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In 2007 begon het onschuldig: op de demon-

stratie ‘Fasna carving’ in Vaassen zag Boom, 

die ook een eigen bouwbedrijf heeft Boom 

Timmerwerken, het woodcarven voor het eerst. 

Hij ambieerde dit ook, en wel op wereldtopni-

veau. ‘Al toen ik nog derde was op het NK werd 

ik al opgemerkt door Dolmar (Makita Nederland). 

Zij zagen talent in mij en boden me aan om 

sponsor te worden. Daarna werd ik vrij snel ach-

ter elkaar Nederlands kampioen in ijs, in hout en 

daarna ook nog eens in speed carving.’

Zaagtesten

Inmiddels is Boom al meerdere malen Nederlands 

kampioen geworden in deze disciplines. 

Boom gebruikt de kettingzagen PS460K-38, 

PS3410TH-30, PS420SC-40, PS9010-74, 

PS5105C-38, PS7310-45, PS222THC-25, 

ES-2141TLC, PS9010-74, AS1812LGE en 

AS-3625LGE.‘Dolmar helpt met het leveren van 

machines en met het onderhoud. Voor hen test 

ik wel eens nieuwe type zagen, bladen en ket-

tingen. De zagen zijn afgestemd op mijn lichaam-

slengte, dat werkt fijn. Soms is het nodig om 

in een keer door de stam heen te zagen, want 

het gaat snel en als je van twee kanten erin zou 

zagen heb je kans dat je ernaast zaagt, dat risico 

kun je niet lopen. Verder heb je ook zagen nodig 

om af te korten en zagen om te ‘schulpen’: dat 

betekent van boven naar beneden plakjes eraf 

zagen. Een aantal typen zagen gebruik ik speci-

fiek om details aan te brengen in het hout. Niet 

Snel en secuur zagen met de Dolmar-zagen
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Op de afgelopen Boom Innovatie Dag op boomkwekerij Udenhout liet Sander Boom –wat een inkopper als naam- zien wat woodcarving is: 

in een mum van tijd uit een houtblok sculpturen zagen. Boom won al vele prijzen met deze sport- en kunstvorm. Dolmar sponsort hem en 

Boom heeft dan ook beschikking over elke zaag uit het Dolmar-assortiment. Hoe is zijn werkervaring met de Dolmar-zagen?
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alleen het blad verschilt, maar ook de grootte van 

de zaag, het vermogen, het type ketting en de 

vorm van de beitel. Ik ben erg tevreden over alle 

zagen, alhoewel het hebben van zoveel verschil-

lende soorten zagen natuurlijk een luxe is. Voor 

elke bewerking pak ik wat ik nodig heb.’

Niet te vergelijken met boomverzorgingszaag

Toch kun je het carven niet vergelijken met 

boomverzorging. ‘De snijbladen zijn totaal 

anders: die van mij hebben een spits neusje en 

hele fijne kettinkjes.’ Boom lacht: ‘soms vragen 

mensen wel eens vanuit hun tuin of ik ook een 

boom bij ze kan weghalen. Maar zodra een stuk 

hout nog bladeren heeft, kan dat dus niet. Mijn 

zagen zijn aangepast om te carven.’

Landelijk bekend

Dat de Stihl de enige goede zaag zou zijn, ver-

wijst Boom direct naar het rijk der fabelen. ‘Er 

worden op dit niveau geen slechte zagen meer 

gemaakt.’ Op de vraag waarom Dolmar een min-

der breed assortiment zagen kent dan bijvoor-

beeld Stihl of Husqvarna, antwoordt hij: ‘Dolmar 

heeft een uitgekiend assortiment: wat ze heb-

ben, is goéd. Een professional kan snel de juiste 

machine kiezen voor de klus. Ik heb in Nederland 

alles met de Dolmar-zagen gewonnen wat er te 

winnen valt, dus dat zegt denk ik genoeg. Maar 

Dolmar is denk ik al een geaccepteerd merk. 

Ik ken veel professionals die ook een Dolmar 

nemen. Woodcarven heeft ook een paar jaar de 

tijd nodig gehad voordat het bekendheid kreeg. 

Inmiddels heeft het een boost gekregen en is het 

landelijk bekend.’ 
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