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In memoriam: Sylvia de Witt (20 mei 196012 juli 2021)
17-07-2021

'Water. Het nieuwe goud!' thema voor 14e
Nationale Grasdag
donderdag 2 september 2021

Van De Efteling naar De Loonsche Duynen
02-07-2021

Dutch Open op Bernardus Golf
donderdag 16 september 2021 t/m
zondag 19 september 2021

Golfbaan Naarderbos wil weer open in 2022
29-04-2021
'De kwaliteit van compost is de afgelopen
jaren sterk verbeterd'
08-07-2021
De Golfhorst wordt weer groen
19-07-2021

Saltex 2021
woensdag 3 november 2021 t/m
donderdag 4 november 2021
Paul Verhoef, in de werkplaats met de VGR TopChanger

'Radicaal innovatieve machines
ontwikkelen, daar staan we voor bij VGR'
donderdag 29 juli 2021

VGR Groep uit Almkerk viert in november zijn 20-jarig jubileum. Daarom lichten we komende tijd
verschillende onderdelen van het groenbedrijf uit. Deze keer staat de ontwikkeling van nieuwe
machines centraal.
Auteur: Nino Stuivenberg
VGR Equipment is één van de drie divisies binnen de VGR Groep: binnen deze tak worden eigen
machines ontwikkeld en op de markt gebracht. Paul Verhoef, sinds 2015 werkzaam bij VGR, is één
van de engineers bij VGR. 'Bij de start heeft Arwin Verschoor gezegd: we gaan machines bouwen en
die moeten radicaal innovatief en anders zijn. Het is een strategie die ons uniek maakt. Het
uitgangspunt is dat de machines zo goed doordacht zijn, dat iedereen ze kan besturen.'

VACATURES
Servicemedewerker (40 uur) bij Rentokil
09-07-2021
Senior vakredacteur voor groene vakbladen
06-05-2021

Jaar lang testen
Bij de ontwikkeling van een nieuwe machine gaat VGR dan ook niet over één nacht ijs. Verhoef: 'Er
komt veel bij kijken: we maken veel stappen en komen veel onzekerheden tegen. Het begint met een
idee, we zien een gat in de markt omdat een bepaalde machine er nog niet is. Dan beginnen we
samen met een concept en om de machine vorm te geven, waar bepaalde ontwerpen uit komen. Op
basis van allerlei eisen stellen we uiteindelijk de machine samen. Daar maken we een prototype van
dat we minstens een jaar testen. We maken er ontzettend veel uren mee om ervaring op te doen.
Uiteindelijk rolt daar een verkoopmodel uit dat in de markt gezet wordt.'

'Sinds een jaar exporteren we naar Amerika, dat heeft veel
teweeg gebracht'
TopChanger 2.0
De TopChanger is de bekendste machine die door VGR ontwikkeld is. De ontwikkeling hiervan is 7
jaar geleden gestart en de machine onderging in die tijd veel veranderingen. Ook internationaal doet
de machine het goed, vertelt Verhoef. 'Sinds een jaar exporteren we naar Amerika, dat heeft veel
teweeg gebracht. Twee derde van de leveringen is nu buiten Europa.' VGR focust nog op het
doorontwikkelen van de machine en wil bij het 20-jarig bestaan in november een nieuw model
lanceren, een soort TopChanger 2.0. Verhoef: 'Daarin komen de laatste verbeterpunten die we de
afgelopen jaren gezien hebben. De machine wordt functioneel beter en daarnaast
gebruiksvriendelijker.' Na die lancering komt er meer ruimte voor het ontwikkelen van andere
modellen.
Eerst zien, dan geloven
Wie interesse heeft om de TopChanger in actie te zien, kan volgens Verhoef het best een
demonstratie aanvragen. 'Voor klanten die echt een grote stap vooruit willen maken in de conditie
van hun golfbaan of sportveld, is de TopChanger de oplossing. We horen vaak: eerst zien, dan
geloven. Daarom geven we met alle plezier demonstraties, zodat een geïnteresseerde met eigen
ogen kan zien wat er mogelijk is op zijn of haar eigen golfbaan of sportveld.'
Tip de redactie

REACTIES
Naam:
E-mailadres:

VIDEO'S
In beeld: greenkeepers bereiden voor op Big
Green Egg Open
01-07-2021
Ben Hooper verkozen tot Greenkeeper of
the Year 2021
17-06-2021
Ryder Cup-superintendents over
leiderschap, toernooivoorbereiding en
fouten
17-06-2021
Uitreiking Greenkeeper of the Year gemist?
Kijk hem hier terug!
16-06-2021
Vragenvuur met Yana Batista Rodriguez:
'Als greenkeeper moet je heel flexibel zijn'
05-06-2021

