Who is afraid of red , orange
and green
Man & Machine: Trip lex maa iers op " De Koepe l"

De importeur
John Dcrre heeft
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1999 de 2 500

Greenrnaa1er geïntrodwceerd . H1ermee
werd al d1rect een n1euwe standaard
gezet. Met de uit-het -rn10den geplaatste
rnaa1L1n1ts werd de John Deere meteen

John Deere gebru ikers. Van de 2500 trip lex

De Koepel en het in diensttreden van Pluijmers

Pluijmers en zijn team zijn zoals gezegd fervente

De aanleg van

Joh n Deere 2500

S1nds 83

dateren allebei

van 1983 toen gestart werd met

het uithakken en aanleggen van "De Koepel".
Pluijmers is waarschijnlijk een

van de weinige

greenm aaiers st aan er maar liefst tw ee in de
zoen, en met ingan g van het seizoen van 2003

pri ncipe niet echt twee gre en maaiers nodig.

bij betrokken was. Beren d Pluijmers: "Ik heb de

gen voor een tweede 2500 De Koepel heeft in

heeft aangelegd, zon der dat daar een aannem er

is een oude Lesco triplex greensmaaier vervan-

greenkeepers die zijn golfbaa n van scra tch af

een John Deere Tripl ex. Beide machines waren

met behulp van losse krachten. Pas een aantal

vervangen is. Een tweede t riplex is vooral nodig
om heel snel te kunnen wisselen van vert icaal

De berucl>te tnplexnngen ZIJil met een

~

schuur. De eerste met ingang van het vorige sei-

Pluijmers: "Eerst hadden we dus de Lesco en

baan aan-gelegd als enige greenkeepe r in dienst

door het verschillende maaibeeld niet langs

jaar na de officiële opening in 1986 zijn er

elkaar te gebruiken. Vandaar dat de Lesco

andere greenkeepers in dienst genomen.

een opvallende r1achme En met effect

maaien naar gewoon en natuurlijk ook voor de

John Deere met rnm1rnaal 50% terug te

zekerh eid. Er kan al tijd een spike op de green

hrengen Oo~ de exclus1eve contro'-arm

liggen en dan moet je ook door."

bekend van de 2500. Maar echt

doorslaggevend 1s natuurlijk de maalkwaliteit, 'v'Jaardoor deze John Deere
greersrnaa1er een groot sutces IS bij de
Nederlandse greenkeepers Vee banen
hebben reeds eer of meerdere 2500's,
Loals 111 d1t IVlar• & Mac'l1ne verhaal b1;
"De Koepel" 1n W1erden Met de 2500
reeft hE" gehe e Jorn Deere GolfEqulpment een enorme opgang
gemaakt Samen f"1et andere bekende
machmes u1t de G oenGele liJn.

zoa's de

Compact tradoren en oL.ghmaa1ers kdn
John Deere met recl•t mach11'eS

Vdn

Tee tot Green" aanb1eoen

De "'oorep va11 -!(' 2500 zrJn we ndbua ~ doortll1t de
drr· 11 een draarkOCJf' r,. bPve~t l!)d
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24

OUTPUTS

INPUTS
07

08
Park B rake

0 28 Fuel Solenold
029 Lift Valve
030 Crank Englne

09
010

Start 011

Backlap 012
Lil! 013
Discharge 014
Lower 015

016

Techn1ek
Een van de belangrijke zaken cLe PilliJmers
noemt is de hoge \Jerl- ef' transportsrelheid. Hierdoor heeft de John Dee•e 2500
een hoge capacitei t met beroud van een
goede maaikwaliteit v~n de mach1ne In
goed 2,5 uur kunnel de gree keepers van
" De Koepel " alle 18 greer;s ma~1en
Snelheid is een bela ~ gri.k thcmd en zal
waarschijnlij k in de roeko mst steeds
belangrij ker worden. Zeker als n mach1r e
een hoge snelheid kan b1edcn Lorder aan
kwaliteit of aantal afsniJdingen oer meter n
te boe ten.
Verder heeft de 2500 voldoende hydraul1scl'
vermogen. Het concept van de 3-delige
greenmaa ier is hetzelfde as van de 3-de 1ge
fairway-/l orgreensmaaier 2653A
Lute Pieters (rayonmanager voor John Deere
Tu in - en Park voor LoJis Nagel BV) "dat
b etekent dat je zovle' hydraullscl'l vermogen overhebt da de mach1ne als het
wa re speelt

met de 001." De 2500 heeft

daarmee een perfecte snede onder al e J
omstandigheden. John Deere heeft 1'1 oe
hydra ulische concept du1deli]k gekozen voor
verschillende pompen voor maa1en. riJden
en sturen. Pieters: " Dat betekent dat Je
altijd voldoende kracht hebt op de koo1en
en dus afsnijdingen per meter Ook als Je
moe t klimmen of een bocht maakt."
Een voor Pieters en PluiJmers wezenliJk
aspect van de 2500 IS het u1t het m1dden
plaatsen van de 3 nnaa,koo1en D1t 1s gedaan
om het optreden

van de beruchte triplex

ringen te minimaliseren. Deze tnplex ringen
on \staan als de w ielen tijdens de fln,shmg
round telkens hetzelfde spoor volgen. Door
met de John Deere deze clean up

1n

afwisse-

lende rijricht ing te doen, verm,nder JE' de tnplex-ringen met 50%! DaarbiJ IS de John
Deere ook nog de lichtste 3-dellge greenmaaier, met een goede gewiChtsverdeling,
zodat de insparing nog verder wordt verlaagd. Pluijmers gee t aan dat hiJ d t versch1
ook duidelijk merkt ten opziChte

van andere

merken greensrnaairs welke hiJ eerder op
zijn baan heeft gebru1kt.
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Man & machine:
Koen Verhelst van Ce es
Janssen over
•
3 G-plex 11 maa1ers

Koen Verhelst werkt zoals gezegd bij het aannemersbedrijf Cees Janssen en is gedetacheerd b1j
Golfbaan Midden-Brabant in Hilvarenbeek. Deze
baan is in 2001 aangelegd door Cees Janssen
en wordt sindsdien onderhouden door een team
greenkeepers onder leiding van Koen Verhelst
Als geboren en getogen Belg heeft h1j het vak
geleerd bij FC Anderlecht en later op golfbaan
"De Drie Eycken •. Verhelst Op d1e golfbaan
heb 1k het vak vooral geleerd door mijn samenwerking met de golfbaanadviseur Michel
Poncelet " .

Op Midden-Brabant is stevig geïnvesteerd 1n
Jacobsen. Maar liefst 3 G-plex 11 machines zijn er
te bewonderen. De eerste is bedoeld voor de
18 holes van de wedstrijdbaan . De tweede en
derde greenmaaier worden ingezet voor de tees,
de fore-greens, de par 3 fairways van de wedstnjdbaan en het complete par 3 oefenbaantje,
dat is aangelegd op Midden-Brabant. Al met al
een forse job. Alleen al voor de 18 relatief grote
greens (tot 2000 meter) van de wedstrijdbaan is
dagelijks 4 uur ingepland.
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Verhelst gelooft sterk 1n een nauwgezette controle van zijn machines en dan vooral de tnplex
greenmaaiers. ledere dag wordt met een papiertje het vrijlopen van sp1ndel en ondermes
gecontroleerd. En wel op dne plaatsen: m1dden,
links en rechts. Ook op het geb1ed van cleanen
IS Verhelst heel strikt. H1j gebruikt n1et zoals de
meeste banen een hoge druk spu1t , maar spoelt
zijn machines schoon met overvloedig water u1t
een slang d ie is aangesloten op de beregen.ng
Verhelst op deze manier is er geen gevaar voor
roestvorm1ng 1n de lagers. Na ret schoonspoelen
worden de kooien heel kort beneveld met een
mengsel van diesel en olie. Net genoeg om de
kooien vet te houden. Voor de greens s d1t
volgens Verhelst niet gevaarliJk Het 1s zo vvem1g
zijn dat dit met een keer draa1en van de koo1 al
lang weer weg IS.

In de kooien van de Jacobsen G-plex 11 zitten
een aantal unieke karakteristieken. Ronduit
opvallend IS de opengewerkte frontrol waar de
messen van de groomer als het ware inlopen.
De hoofdreden van deze gepatenteerde constructie is het zo klein mogelijk houden van de
afstand tussen de voorste en achterste looprol
van de koo1 met het achterliggende idee dat
een "korte' kooi beter in staat zou moeten zijn
om het terre1n te volgen. Een praktisch voordeel
hierbiJ is dat de draaiende groomermessen, die
relatief groot z1jn, de voorrol altijd optimaal
schoon houden. Een andere unieke eigenschap
van de Jacobsen kooien IS de mogelijkheid om
de groomer op een aantal manieren te gebruiken. Allereerste de gewone methode waarbiJ de
groomer 'gewoon' zijn werk doet en een fractie,
normaal 1,5 mm, onder het ondermes is ingesteld. Met een speciale knop kan de groomer
ook boven het ondermes gesteld worden. De
groomer blijft dan wel ingeschakeld, maar het
enige doel is dan het schoonhouden van de
frontroL Met de grasmat gebeurt verder niets " .
De greenkeepers van Midden-Braban t zetten de
groomer e1genlijk nooit uit.
Verhelst • Geen enkele machine houdt de
frontrol 100% schoon, maar met de
ingeschakelde groomer is dat wel te bere1ken."

Controle

Groomer

Al met al is Koen Verhelst een meer dar
en thousiaste gebru1ker van de G-plex I
machines. Verhelst "Voor ons voldoen de
machines op alle fronten. Zowel op het geb1ed
van onderhoud en maaibeeld. Ook wat betreft
com fort is Verhelst gelukkig met G-plex 11. De
stoel d1e door importeur Po s op de mach me IS
gemonteerd is instelbaar op gew cht van de
bestuurder. Geen overbodige uxe vvar~t het ZIJn
ieder Jaar toch heel wat urer d1e Je rnaa1er
doorbrengt. ·
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Tvve

erstand

Aannemer.

geen ander merk in huis halen omdat daar

inspraak heeft in de keuze van de machines.

3200 een succes geweest en we wilden eigen lijk

een aa nnemer in dienst is, is of deze wel enige

Maaitech nisch en onderhoudstechnisch was de

De eerste vraag aa n een greenkeeper, die bij

maa ibeeld, zonder dat daar een kwaliteits-

kan een deal wel eens afketsen. Maar primair

gebruikten. En dal was duidelijk te zien in het

eens kan worden met de dealer of importeur

we een Tora en een Jacobsen naast elkaar

kantoor en als de directie van de Enk het niet

units. Otten: " Ik heb op een baan gewerkt waar

financiële afhandeling gaat via het hoofd-

maa r ook additionele Investeringen in verti-cut

"Wij regelen zelf alle demo's. Alleen de

onherroepelijk ook een ander maa ibeeld aanzi t,

Volgens Otten 1s dat bij De Enk geen probleem.

oordeel aan te hangen is van goed of kwaad ."

bepalen wij de kleur.

De eerste 3200 heeh Otten overi gens direct
Historie

gekocht bij importeur Heybroek, maar inmiddels
heeft Heybroek in het oosten een nieuwe dealer,

De keuze voor de Tora Greensmaaier 3250-D 1s

de Firma Koop bv in "De Lutte"

1n eerste instantie voornamelijk gebaseerd op

goede triplex. Otten : "Eigenlij k 1s het geen goed

toen we een nieuwe mach ine wilden kopen zijn

Otten snel heid een belangrijk aspect van een

Otten: " Deze machine beviel ons heel goed en

Net als collega greenkeeper Pluijmers vindt ook

een eerdere keuze voor de 3200-D.

argument, maar als je per dag 1,5 uur kunt

we opnieuw bij Tora uitgekom en.

sparen met het maaien van de greens, zonder
dat je inlevert op kw aliteit dan heb je toch wel
een belangrijk aspect te pakken . En zeker omdat
De Twentsche wo•dt 1nr11ddels qesec11ced doo• Toro dealer
De Koor m De u.. t~e· Van Toro

Jezo llcybroek
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banen steeds drukker worden en er dus meer
werk in minder tijd verrich t moet worden. "
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Nadeel
Otten is ronduit enthousias over de
Greenmaster 3250. En het 1s dus MoetiJk om
hem op een krttiek punt te :Jt tlokKer' Ee'l
mogelijk kritisch punt zou hl

1evdcH k,m re

Zijn van het optreden van tr .-, exrtncer op de

1

green. Otten: ' Dat is 1ets W.

o1

e op moet etten

over te slaan." De Tora

steekgaten

door bijvoorbeeld de finishi g rou 10 een Keer

-omoloren

IS

voora ook een moo1e

strakke machine die een zeer verzorgde tndruk
maakt. Waarschrjnlijk komt d t rTlede door cle
korte flexrbele slangen. de afgedekt ZtJn met
beschermhoezen. Niet moo1, maar volgens
Otten wel heel functioneel s het luchtfilter dat
bui ten het motorcompartiment geplaatst 1s
Het aanzuigen van stof wordt hermee fors
geminimaliseerd.
Kooi
Het instellen van het ondermes gebeurd btJ Toro
met een knop. de zogenaam de Mono<nop.
Deze cen trale Inst elling is vo gens Otten een
belangrijke plus. Ook de andere mstel- en
omstelmogelijkheden van de kooren ZIJn perfect
geregeld. De Toro heeft een snelw1ssel
bajonetsysteem voor de hydramotoren En het
w isselen van gewone kooien naar vert1caal
maaien duurt maximaal zo'n 10 mrnuten.
Zicht
Ook over het zicht op het w erk s Otter meer
dan tevreden. De middelste koo1 Zit heel goed 1n
het zicht en de vanger kan ook snel geleegd
worden.
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