk gebeurt. Waar veel paardeneigenaren

en kunnen er niet uitvallen. Alle kabels zijn hittebestendig en ge-

bovendien niet bij stil staan, is dat je verplicht bent om aan de

aard. Logisch? Blijkbaar niet, de praktijk leert dat solariums com-

ARBO-eisen te voldoen op het moment dat er sprake is van een

pleet van binnen kunnen uitbranden omdat ze niet aan de

machtsverhouding. Tussen bijvoorbeeld een pensionhouder en de

elektrische eisen voldoen en daar staat Q-Line juist garant voor.”

klant. Of een ruiter en een groom. Er komt een tijd dat de verzeke-

Niet onbelangrijk: Q-Line is in staat om haar producten tegen

ring na een ongeluk zegt: Wat heb je gedaan om het te voorkomen?

marktcomforme prijzen te leveren ondanks stevige investeringen

Je bent als eigenaar van een machine verplicht deze periodiek te

om aan alle richtlijnen en keurmerken te voldoen en dit ook in de

laten keuren door iemand die daarvoor is aangesteld.”

toekomst te behouden. Q-Line’s motto is niet voor niets ‘Build for

In de ontwikkeling van de Q-Line producten zijn tientallen jaren er-

world’s best horses’.

varing in de hippische branche meegenomen. Frank Timmerhuis
wordt verkooptechnisch in Nederland ondersteund door Jeroen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Dekker van Hippo Holland. Het wereldwijde netwerk telt in totaal
21 landen. Veiligheid loopt als een rode draad door de producten.

Q-LINE EQUESTRIAN

Q-Line ontwikkelde een Safety Wall, een duurzame, onderhoudsvrije

Haarbrinksweg 47

wand van kunststof in de binnenhal in plaats van hout of beton. De

7678 RS Geesteren (Ov.)

schuine wand veert mee als er een ruiter tegen aan valt en het ma-

Tel: 0031 (0)546-633700

teriaal is onbreekbaar, ook al slaat een paard er met volle kracht te-

e-mail: info@tsp-nl.com

genaan. “We hebben Safety Walls aangebracht in maneges maar

www.q-line.com

bijvoorbeeld ook bij Resim Dressage, zodat Totilas zich niet zou kunVerkoop:
“Scan met uw

www.hippoholland.nl

Smartphone de
QR code voor een bezoek
aan de website van Q-Line”

Deze pagina valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

