Take-Five
3 veelgebruikte vijfdelige sportveldenmaaiers aan een nader
onderzoek onderworpen.

Het meest gebruikte machineconcept voor het maaien van sportvelden is de vijfdelige kooimaaier. Alle belangrijke merken brengen wel een
dergelijke maaier op de markt. Voor de meeste gebruikers is deze machine klaarblijkelijk het optimale compromis tussen capaciteit, maaikwaliteit en economisch gebruik. Naast vijfdelige maaiers wordt op de Nederlandse velden incidenteel gebruik gemaakt van zevendelige
maaiers en incidenteel van driedelige maaiers. Op de hoofdvelden van de betaalde voetbalclubs wordt daarnaast gebruik gemaakt van loopmaaiers zoals de bekende Ransomes Mastiff met een maaibreedte van 90cm. Het gebruik van driedelige maaiers zien we alleen op plekken
waarbij capaciteit minder belangrijk is als een goede maaikwaliteit. Een probleem van zevendelige maaiers is, dat deze machines vaak
economischer wat minder efficiënt zijn vanwege grootte, prijs en gewicht van de combinatie. Voor deze eerste uitgave van het nieuwe
vakblad voor sportveldbeheer leek het ons interessant om drie van de meest gebruikte merken sportveldenmaaiers bij elkaar te brengen op
“Klein Galgenwaard” in Utrecht. Sportcomplex “Klein Galgenwaard is een multifunctionele accommodatie onder de rook van het hoofdveld
van FC Utrecht. Op het complex wordt in samenwerking met de gemeente Utrecht en een aantal maatschappelijke instellingen onder andere
activiteiten voor jongeren met een sociaal-maatschappelijke achterstand georganiseerd.
Auteur: Hein van Iersel
John Deere, Hayter en Ransomes
Op het initiatief werd zeer positief gereageerd
door de importeurs van John Deere, Hayter en
Ransomes, achtereenvolgens Louis Nagel uit
Nijmegen, Voets uit Hazerswoude en de firma
Pols uit Zuidland bij Rotterdam. Omdat we het
als redactie interessanter vinden om nu juist de
gebruiker aan het woord te laten, is voor iedere
vijfdelige maaier ook een chauffeur/ berijder en
een aannemer/ eigenaar gevraagd. Verwacht op
deze plaats geen uitgesproken kritische houding
tegenover de gekozen machines. Het gaat om
aannemers en chauffeurs die bewust hebben
gekozen voor een bepaald merk en daar vaak
ook in bredere zin en al gedurende vele jaren
ervaring mee hebben.
Joop de Ridder van het Soesterbergse bedrijf
“de Ridder Civiel- en Cultuurtechniek” spant wat

dat betreft de kroon. Joop de Ridder vertelt
graag en zichtbaar met plezier over de tijd dat
zijn bedrijf werkte met Ford tractoren met
aangekoppelde Ransomes maaikooien. De
Ridder: “De vroege configuraties van Ford
tractoren en Ransomes maaironsels maaiden het
gras voor de voorwielen niet weg. Dat hebben
wij toen opgelost door een bestaande kooi in de
breedte te halveren en voor de wielen te
plaatsen. De mensen van Ransomes zijn daar nog
speciaal voor komen kijken.”
Ook Hans Prinsen van het Deventer Groenbedrijf
heeft al een lang verleden met de John Deere en
directe voorganger Roberine. Het Deventer
Groenbedrijf heeft voor de constructie gekozen
om de machines zelf aan te schaffen, en de
machinist in te huren. De bestuurder van de John
Deere 1905 Gerrit Rohaan is dan ook niet in

dienst bij de Gemeente Deventer, maar bij het
Agrarische Technische Bureau Wolthuis bv.
Prinsen huurt Gerrit Rohaan en een aantal
collega’s doorgaans ongeveer 7 maanden per jaar
in om de sportvelden van de Gemeente Deventer
te maaien. Om precies te zijn van 1 april tot 1
oktober of zoveel eerder of later als de weersomstandigheden dat vereisen.
Capaciteit
Vijfdelige maaiers staan voor capaciteit. Alledrie
de machines en hun berijders zijn dan ook
gedurende het seizoen non stop in de weer met
hun machine. Minimaal 8 uur per dag gedurende
5 dagen per week en in een aantal gevallen ook
nog de nodige overuren. Dat komt door het
grote aantal velden dat soms wel twee keer per
week moet worden gemaaid, maar ook door de
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forse afstanden tussen de verschillende sportveldcomplexen. Alleen de John Deere 1905 van
het Deventer Groenbedrijf komt niet buiten de
gemeentegrenzen. De Hayter T424 van Van Esch
Groenvoorzieningen uit het Brabantse BerkelEnschot wordt in het seizoen dagelijks ingezet in
de dorpen Reusel en Hoge Mierde. Chauffeur
Geert Jan Wouters is dan ook de enige die voor
het transport van zijn maaier gebruik maakt van
een vrachtwagen. Een belangrijke plus wat dat
De drie maaiers en hun vertegenwoordiging werden
welkom geheten op het complex Klein Galgenwaard
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betreft is de geringe transportbreedte van de
Hayter van slechts 1850 mm. Vergeleken met de
John Deere scheelt dat toch al gauw een halve
meter en met de Ransomes 20 centimeter.
Volgens aannemer Jeroen van Esch heeft dat niet
alleen voordelen tijdens het transport van het
ene naar het andere complex. Omdat Van Esch
dezelfde machine ook gebruikt om kleine
trainingsveldjes en andere gazons in de wijken te
maaien, heeft de geringe transportbreedte ook

voordelen voor smalle doorgangen en voetpaden. Transport en de afstanden tussen de velden
zijn verantwoordelijk voor een behoorlijk verschil
in de weekproductie van drie maaiers. Geert Jan
Wouters van Van Esch Groentechniek heeft het
onderhoud over circa 25 velden verdeeld over 6
complexen. Het Deventer Groenbedrijf is
verantwoordelijk voor het dagelijkse- en groot
onderhoud van 45 velden o.a. voetbal, hockey,
rugby en cricket. 30 velden worden door de John
Deere 1905 1,5 tot 2 keer per week gemaaid.
Deze 30 velden liggen verspreid over 5 sportcomplexen binnen de gemeentegrens van
Deventer variërend van 8 tot 3 velden per
complex. De Ransomes 3250 van Johan van
Ginkel wordt vooral ingezet op 7 complexen in
Zeist en 1 complex in Doorn. De afstanden
tussen de velden tussen de complexen doet Van
Ginkel noodgedwongen met de Ransomes,
omdat hij geen rijbewijs heeft.
Een van de redenen voor Prinsen om destijds te
kiezen voor de John Deere 1905 buiten de
capaciteit, laag eigengewicht, maaikwaliteit,
betrouwbaarheid, comfort en de lage vaste kosten,
is de relatief hoge transportsnelheid. Willem van
der Horst van John Deere zal het nooit hardop
zeggen, maar de berijder van de JD 1905 zal
door de stabiliteit en het comfort snel geneigd
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zijn om harder te rijden dan de wettelijk
voorgeschreven maximum rijsnelheid van 25 km
per uur.
Maaikooi
Capaciteit van een maaier wordt natuurlijk door
meer zaken bepaald als alleen de transportsnelheid. Ook de maaisnelheid is daarbij
belangrijk. Belangrijke aspecten daarbij zijn
natuurlijk de maaibreedte en de capaciteit om
ook bij mindere optimale condities een goede
prestatie neer te leggen.
Opvallend is in dit verband de enorm brede
maaikooien waarmee de John Deere is uitgerust.
90 centimeter in plaats van de respectievelijk 75
en 76 centimeter waarmee de Ransomes en
Hayter zijn voorzien. De John Deere heeft
daarmee veruit de grootste maaibreedte van 4,05
meter vergeleken met 3,46 bij de Hayter en 3,50
van de Ransomes. De enorme 90 centimeter
brede kooien van de John Deere ontlokken aan
aannemer Joop de Ridder de hardop
uitgesproken vraag: “Kan een steentje niet voor
een onbalans in het messenronsel zorgen?” De
Ridder herinnert zich in dit verband een ouder
type Agria, dat ook gebruik maakte van drie 90
centimeter kooien en die erg snel in onbalans
was. Volgens de gebruikers van de John Deere
1905 viel dit in onbalans raken erg mee. Dit zou
niet erger zijn als bij 75 centimeter kooien. Joop
de Ridder geeft overigens wel toe dat hij een
grotere kooi best eens zou willen proberen. De
Ridder: “We rijden toch rond en die halve meter
extra maaibreedte pak je gewoon in een moeite
mee.”
Anton Kroos wijst graag de Magna 250 kooien
van zijn Ransomes 3250 aan als een belangrijk
aspect om extra capaciteit en kwaliteit te leveren.
Volgens Kroos leveren de Magna maaikooien met
hun grote diameter van 25 centimeter en hun 8
messen in het ronsel dezelfde kwaliteit en aantal
afsnijdingen per meter als een sportkooi met een
diameter van 20 en 6 messen. Het grote voordeel
ligt voor hem natuurlijk in het grote lossende
vermogen van de kooien. Kroos: “Ook in de
vroege ochtend heb je hiermee een optimaal
resultaat. Bij een kooi met een kleinere diameter
zou je verstopping krijgen.” Een ander belangrijk
aspect van de bouw van de Magma kooien is
volgens Kroos de onderlinge positie van het
messenronsel ten opzichte van het ondermes en
de achterrol. Door de forsere diameter van het
messenronsel steekt het ronsel over het
ondermes heen en wordt het maaisel over het
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De Hayter heeft de smalste transportbreedte van de drie maaiers. Iets wat bereikt wordt doordat de buitenste kooien
niet eenvoudig naar bovenklappen, maar naar achter wegklappen.

ondermes heen gelost. Het resultaat is een
minimum aan ruggen en rillen in het maaibeeld.
Ook van Esch Groenvoorzieningen hecht aan een
kwalitatief maaibeeld. Een belangrijke voorwaarde hiervoor zijn volgens Geert Jan Wouters
en Jeroen van Esch de sportkooien met 8 messen
in het ronsel. Arie Molenaar van importeur Voets:

“Deze gebruiker heeft toevallig voor deze
specifieke kooi gekozen, maar wij kunnen deze
Hayter ook uitrusten met 25 cm diameter kooien.
Dat adviseren wij dan in het bijzonder voor
gebruik in parken en openbaar groen.”

Arie Molenaar

Geert Jan Wouters

Machinecompartiment

Jeroen van Esch

Makkelijk toegang tot de middelste kooi.

Kwaliteit
Kwantiteit en capaciteit zijn één ding. Maar
uiteindelijk wil een voetballer of hockeyer toch
een mooi gemaaid veld zonder de kammen of
plukken die typerend zijn voor een cirkeldeck.
Hans Prinsen van het Deventer Groenbedrijf eist
topkwaliteit van zijn mensen op de machines.
Chauffeur Gerrit Rohaan is iedere dag in de weer
met een velletje kopieerpapier om de scherpte
van zijn kooien te controleren en zonodig te
corrigeren. Dit wordt gedaan om goede en nette

afsnijdingen te krijgen. Voordat de messen bot/
rond zijn, worden ze bij ons zelf geslepen omdat
wij beschikken over een slijpinrichting. Prinsen:
“Ik verwacht van alle mensen dat ze hun
machines in topconditie houden. En daar hoort
ook bij een dagelijkse controle op de scherpte.
Maar natuurlijk ook een schoonmaakbeurt aan
het eind van de dag.“
De andere chauffeurs zijn wat minder vaak met
een papiertje in de weer om de knipkwaliteit van
hun kooien te checken, maar zij onderkennen

wel degelijk het belang er van. Johan van Ginkel,
de chauffeur op de Ransomes 3250 rijdt door tot
dat zijn kooien bot zijn. Maar zet bij een dressbeurt het ondermes wel iets verder van het ronsel
weg om overmatige slijtage te voorkomen. Joop
de Ridder: “Misschien moet ik het geheim van de
smid voor me houden, maar omdat wij zelf
slijpen hebben wij veel minder snel last van een
botte kooi. As wij de kooien laten slijpen door
een dealer dan worden ze rond geslepen en zijn
dan vaak binnen een maand weer bot.
Zelf slijpen we cylindrisch en daarna kanten we
de hoge kant van het snijvlak nog even aan.”
Volgens de Ridder blijft het snijvlak op die manier
veel langer scherp.
Joop de Ridder: “Wat wij ook doen is in de
zomer als het gras bijna niet groeit, maar de
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De John Deere 1905 is voorzien van een crosscut voorziening die houdt in dat de kooien met een vingertip
licht geheven kunnen worden en weer in maaipositie
terug gebracht kunnnen worden.

Gerrit Rohaan

smelen wel, is soms een cirkelmaaier inzetten.
Een cirkelmaaier maait dan mooier als een kooimaaier, omdat die geen last heeft met de lange
harde sprieten gras. Verder is er in die tijd toch
weinig voetbal op het veld.”

De imposante 90 centimeter kooi
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Maaihoogte instelling
De verschillende machines hebben hun eigen
mogelijkheden en onmogelijkheden op het
gebied van afstelling. Voor sommige gebruikers is
dat overigens amper van belang. Die maaien de
hele zomer alleen maar voetbalvelden. Geert Jan
Wouters van Van Esch Groentechniek maait het
complete seizoen op 30 mm en gaat in het
naseizoen naar 40 mm om het gras wat te laten
bekomen. De hoeveelheid werk die het kost om
de machine te verstellen schat hij op circa een
kwartier.
De Ransomes 3250 heft een voorziening waarmee deze met één druk op de knop over kan
schakelen van de ene maaihoogte naar een
andere. Deze voorziening zit overigens niet standaard op de machine. Kroos van Pols Zuidland:
“Dit is vooral makkelijk als je binnen één complex
hockeyvelden en voetbalvelden moet maaien.”
Joop de Ridder voegt daar aan toe, dat dit toch
eigenlijk niet meer gebeurt omdat hockey al
helemaal over is naar kunstgras. Ook de John

v.l.n.r. Gerrit Rohaan, Hans Prinsen, Willem van der Horst

Hofleverancier

v.l.n.r. Geert Jan Wouters, Jeroen van Esch, Arie Molenaar

Deere van Gerrit Rohaan laat zich makkelijk
omstellen naar een andere maaihoogte. Niet
helemaal met één druk op de knop, maar
volgens Willem van der Horst moet dat toch wel
in een kwartier te doen zijn. Na enig bedenkelijk
kijken is Rohaan daar overigens wel mee
akkoord. Van der Horst: “De kooi kun je met een
ratel en een pijp heel makkelijk verstellen. Iedere
volledige slag is 2 mm. En de traditioneel
moeilijk te bereiken middenkooi is heel slim te
bereiken via twee gaten in de kuip.” Net als de
andere maaiers hanteert Rohaan voor de
Deventer velden een maaihoogte van 30 mm
voor voetbal en trainingsvelden, tijdens het groot
onderhoud wordt er een maaihoogte
aangehouden van 45 mm en 40 mm als het
spelseizoen over is en als er gewerkt moet worden aan een sterke grasmat. Van der Horst voegt
daar nog aan toe dat de John Deere optioneel is
te voorzien van een snelverzetting, waarbij je de
maaihoogte traps-gewijs kan verzetten. Volgens
van der Horst wordt dit toegepast door klanten,
die regelmatiger hun maaihoogte moeten
aanpassen.
800 uur per jaar
Een beetje vijfdelige machine is toch gauw 7
maanden aan het maaien. Dat betekent dat een
man of vrouw bijna 1000 uur op die machine te
vinden is. Gelukkig daarom dat alle gebruikers
zeggen tevreden te zijn met het comfort op hun
machine. Alle machines zijn voorzien van mooie

v.l.n.r. Johan van Ginkel, Joop de Ridder, Anton Kroos
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De parallel schakeling van de hydrauliek naar de kooien.
De hydrauliek olie wordt door een divider verdeeld in
twee parallelle stromen, die ieder 2,5 kooi aandrijven.
Het resultaat is een veel efficiëntere verdeling van de
kracht over de verschillende kooien.

Alle drie de merken kennen een ruim verstelbare stuurkolom, zoals hier gedemonstreerd wordt door Johan van
Ginkel op de Ransomes 3250

cabines, hoewel het design van de Hayter
machines in mijn ogen duidelijk de winnaar is.
Design is natuurlijk belangrijk om machines te
verkopen, maar niemand van de gebruikers heeft
het over het ontwerp als ik ze vraag naar de
pluspunten van hun machine. Comfort wordt
genoemd, een goed zicht rondom en wendbaarheid.
De Ransomes en de John Deere zijn beiden
voorzien van airco. Iets wat door de gebruikers
zeer gewaardeerd wordt. De Hayter T424 heeft in
het geval van Van Esch geen airco, maar kan
natuurlijk wel voorzien worden van een airconditioning. Geert Jan Wouters ziet de Airco wel
als een gemis, maar lost het volgens eigen zeggen
op door een extra raampje open te doen. Jeroen
van Esch: “Als werkgever kan ik niet op èèn
machine airco hebben. Het is op alle
machines of op geen, en alle machines wordt me
te kostbaar. Ik heb ook collega’s, die alleen
maaiers hebben zonder cabine. En als het echt
regent dan mag je toch niet maaien op een
sportveld.”
Dankwoord: veel dank aan sportveldbeheerder
Arie van Miltenburg van de Gemeente Utrecht
voor het getoonde geduld en de koffie tijdens de
foto-reportage op het sortveldencomplex
Klein-Galgenwaard.

Sinds kort kan de Ransomes optioneel worden voorzien
van een Quicklift optie. Dit houdt in dat de kooi met
een druk op de knop geheven en weer in maaistand
gezet kunnen worden. Deze optie wordt door Pols
Zuidland zelf geïntegreerd in de standaard machine.
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