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Hein van Ierse!

8 lseki compact tractoren op de golfbanen van de Enk
In de serie 'Man & Machine' hebben we nu al een fors aantal machines
besproken, een aantal maaiers, beluchters en deze keer dan een compact
tractor. Nu zijn tractoren en compact tractoren niet de machlnes die \'Oorop
lopen in de muziek. Die rol is voorbehouden aan maaiers en beluchters. Dat
zijn de machines die ogenschijnlijk voor een groot deel de kwaliteit van een
baan bepalen. Toch wordt dan de rol van werkpaarden als een compact tracloren tekort gedaan, want deze machines vervullen een groot aantal taken op
de baan. Wij spreken met Jan ter Sleege, die namens de Enk toezicht houdt
op een 7-tal banen en met Arthur Berends, hoofdgreenkeeper op GoU- en
Businessclub 'de Scherpenbergh' in de Lieren bij Apeldoorn.

Je als greenkeeper op een baan Jezelf
kunt concentreren op de kwaliteit van de
baan. Bu1ten het se1zoen worden de
greenkeepers van De Enk eventueel wel
op andere JObs 1ngezet. Als er we1n1g
werk IS op de banen, ZIJn WIJ vaak druk
op andere proJecten met plantwerk
enzo:

lseki
Desene 'Man & Mach1ne' moet geen
slUikreclame gaan worden voor een
bepaald merk. Maar JE! ontkomt er als
1nterv1ewer met aan om te vragen waarom 1emand voor een bepaalde machme
heeft gekozen En d1e vraag IS des te
actueler als er maar helst 8 tractoren van
hetzelfde merk ZIJD aangeschaft.
Arthur Berends. ·w,J hebben biJVOOrbeeld
ook de Goldom tractoren geprobeerd
Op z1ch 1s dat een goede machme, maar
1e Zit daar met Je voeten 1n een soort
bakjes en dat maakt het biJna onmogeliJk
om snel op en af de tractor te komen.
Want dat laatste IS voor ons biJna één
van de belangnjk.ste zaken. Je moet op
een dag zo vaal:: van d1e tractor. En een

'De lieren'
Het gesprek vmdt plaats m de zeer
moderne en opgerUimde werkplaats van
'De Scherpenbergh' 1n De lieren en het
onderwerp IS zoals gezegd m1n1tractoren,
maar Jan ter Steege w1l natuurliJk ook
graag 1ets kWIJt over 'De Enk'
'De Enk' onderhoudt op d1t moment 7
golfbanen d1e grotendeels allemaal zuldeliJk van de hJn Amsterdam/Enschede
hggen
Ter Steege: 'WiJ hebben als bas1sregel
dat 1edere baan ZIJn e1gen mensen en
mach1nes heeft Alleen 1nodenteel halen
we mensen van een baan af en worden
ze naar een andere baan gehaald Wel
hebben we een pool van vliegende keepers d1e al het extra werk voor hun reken,ng nemen Dus dressen, vert1-dra1nen
en doorzaa1en. Al het werk dus waar
hele spec1f1eke mach1nes en extra tiJd
voor nod1g IS. Dat heeft als voordeel dat
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pehng 1n, omdat de blazer dan gewoon
doordraa•t dnJft d•e als het ware de trekker voort Dat IS natuurlijk te verhelpen
met een vnjloop tussen blazer en aftakas

vlakke vloer zoals de lseki heeft. 1s dan
e1genlijk een must.'
Ook andere merken als Sh1baura en
Kubota scoorden 1n de ogen van Berends
en Ter Steege minder dan de lsek1 Zo IS
de Kubota m dezelfde pk-klasse orca
300 kg l1chter als de lsek1. Dat geeft de
lsek& daarmee meteen een voorsprong m
hefvermogen en ve1lighe1d m.b.t eventueel gebruik van onze vert1dra1n (werkbreedte 1 60 m).
Ter Steege. 'In prinCipe gebru•ken we de
tractoren d1e we op de golfbanen hebben gestald n1et voor het zware werk als
biJVOOrbeeld het vert1-dra1nen Dat IS &ets
wat we moeten overlaten aan de 'vl•egende keepers', d&e spec1aal daarvoor
een zwaardere tractor hebben. Maar 1n
noodgevallen kan het best voorkomen
dat we op een baan met eigen machines
moeten beluchten en dan kan dat dus,
omdat de mach me voldoende hefvermogen heeft
Een klem voordeel dat de lsek• heeft
boven een aantal van ZIJn concurrenten IS
een doordraalende aftakas. Berends. 'Ik
heb het meegemaakt dat Je aan het
bladblazen bent en dan druk Je de kop-
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Verder ZIJn de lsek1's standaard redel1jk
compleet Uitgevoerd met stuurbekrachtiging en een 4-w•el dnve. B•J de extra
zaken d1e De Enl heeft laten monteren
horen onder meer een krUipversnelling
(onm1sbaar voor de
vertt-dra1n), een verstelbare trekhaak, spatbord
voor en een dubbele
hydrauhek.
Minitractoren versus
transporters
Hoe staan Berends en
Ter Steege e1genliJk
tegenover het gebru1k
van Cushman transporters? Ter Steege; 'WIJ
hebben op het moment
3 van d1e mach1nes
lopen en we gebru1ken
ze etgenhJk alleen als
transporters. Een mlnitractor IS natuurliJk veel
breder Inzetbaar. Op
ZICh kan dat natuurliJk
wel met een Cushman,
maar dan heb Je te
maken met een dubbele hand1cap. De transporter IS duurder dan
een vergelijkbare tractor
plus de aanbouwwerktuigen ZIJn duurder
Het grote voordeel van
een transporter IS
natuurliJk dat je er met
twee man op kunt Omdat w1j als De Enk
ISO 9001 gecert&flceerd ZIJn, IS het bij ons
'not done' om achterm een aanhangwagen achter een tractor mee te nJden.
Daar IS d•e aanhangwagen met voor
bedoeld, dus dat mag n1et '
De Enk heeft om de ve&lighe&d op het
werk te vergroten de zogenaamde 'tooibox meeting' &ngevoerd. Dat ZIJn bijeenkomsten waar 1edere keer een bepaald
ve&l&ghe&dsthema onder de loep wordt
genomen Het b&Jwonen van deze meetings 1s verplicht ledere keer als er een
b•Jeenkomst heeft plaatsgevonden. moet
men zelfs ZIJn handteken&ng zetten onder
de zaken d•e besproken ZIJn.
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