
‘We ontdekken nog regelmatig 
nieuwe functionaliteiten’
Golfclub Amelisweerd verving de oude Iseki door een … Iseki
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Jannes Landkroon is sinds januari 2021 
hoofdgreenkeeper bij Golfclub Amelisweerd 
in Utrecht en daarnaast voorzitter van de 
Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA). 
‘Wij onderhouden 60 hectare terrein, waarvan 
bijna 40 hectare intensief onderhouden en 
bespeeld wordt. We streven naar een duurzame 
golfbaan met een redelijk hoog spelniveau. De 
golfbaan is nu 25 jaar oud en het is hoog tijd 
om de baan te vernieuwen. Ons team van 7,5 
fte zit nu volop in de renovatie.’ 
Don van Schijndel, eigenaar van DBS 
Maaitechniek in ’s Graveland, is leverancier van 
tuin-, park- en golfbaanmachines en leverde 
een Iseki compacttrekker aan Amelisweerd. ‘Wij 
hebben ruim twintig jaar geleden heel bewust 
voor Iseki gekozen. Inmiddels rijden er hier in 
de regio al veel van. Bij hoveniers, op golfbanen 
– noem maar op.’

Logische bediening
Van Schijndel: ‘Een merk komt in mijn winkel 
als het een A-merk is, als het contact met de 
importeur en de service vanuit de importeur 
goed zijn en als de garantie goed geregeld is. 
Omdat je het uiteindelijk samen moet doen. 
Een goede klik met de importeur is voor mij 
heel belangrijk. Want het draait om de samen-
werking die je met elkaar hebt en waar je invul-
ling aan geeft. Met Van der Haeghe, de impor-
teur van Iseki, is die heel goed.’

Landkroon: ‘We hadden op de baan al een 
Iseki. Maar deze was erg verouderd en hard 
aan vervanging toe. Kijk, wij zijn greenkeepers. 
Dat betekent dat wij geen trekkermachinisten 
zijn. Daarom heb ik het liefste één soort van 
hetzelfde merk zodat de bediening voor de 

collega’s logisch en vanzelfsprekend is. Bij een 
eerdere werkgever, Grontmij, werkte ik ook met 
Iseki. Deze tractor is heel interessant. En vergeet 
niet de samenwerking en verstandhouding met 
Don en DBS Maaitechniek. Die is altijd prettig.’

Amelisweerd koos voor de compacttrekker 
Iseki TG6507 Dual Clutch, met 50PK vermogen. 
Belangrijk bij de keuze waren de eenvoudige 
bediening en het feit dat de trekker met gemak 
hun zwaarste werktuigen de baas kan. Met 
een hefvermogen van 1580 kg kan de geko-
zen 50PK de werktuigen van de golfclub aan. 
Cruisecontrol was belangrijk voor gelijkmatig 
werk en Landkroon liet de Iseki uitbreiden met 
zowel een fronthef als een onafhankelijke afta-
kas aan de voorkant. De trekker is uitgerust met 
de nieuwste generatie motor die voldoet aan 
alle regelgeving op het gebied van uitstoot. 

Boordevol techniek
Landkroon: ‘We hebben de trekker nu zo’n drie 
maanden en we ontdekken haast elke dag 
weer iets nieuws. Zo’n voertuig is uitgerust 
met heel veel techniek en mogelijkheden. Zo 
heb je achterop de tractor een driepuntshef 
voor werktuigen. We waren eraan gewend dat 
er een persoon in de cabine zit die de hendel 
omzet en bij het werktuig staat iemand die het 
werktuig aankoppelt. Ik ontdekte dat achterop 
de Iseki twee knopjes zitten waarmee je alles 
kunt bedienen en waardoor je dit dus alleen 
kunt doen.’ ‘Dat heb ik wel uitgelegd’, lacht Van 
Schijndel. ‘Maar ik begrijp het wel, hoor. Zo’n 
trekker zit barstensvol techniek. Iseki is stan-
daard uitgerust met heel veel accessoires. Een 
complete machine, waardoor je vaak weinig 
gebruik hoeft te maken van de opties. Dat is 
wel kenmerkend voor Iseki.’ Landkroon beaamt 
dat: ‘Daarom is de prijs-kwaliteitverhouding van 
Iseki ook zo interessant. Bij andere trekkers vind 
je deze mogelijkheden ook wel, maar dan in 
een hogere prijsklasse.’

Gazonbanden voor de greens
DBS Maaitechniek liet na de demonstratie 
meerdere Iseki’s enkele weken achter op 
Amelisweerd, zodat de greenkeepers ze uit 
konden proberen. ‘We hebben een wat lichtere 
geprobeerd, een wat zwaardere zonder cabine 
en degene die we nu hebben aangeschaft, met 
cabine. ’De prijs-kwaliteitsverhouding gaf de 
doorslag. Ook hebben we al meerdere Iseki’s op 
de club. De oude trekker was zelfs de voorgan-
ger van dit nieuwe type. Voor ons was het dus 
een logische stap.’

De Iseki TG6507 Dual Clutch is uitgerust 
met gazonbanden. ‘Iedereen, elke golfbaan, 
heeft andere ideeën over banden’, vertelt Van 
Schijndel. ‘Jannes koos voor de standaard 
gazonband.’ Landkroon: ‘Enerzijds wil je zo 
min mogelijke schade en daarom kiezen we 
voor zo vlak mogelijke banden. Tegelijkertijd 
moet je wel grip hebben. Het voorkomen van 
schade heeft ook invloed gehad op de keuze 
voor deze machine van 50pk. Meer vermogen is 
niet nodig en met meer vermogen komt meer 
gewicht.’

Continuïteit gewaarborgd
‘Klanten kopen bij ons, omdat ze geloven in de 
producten die wij verkopen. Wanneer de prijs 
dan ook nog goed is, is dat top, maar ook het 
juiste advies vinden ze belangrijk. Gelukkig 
hoor ik vaak van onze klanten terug dat ze 
graag bij ons kopen, onder andere vanwege de 
goede service. Welk product men ook nodig 
heeft, de service en de werkplaats zijn vaak 
doorslaggevend. Voor mij is de relatie met de 
importeur weer heel belangrijk.’

Landkroon vult aan: ‘We vinden het fijn dat we 
nu drie machines hebben uit dezelfde lijn, en 
dat we weten waar alles zit. Maar aanvullend 
op wat Don zegt over service: stel dat DBS 
Maaitechniek geen Iseki had verkocht, had het 
nog een strijd kunnen worden tussen Iseki en 
het merk dat hij eventueel wel gevoerd had. De 
service en de samenwerking zijn heel prettig en 
goed. Van der Haeghe, de importeur, kwam ook 
mee naar de golfbaan, dat waardeer ik. In het 
seizoen komt er twee- tot driemaal per maand 
een monteur van DBS Maaitechniek een dag bij 
ons langs om het onderhoud uit te voeren. Zij 
hebben de specifieke kennis en wij waarborgen 
zo onze continuïteit, die voor de golfclub heel 
belangrijk is.’

Kwaliteit, prijs/kwaliteitverhouding, opties en 
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De compacttrekkers van Iseki zijn tijdens 
de GTH te bekijken bij importeur Van der 
Haeghe BV uit Geldermalsen. Van der 
Haeghe toont een mooie afspiegeling 
van het Iseki-programma van maaiers en 
compacttrekkers. Naast Iseki toont Van 
der Haeghe BV ook haar andere importen, 
zoals Ferris Zero Turn-maaiers, Koppl twee-
wielige werktuigdragers, Addax elektrische 
bedrijfswagens en Simplicity-maaiers.

U kunt de stand van Van der Haeghe BV 
vinden op Veld D, stand 8.01.
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