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Inspiratie 
 

We zijn misschien een beetje bevooroordeeld omdat we een van de toonaangevende
dealers zijn van hoogwaardige kooimaaiers voor thuis en professioneel gebruik, maar bij

ons als dealer van Allett Mowers mag het geen geheim zijn dat wij echt genieten van al het
moois wat jullie presenteren met deze machines. Zie hier een paar mooie inspiratie

plaatjes!

https://mailchi.mp/2d11f3e8fae1/passie-voor-gras-in-maart?e=[UNIQID]
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Ken je onze webshop al? 
 

Het voorjaar is afgelopen weekend ook in deze bijzondere tijd gewoon gestart. En is het
werken in de tuin in de voorjaarszon voor vele een welkome afleiding. Via onze webshop is
het mogelijk om producten te bestellen. Klik hier om te bestellen voor particulieren, klik hier

om te bestellen voor professionals. 
 

Vragen over het product? Bel of mail ons gerust, wij staan je graag te woord! 

Aanbieding 
 

Bij besteding van €250 in onze webshop ontvangt u een paar Cobra handschoenen
cadeau!

https://www.milati.nl/product-category/particulieren/
https://www.milati.nl/product-category/professionals/
https://www.milati.nl/product/cobra-handschoen/
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Foley slijpbanken voor Golfbanen De Kroonprins en Wilniss  
 

Milati is het verkooppunt van Foley Company producten voor England, Europa, Rusland en
het Midden Oosten. Aannemers De Enk Groen en Golf en H.G.M maken gebruik van de
kooi slijpmachines en ondermes slijpmachines. Daarnaast maken ook golfbanen zoals

Golfbaan Bernardus en Golfbaan Best gebruik van deze slijpmachines. Ten slotte
gebruiken bedrijven zoals Tomingroep en Gemeente Heerhugowaard de cirkelmaaier

slijpmachine. Golfbanen De Kroonprins en Wilniss hebben er bewust gekozen om zelf te
gaan slijpen om kwaliteit op de golfbaan op een hoger level te brengen. Om die reden

hebben wij de Foley slijbanken afgeleverd en in werking gesteld. 
 

De Kroonprins 
Deze prachtige golfbaan is gelegen in Vianen (regio Utrecht). Met de potentie om uit te

groeien tot één van de topbanen van Nederland! Op de kruising A2 en A27, dus zeer goed
bereikbaar. Officieel gekwalificeerd als polder linksbaan en liggend in de prachtige natuur

van de Bolgarije. Deze holes en greens zijn zeer uitdagend aangelegd. 
 

In 2012 hebben Ton en Anneke Kool grond in Vianen aangekocht, waarop inmiddels
Golfbaan De Kroonprins is verrezen. De (schoon)zonen van Ton en Anneke hebben veel

werk voor de aanleg van de golfbaan en het clubhuis verricht. In Vianen heeft de
schoondochter van Ton en Anneke, Gerda Kool-Straathof hier de leiding. Voor de

https://www.milati.nl/product/cobra-handschoen/
https://golfbaandekroonprins.nl/
javascript:;


exploitatie van beide banen wordt regelmatig overlegd. We zijn een echt familiebedrijf. 
 

Wilnis 
De prachtige 18 holes wedstrijdbaan of de par-3 baan is gelegen in de polder van het

Groene Hart. De baan is ontworpen door Gerard Jol en heeft een zeer uitdagend karakter. 
 

Lang geleden waren Gert en Gerritje Kool eigenaar van een stuk grond in de polder van
Wilnis. In de jaren 90 verpachtten zij de grond waarop rond die tijd een deel van de

golfbaan Golfpark Wilnis is aangelegd. In 1999 hebben Anneke en Ton Kool de grond van
hun ouders gekocht en hebben zij de exploitatie van de voormalige pachter overgenomen. 

 
In de loop der jaren hebben Ton en Anneke de golfbaan en het clubhuis aanzienlijk

uitgebreid en vernieuwd. Er is een par-3 baan aangelegd en de baan is van 9 naar 18
holes gegaan. Per 1 januari 2016 zijn dochters Alice en Susan Kool eigenaar geworden

van de golfbaan en verzorgen zij de exploitatie, samen met de nodige trouwe
medewerkers, waaronder diverse familieleden.

Innovatie: onkruidrobot Violette  
 

Wij zijn op de beurs geweest en op tour met deze waanzinnige innovatie, de Violette! Het
definitieve verbod op pesticiden nadert en daarmee ook het moment waarop onkruid alleen

nog mechanisch bestreden kan worden. Dat gaat fieldmanagers veel extra bewerkingen
en dus extra werk opleveren. Tenzij we natuurlijk een robot zouden uitvinden die onkruiden

automatisch herkent en bestrijdt. Milati Grass Machines is dit jaar gestart met de import
van zo’n machine: de Violette. De eerste machine is zelfs al in Nederland aangekocht!

Lees hier meer.

https://golfparkwilnis.nl/
https://www.milati.nl/on-tour-met-de-violette/
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Demonstratie Intelligent One en Fleet belijningsproducten 
 

Vrijdag 24 april zouden wij weer een demonstratie geven in samenwerking met Jong Gras
bij S.v. Meervogels 31 Akersloot, deze is uitgesteld tot een nader te prikken datum. Schrijf

je alvast in via het mailadres hieronder of geeft je op bij ons. Dan houden we je op de
hoogte van de nieuwe datum. 

 
De Intelligent One van Intelligent Marking is 's werelds eerste autonome belijningsrobot die
via GPS efficiënt en effectief uw veld belijnt. Of het nou voetbal, baseball, softball, rugby of

atletiek belijnen is, het bespaart je tijd. Indien nodig wanneer de machine zijn
belijningsronde doet andere werkzaamheden verrichten. Daarnaast kan deze robot zowel
op natuurgras als harde ondergronden uit de voeten en spaart door effectief en precies

spuiten ook nog op het gebruik van belijningsverf. Voor iedere organisatie, bedrijf of club
die op zoek is naar een betaalbare oplossing om het belijnen meer efficiënt te maken is de

Intelligent One dé oplossing. Het is de toekomst in belijnen! 
  

Meld je aan via info@jongseniorcompetitie.nl

https://www.milati.nl/on-tour-met-de-violette/
https://www.milati.nl/on-tour-met-de-violette/
https://www.milati.nl/on-tour-met-de-violette/
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Nationale Sport Vakbeurs, verplaats naar 16 september! 
 

Na Gorinchem komt de Nationale Sport Vakbeurs nu ook naar Zwolle en wij zijn erbij! De
eerste editie van de Nationale Sport Vakbeurs On Tour vindt plaats op woensdag 16

september, van 12.00 uur tot 21.00 uur, te IJsselhallen Zwolle. Je vindt ons in
standnummer 3.24. 

 
Een bezoek aan de Nationale Sport Vakbeurs On Tour is gratis! 

Klik hier voor gratis kaarten. 
 

De Nationale Sport Vakbeurs On Tour is een nieuw concept, naast het jaarlijks
terugkerende tweedaagse hoofdevenement in Gorinchem. Dit initiatief is genomen om op
deze manier het concept van de Nationale Sport Vakbeurs ook meer bereikbaar te maken

voor de gemeenten en sportverenigingen uit het noordoostelijke deel van Nederland. 
 

Is deze beurs interessant voor mij? 
Bent u werkzaam binnen een gemeente en verantwoordelijk voor het sportbeleid en/of de

sportaccommodaties? Zit u in het bestuur van een sportvereniging of ondersteunt u de
sportvereniging op een andere manier (denk hierbij aan verenigingsmanager,

accommodatiebeheerder, materiaalbeheerder, clubhuisbeheerder, commissielid of
trainer)? Of bent u eigenaar/exploitant van een sporthal of andere sportaccommodatie?

Dan is een bezoek aan de Nationale Sport Vakbeurs On Tour het zeker waard!

https://www.milati.nl/product/violette-autonome-gps-onkruidverwijderaar/
https://nationalesportvakbeurs.nl/
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