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Zelfs de spelers merken het verschil
De baan van Hooge Graven bij Ommen is letterlijk uit het bos gehakt.
'Ik heb hier de leiding, maar ik heb een hekel aan dat woord,' zegt Jan
Verstraaten. Dat lijkt te kloppen. Aan de koffie wordt gezellig gekeuveld door de mannen van Larcom, de greenkeepers van Hooge
Graven . Met Jan praten we over de John Deere 2500 Tri - Plex
Green maaier.

Rubbers

Vandaar de naam Ik weet niet of dat

We w ·rken nu een 1aar met de John
Deere 2500,' zegt Jan Verstraaten

klopt, maar ik weet wel dat er goed

'Hiervoor hadden we een Jacobsen
Greens King 4 Dat was een pnma

Dat heb 1k gemerkt op de feedback-dag
1n Duitsland Je kon daar al ie knt1ek en

geluisterd wordt naar de greenkeepers.

machine hoor. begrijp me niet verkeerd.

tips kw11t. De vindingen en veranderin-

maar toch anders dan deze Zo hangt de

gen die de greenkeepers wensen, zie ie

plex-nng meer hebt b11 de clean-up m-

John Deere 2500 lekker in de rubbers en

weer terug 1n de machines M1ssch1en

kel Je moet dan wel met de maaincht1n-

dat is een groot voordeel met de oude

heeft het er ooi mee te maken dat John

machine Je moet natuurliJk ook beden-

Deere

een relaueve nieuwkomer is en

gen vaneren We maken hier twee keer
1n de week de slu1tronde en hebben een

ken dat er tussen de oude machine en

dus een frisse k11~ heeft op deze specifie-

zeer beperkte insponng De machine 1s

deze zes 1aar ontwikkeling in technologie

ke technologie •

ook lichter en dat scheelt natuurltJk.

investeert 1n research. Ik heb gehoord

In verstek

gebracht heb ie ook een beter zicht op

dat ze 2500 greenkeepers van over de
hele wereld gevraagd hebben wat voor
hun de ideale maaimachine zou z11n

'Heel mooi vind 1k b11voorbeeld b11 de
2500 de maa1koo1en '1n verstek' z11n aangebracht Dit houdt 1n dat 1e geen tn-

wat 1e aan het doen bent Dit geldt ook
voor de middelste Dit wil ook zeggen
dat ie overal gemclkkeh1ker biJ kunt leder

zit En het 1s bekend dat John Deere veel
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Doordat de maa1urnts 1n verstek z11n aan-
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onderdeel 1s makkelijk bereikbaar en
voor het elektrisch circuit 1s zelfs een
d1agnosebox.'

Bedieningsgemak
D0< •r een val n Zijn jeugd heeft Jan last
van een hchte handicap De linkerkant
van Zijn l1Chaam 1s ooit verlamd geweest
en daar ondervindt hij nog steeds de
gevolgen van. Hierdoor 1s hem het bedieningsgemak van de machine extra opgevallen 'Je kunt alles gemakkelijk met de
hand bedienen Bovendien schuift het
bedieningspaneel mee als je de stoel verstelt Vroeger moest 1k veel met mijn voeten doen en dat was voor mij erg lastig •

Bezempjes

·we hebben e1genli1~ maar één ding veranderd Achter de rollen zat eerst een
draad1e om ze goed schoon te houden.
Dat was misschien goed voor vettere
grond, maar hier was het niet zo handig
In overleg met de dealer hebben we toen
de koord1es vervangen door rollen met
bezempjes. Toen hadden we geen plakken meer die zorgden voor hoogteverschillen Zo zie ie maar weer dat ie ook

een goede machine aan moet passen
aan lokale omstandigheden.'
Sneller
'Ik w1 ov nog w11zen op het feit dat b1J
deze machine ieder onderdeel z11n eigen
motortie heelt Dit houdt 1n dat ie geen
kwaliteitsverlies hebt als ie tegen een
heuvel oprijdt. Er 1s veel capaciteit en de
maa1snelhe1d bli1ft constant Zo knJg ie
een gladdere en meer geli1kmat1ge baan
Zelfs de spelers merkten het verschil.
Sommigen zeiden " Hé Jan, de bal 1s
ineens een stuk sneller • Die hebben hun
speelst11I aan moeten passen '
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