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De eerste exemplaren van de John Deere 2750 
zijn sinds begin dit jaar in Europa en vanaf april 
klaar om uitgeleverd te worden aan golfbanen. 
In Nederland ligt de import van John Deere-
golfbaanmachines bij Kraakman Perfors. Cees 
Grijzenhout, accountmanager bij Kraakman 
Perfors, vertelt over het nieuwe model: ‘John 
Deere heeft de 2500 al als greenmaaier. De 
2750 is daar geen vervanger van, maar een 
compleet nieuw model. De 2750 komt er in 
twee uitvoeringen: de 2750 Precision Cut 
(hydraulisch) en de 2750 E-cut (elektrisch).  
John Deere is bij de ontwikkeling van deze 
modellen uitgegaan van de voorkeur van 
greenkeepers en waar zij het liefst mee werken.’

Lichtgewicht
Die filosofie heeft tot een aantal vernieuw-
ingen geleid. Grijzenhout legt uit: ‘De 2750 is 
bijvoorbeeld een stuk lichter: hij is gemiddeld 
70 kg minder zwaar dan andere modellen. 
Ook de kooien zijn aangepast: die kunnen 21 
graden omhoog en naar beneden bewegen, 
zodat de machine zelfs bij extreme glooiingen 
de green goed kan maaien. De vorm van de 

bak is aangepast, waardoor er meer maaisel in 
kan. En het voetplatform kan uit de machine 
gehaald worden, zodat je makkelijker bij de 
middelste kooi kan komen voor het onderhoud.’ 
Inspelend op de trend die in de landbouw en 
tuin- en parkbranche al is te zien, is de machine 
ook een stuk ergonomischer ingericht. ‘De 
machine heeft twee Hydro E-pedalen, een ver-
stelbare stuurkolom en een verstelbare stoel; 
dat is tegenwoordig erg belangrijk. De 2750 is 
verder uitgerust met het Tech Control-systeem: 
via een computer in de command arm is de 
machine helemaal af te stellen naar eigen wens 
door de maai-, draai- of transportsnelheid aan 
te passen.’ Ook fijn voor de bestuurder is dat 
met name de e-versie een stuk stiller is dan de 
andere modellen in dit segment.

Trots
Door de moeilijke periode waarin de golfsport 
zich bevindt – vanwege de coronacrisis zijn 
clubs veel inkomsten misgelopen – is het nu 
lastig om een nieuwe machine in de markt te 
zetten. ‘Gelukkig mogen de golfbanen weer 
open’, zegt Grijzenhout. ‘We hebben al met 
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meerdere golfbanen gesproken waar demon-
straties kunnen plaatsvinden. We vragen dan 
hoofdzakelijk wat greenkeepers ervan vinden. 
Wij kunnen wel een idee hebben hoe de machi-
ne werkt, maar uiteindelijk wil je dat weten van 
de greenkeeper: de eindgebruiker.’

Een van de golfbanen die de 2750 al in 
actie gezien heeft, is golfbaan De Texelse. 
Grijzenhout: ‘De greenkeepers daar hebben 
de machine aan het werk gezien en zijn ver-
volgens overgegaan tot aankoop van de 2750 
Precision Cut.’ De machine werd begint mei 
geleverd, voor Kraakman de eerste order van de 
2750 in Nederland. ‘De Texelse is al jaren klant 
van John Deere. Wij zijn best trots op deze leve-
ring. De Texelse is immers één van de mooiste 
banen in Nederland’, aldus Grijzenhout.

Groen-geel hart
Dat De Texelse een lange historie heeft met 
John Deere, kan hoofdgreenkeeper Hans Witte 
bevestigen. Witte werkt al sinds 1996 op de 
golfbaan. ‘Destijds was ik de eerste Texelse 
greenkeeper’, zegt hij er zelf over. ‘Wij zijn in 
1996 begonnen met twee Jacobsen-maaiers, 
maar al vrij snel daarna zijn we overgegaan 
op John Deere-machines. Bijna alles wat hier 
tegenwoordig staat, is van John Deere.’ Dat 
komt mede door de goede verstandhouding 

met golfimporteur Kraakman. Witte legt uit: 
‘Kraakman had een tijd een vestiging hier op 
Texel. Voor het onderhoud en onderdelen was 
dat natuurlijk een voordeel voor ons. Over hun 
service en omgang ben ik erg tevreden. En 
ik vind de machines van John Deere gewoon 
goed, met name de prijs-kwaliteitverhouding. 
Ik heb een groen-geel hart.’

Eén kleur in de schuur
Ervaringen met andere merken hebben de 
greenkeepers op De Texelse wel. Witte: ‘Vier jaar 
geleden hebben we, naast onze John Deere 
2500-greenmaaier, een Toro Triflex-greenmaaier 
aangeschaft. Die had toen zeker zijn voorde-
len, maar gaandeweg het gebruik ging mijn 
voorkeur toch steeds meer naar John Deere 
uit. Dus toen ik een vervanger voor de 2500 
moest hebben, wist ik dat het weer een John 
Deere zou worden.’ De keuze is op de nieuwe 
2750 Precision Cut gevallen. Witte: ‘Omdat hij 
revolutionair doorontwikkeld is ten opzichte 
van de 2500; wat betreft het ontwerp heeft hij 
een streepje voor. Een groot voordeel vind ik 
het lage gewicht; hij is lichter dan de andere 
greenmaaier. En wat ook een voordeel is als je 
één kleur machines in de schuur hebt staan: de 
onderdelen zijn onderling uitwisselbaar.’
Op het moment dat we Witte spreken, heeft hij 
de machine net in zijn bezit en heeft hij hem 

al kunnen testen. De eerste indruk is goed. Nu 
is het best een stap om als eerste greenkeeper 
met een nieuwe machine te gaan werken, 
maar bang voor een teleurstelling is de hoofd-
greenkeeper niet. Witte: ‘Wij hebben al een 
demonstratie gehad waarbij we de machine 
van dichtbij konden bestuderen. We hebben er 
toen mee gewerkt en gemaaid, dus we hebben 
vertrouwen in deze machine.’

Aanwinst
Op De Texelse volgt de 2750 dus de 2500 op 
als greenmaaier. De oude greenmaaier, de 
2500, blijft wel gewoon in de schuur staan. De 
greenkeepers, die tijdens het seizoen met zes 
man werken, kunnen hem nog goed gebruiken 
voor het onderhoud op de 27 holes. Witte: 
‘We hebben er nieuwe kooien voor besteld; de 
2500 schuift door als maaier voor de tees en 
voorgreens. Nu hebben we twee maaiers voor 
de tees en voorgreens en twee voor de greens, 
dus we zijn door deze aankoop ook een stuk 
flexibeler geworden.’

TECHNIEK
4 min. leestijd

Technische specificaties
Maaibreedte: 157,5 cm
Draaicirkel: 45,7 cm
Maaiunits: 3 x 55,9 cm
Maaisnelheid: 0-9,7 km/u
Motor: Yanmar diesel, 19 pk
Gewicht: 616 kg

Cees Grijzenhout (Kraakman Perfors) en hoofdgreenkeeper Hans WitteDe Texelse is de eerste baan die met de 2750 werkt.

‘Door deze aankoop zijn we een 
stuk flexibeler geworden’
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