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Een samenloop van omstandigheden, zo  
vat Meijerhof de aanschaf van de nieuwe 
machines samen. Zijn bedrijf had een trekker 
staan die aan vervanging toe was. Hofmeijer 
zocht contact met John Deere-dealer 
Groenoord voor een nieuwe machine. Dat werd 
de 6100M van John Deere, waarvan Hofmeijer 
er uiteindelijk ter uitbreiding zelfs twee aan-
schafte. De modellen zijn op de motorkap voor-
zien van Hofmeijer-stickers in John Deere-stijl 
en zijn klaar om hun eerste meters te maken. 
Directeur Meijerhof legt uit: ‘We gaan deze 
machines inzetten op sportvelden. Het voor-
deel van de trekkers die we gekocht hebben, 
is dat er gps op zit. De machine zoekt altijd de 
combinatie van exact rijden en de juiste snel-
heid, zodat je geen overlap hebt in je werk.’

Gps wordt betaalbaar
Met dit soort ontwikkelingen blijft Hofmeijer 
continu vernieuwen. Meijerhof: ‘Gps kennen 
we natuurlijk uit het grondverzet en de land-
bouw. Dit zijn voor het sportveldonderhoud 
de volgende stappen om zo efficiënt mogelijk 
te werken. Met behulp van gps kun je je werk-

gebied intekenen om nauwkeurig te werken, 
en andersom ook: om je werkgebied ter verifi-
catie aan te tonen op de factuur. Die techniek 
is er nu en kost niet veel geld meer. En omdat 
het betaalbaar is, verdien je het ook weer terug. 
Met Hofmeijer spelen we daarop in.’ Volgens 
Meijerhof heeft de 6100M naast gps nog tal 
van andere technische snufjes. Een praktisch 
voorbeeld: als je de machine uit de grond tilt, 
schakelt de aftakas vanzelf uit. ‘Dat soort auto-
matische snufjes heeft een moderne trekker 
allemaal. Die techniek is echt prachtig. Ik snap 
wel dat de jongens graag op zo’n machine
 willen werken.’

Snel pennen wisselen
Groenoord is tevens dealer van GKB Machines. 
Via dit bedrijf kocht Hofmeijer al eerder ver-
schillende GKB-machines, zoals de Combinator 
(freesmaaier) en de Topdrop (borstelbezander). 
Bij de aanschaf van de John Deere-trekkers is 
daar nog een GKB-machine aan toegevoegd: 
de DTA. Deze diepbeluchter is begin 2020 
geïntroduceerd door GKB Machines. Hofmeijer 
heeft de DTA260 aangeschaft: een diepbeluchter 
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met een werkbreedte van 2,60 meter. Deze 
machine, die tot 40 cm diepte komt, weegt in 
combinatie 2.000 kg en kan getrokken worden 
door trekkers vanaf 65 pk. ‘We hebben met 
GKB eigenlijk altijd goede ervaringen gehad’, 
legt Meijerhof uit. ‘Deze beluchter had een 
aantal kenmerken die ons wel aanspraken. 
Bijvoorbeeld de eenvoudige manier om  
pennen en verschillende pendiameters op  
een eenvoudige manier te wisselen.’

The worker is king
Hofmeijer koos voor de DTA260 na een  
demonstratie eerder dit jaar. Meijerhof vertelt 
dat de machine puur op basis van de goede 
werking aangeschaft is. ‘GKB heeft hier zelf een 
demo gegeven, met in gedachten ons motto: 
als de machine het goed doet, mag hij blijven 
staan. Zo hebben we dat eerder ook met de 
GKB Topdrop gedaan. Na de demo mochten ze 
met een lege auto terug’, lacht Meijerhof, die 
aangeeft dat de goede samenwerking met de 
machinefabrikant ook een rol speelde bij de 
keuze voor de DTA260. ‘Voor ons was de koop 
een combinatie van die twee factoren:  
de machine en het bedrijf. We ervaren dat ze  
bij GKB echt staan voor wat ze zeggen:  
The worker is king. Dat gevoel hebben wij, en 
dat is belangrijk voor ons. Wij zijn vanuit de 
agrarische sector gewend dat je altijd service 
kunt verwachten, zelfs als een machine bij 
nacht en ontij kapot zou gaan. Daarom werken 
we graag met Groenoord samen; die doet ook 
veel op agrarisch gebied.’

De nieuwe beluchter is door Hofmeijer vooral 
aangekocht als uitbreiding. ‘Hiermee kunnen  
we flexibeler zijn in onze planning’, zegt 
Meijerhof. ‘We zijn langzaam aan het door-
groeien; de verwachting is dat we in 2021 
zo’n 150 velden in onderhoud hebben. In ons 
werkgebied, Oost-Nederland, heb je veel verzelf-
standigde verenigingen. Daar hebben we goede 
onderhoudscontracten mee afgesloten, op maat 
gemaakt voor de vereniging. Van sommige 
velden doen wij het complete onderhoud, van 
andere alleen het groot onderhoud; dat  
is afhankelijk van de klant. We proberen de  
verenigingen te ontzorgen en dat slaat aan;  
we groeien gestaag door.’

Als een zonnetje
In dat soort contracten past de nieuwe diep-
beluchter goed. Hofmeijer gaat hem primair 
inzetten op sportvelden, met een optie voor 

golfbanen, al ligt daar geen prioriteit. ‘Misschien 
hadden we het dit jaar nog wel gered met onze 
andere beluchters. Maar met deze aanschaf, 
die mooi paste bij de investering in de trek-
kers, wilden we nu al een stap vooruit zetten.’ 
Een keuze die de werknemers van Hofmeijer 
in elk geval positief stemt. Het bedrijf heeft 
de DTA260 inmiddels gebruikt om meerdere 
velden te beluchten. Meijerhof: ‘Van een aantal 
machinisten heb ik al gehoord dat de machine 
heel rustig loopt. Tijdens het beluchten zou de 
chauffeur rustig een kop koffie op de trekker 
kunnen zetten. Dat is vaak een signaal dat een 
machine goed loopt, dus voor die test is hij 
alvast geslaagd.’
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