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Friese boer op Japanse trekker
Hij was dealer van het Amerikaanse John Deere. Nu probeert Mijno van Dijk
uit Sint Annaparochie met een nieuwe aanpak de Friese boer op een Japanse
trekker te krijgen.

H
AAN DIRK VAN DER MEULEN

Hij had het zien aankomen
en er ook wel begrip
voor. Maar de manier
waarop verdiende niet

de schoonheidsprijs, zegt Mijno van
Dijk van het gelijknamige mechani-
satiebedrijf in Sint Annaparochie.

Bijna 25 jaar verkocht hij trekkers
en landbouwwerktuigen van John
Deere, maar onlangs kwam het kille
bericht dat de samenwerking was
beëindigd. ,,En van het ene op het
andere moment heb je geen toegang
meer tot de interne systemen. Het
getuigde allemaal van weinig res-
pect”, zegt Van Dijk die overigens nu
wel weer onderdelen krijgt geleverd
van John Deere.

De Bildtse ondernemer is niet de
enige die het dealerschap heeft ver-
loren, verklaart directeur Gerard
Heerink van brancheorganisatie Fe-
decom (circa 1o00 bedrijven). Alleen

al John Deere heeft vanaf de jaren
negentig het aantal dealers geredu-
ceerd van vijftig naar zeven. De dea-
ler voor Friesland en Flevoland is
Greve in Emmeloord.

De verklaringen voor de forse af-
name van het aantal dealerbedrij-
ven zijn de daling van het aantal
boerenbedrijven en vooral de toena-
me van complexe technologie waar-
mee tractoren en machines tegen-
woordig zijn uitgerust. Dat vereist
gespecialiseerde vakmensen die ook
nog eens voortdurend bijgeschoold
moeten worden.

Van Dijk ging echter niet bij de
pakken neer zitten. Via via kwam hij
in contact met landbouwmachinefa-
brikant Kubota. Het Japanse concern
bezit wereldwijd sterke marktposi-
ties, uitgezonderd in Europa. De am-
bitie is om ook hier uit te groeien tot
een partij in de landbouwmechani-
satie. Met dat doel is een grote trac-
torfabriek opgezet in het Franse

John Deere
reduceert het
aantal dealers van
vijftig naar zeven

Duinkerken en werd in 2012 de grote
Noorse landbouwwerktuigenfabri-
kant Kverneland overgenomen.

Van Dijk en mede-initiatiefnemer
Remco Swart, eveneens uit Sint An-
ne, gaan voor Kubota - huiskleur
oranje - een verkoop- en marketing-
organisatie in Noord-Nederland op-
zetten, genaamd Qtrac. Ze kiezen
daarbij niet voor de traditionele hi-
erarchische structuur van fabrikant,
dealer en filiaal, maar voor een geza-
menlijke in- en verkooporganisatie
met andere lokale landbouwmecha-

nisatiebedrijven die elk in hun eigen
regio zorg dragen voor service en
onderhoud. ,,Zo ’n aanpak met loka-
le ondernemers biedt meer service
en betrokkenheid richting klant,
dan werken met filialen die om vijf
uur sluiten’’, weet Van Dijk zeker.
,,Bovendien is het financieel minder
riskant als je gezamenlijk zo’n orga-
nisatie optuigt”, zegt Swart.

Het duo hoopt zo’n zes of zeven
noordelijke mechanisatie-onderne-
mers voor het idee te winnen. Naast
uiteraard Mijno van Dijk Mechanisa-
tie heeft tot nu toe één mechanisa-
tiebedrijf zijn medewerking toege-
zegd: Okken Mechanisatie in het
Drentse Spijkerboor.

De Bildtse ondernemers zijn de af-
gelopen maanden onder de indruk
geraakt van de kwaliteit van Kubota.
Nu is het uiteraard zaak om de noor-
delijke boer te overtuigen. ,,We gaan
dan ook flink aan de bak met de-
monstraties”, zegt Van Dijk.

Mijno van Dijk (rechts) en Remco Swart bij een trekker van het Japanse concern Kubota. FOTO NIELS WESTRA


