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Kennemer Golf en Country Club heeft twee Dakota 410 bezanders in gebruik en is zeer tevreden met de machines. De machines zijn geïmporteerd via 

VGR en opgebouwd door B. v.d. Meij de Bie . De Dakota 410 is de kleinste breedstrooiende bezander uit de Dakota-serie en speciaal ontwikkeld voor het 

snel transporteren en verspreiden van dressmateriaal. Het is goed toe te passen op golfbanen en sportvelden.
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‘Je kunt er sneller, lichter en 
mooier mee dressen’
Kennemer Golf en Country Club tevreden met Dakota-bezanders 
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VGR importeert al tien jaar de topdressers van het 
Amerikaanse merk Dakota. Het 410-model van 
Dakota heeft een 180 centimeter brede bak waar-
door hij eenvoudig geladen kan worden. Zowel 
vochtig als droog materiaal kan gebruikt worden 
en zowel licht als zwaar dressen is mogelijk met de 
machine.

Drie jaar tevreden werk
Kennemer Golf en Country Club heeft al drie  
jaar een Dakota 410-bezander in gebruik.  

Dick Vastenhouw, hoofdgreenkeeper bij de golf-
club, vertelt erover: ‘Voorheen gebruikten wij 
borstelstrooiers op de golfbaan. Met de borstels 
moesten we altijd heen en weer rijden. Sinds we 
de Dakota 410 in gebruik hebben, merk je dat het 
werk veel sneller gaat. De Dakota bezander kan 
veel lichter dressen en verdeelt het ook mooier.’ 
Vastenhouw is erg te spreken over de bezander die 
de golfclub bij VGR heeft aangeschaft. ‘Collega’s 
maakten al eerder gebruik van bezanders. Ik moet 
zeggen dat ik zelf eerst terughoudend was, maar 
om vooruit te gaan zul je je toch moeten aanpas-
sen. Het is een stap die je moet zetten. Ik hoorde 
er steeds positieve reacties over, dus ik dacht we 
proberen het gewoon. Achteraf denk ik: dat had  
ik al veel eerder moeten doen.’

Gevoel voor krijgen
Dankzij het doseersysteem waarover de Dakota 
410 beschikt kan de bezander zonder handmatige 
afstelling gebruikt worden. De bezander is voor 
een bepaald aantal meters in te stellen. Vanwege 
de locatie van de golfclub was het wel even zoeken 
hoe de machine het beste toegepast kon worden. 
De golfbaan ligt pal achter de zee in een glooiend 
duinlandschap. ‘Vanwege de duinen om de golf-
baan is het van belang om van tevoren goed te 
bekijken wat de ideale rijrichtingen zijn. Degene 
die de machine bemant moet wel gevoel krijgen 
hoe hij ermee om moet gaan. Je moet goed weten 
vanuit welke kant je te werk moet gaan. Dat is een 

kwestie van uitproberen, dat geven we  
elkaar onderling als greenkeepers ook door.’

2 Dakota-bezanders voor 27 holes
Om de 27 holes op de Kennemer golfclub goed bij 
te houden heeft Kennemer golfclub ook nog een 
tweede Dakota 410-bezander aangeschaft bij VGR. 
‘Het werk gaat nu veel sneller’, zegt Vastenhouw. 
‘Eerst zetten we de bezander vooral in voor de 
greens. Nu kunnen we in een gang met de twee 
machines de hele golfbaan onderhouden.’

De Dakota 410 in actie op Kennemer Golf  

en Country Club.
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