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Theo van Benthum in het Goffertstadion
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Theo van Benthum (NEC): 'De
samenwerking met VGR is altijd vertrouwd'
vrijdag 27 augustus 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 komt één van de bekendste klanten
van VGR aan het woord: eredivisieclub NEC.
Auteur: Nino Stuivenberg
Bij NEC is stadionmanager Theo van Benthum eindverantwoordelijk voor het onderhoud van de
voetbalvelden. Hij kwam jaren geleden in contact met Arwin Verschoor, oprichter van VGR, toen hij
ondersteuning zocht bij de bodembewerkingen. 'Daar is de samenwerking ontstaan', blikt Van
Benthum terug. Hij schat dat het 10 à 15 jaar geleden is. 'Wij zochten advies over bodembewerking
en daar is VGR goed in.'
De juiste machines
De samenwerking werd daarna verder uitgebreid. Toen VGR startte met de import van diverse
merken, begon NEC ook de machines bij VGR in te kopen. Van Benthum: 'We hebben onder andere
een Shibaura-tractor bij ze aangeschaft, een veegmachine en verschillende keren een Dennis-maaier.
We kopen er nog steeds nieuwe machines in en we hebben onze machines ook bij VGR in onderhoud.
Mocht er een keer een probleem zijn met een maaier, dan lossen ze dat snel op.'
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'Mocht er een keer een probleem zijn met een maaier, dan
lossen ze dat snel op'
Op de koffie
VGR heeft in het verleden ook diverse keren het groot onderhoud in het Gofferstadion uitgevoerd,
waarbij het veld met fieldtoppen, vertidrainen en schudfrezen werd klaargemaakt voor het nieuwe
seizoen. Van Benthum: 'De samenwerking met VGR is gewoon goed. Arwin komt hier een paar keer
per jaar een kop koffie doen en we hebben een fijne relatie. Het ene jaar maken we meer gebruik van
de diensten van VGR dan het andere jaar. Maar als we samenwerken, dan is dat altijd weer
vertrouwd.'
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