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TRENDING
Heropening Golfbaan Naarderbos lijkt van
de baan
27-08-2021

In memoriam: Sylvia de Witt (20 mei 1960-
12 juli 2021)
17-07-2021

Golfbaan Naarderbos wil weer open in 2022
29-04-2021

Primo Maxx II weer verkrijgbaar in
Nederland
10-09-2021

Vos Capelle biedt golfclubs
geautomatiseerde oplossingen op maat
30-08-2021

VACATURES
Assistent Teamleider Veldonderhoud (m/v)
bij Feijenoord
14-09-2021

NWST zoekt content coördinator/
relatiemanager 
13-09-2021

Utrechtse golfclub 'De Pan' zoekt
(aankomend) Greenkeeper
25-08-2021

Senior vakredacteur voor groene vakbladen
06-05-2021

De Goyer behandelt greens met
Topchanger: 'We gaan dicht de winter in'
woensdag 22 september 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 met één van de klanten aan het
woord: de Goyer Golf & Country Club. 

Auteur: Nino Stuivenberg

De Goyer Golf & Country Club, in Eemnes, omvat een 18 Holes Championship Course en 6 holes
Executive Course. De golfclub laat één keer per jaar de greens met de VGR Topchanger bewerken.
Hoofdgreenkeeper John van den Bosse: 'Vorig jaar hebben we dit voor het eerst gedaan, toen zijn de
greens pleksgewijs behandeld. Dat is heel goed bevallen, zowel bij ons als bij de leden. Daarom
hebben we de Topchanger dit jaar weer ingehuurd.' 

Eén werkgang
Begin september is VGR met de Topchanger naar de Goyer gereisd om de greens opnieuw te
behandelen. Deze keer zijn alle greens behandeld. De Topchanger schiet onder hoge druk water in
de bodem, waardoor gaten ontstaan. Deze gaten worden in dezelfde werkgang gevuld met zand. Van
den Bosse: 'In het verleden heb ik weleens met een machine gewerkt waarbij je alleen gedroogd zand
kunt gebruiken, dat levert toch wat gedoe op. Bij de Topchanger maakt het niet uit of zand nat is,
want je brengt het met water in. Dat werkt makkelijk.' 

Ideale oplossing
VGR zorgt bij het inhuren van de machine tevens voor een bestuurder. Dat is een groot voordeel,
zegt de hoofdgreenkeeper. 'Voor ons is het ideaal. Wij zijn één mannetje kwijt die de machine vult, de
rest doet VGR. We weten ook precies wat het kost om ze in te huren.' Per dag worden ongeveer 6
greens behandeld, dus op een 18-holes golfbaan heeft de Topchanger ongeveer 3 dagen werk. 

Dicht de winter in
Van den Bosse is zeer tevreden over het werken met de Topchanger. 'De waterafvoer is zeker beter.
Wij hebben na 5 à 7 cm een storende laag, met deze machine komen we daar makkelijk doorheen en
wordt alles direct opgevuld. Het grote voordeel is dat we dicht de winter in gaan. En een dag na
behandeling is de green al goed bespeelbaar, een week later zie je het al bijna niet meer.' De kans is
dan ook zeer groot dat VGR volgend jaar weer ingehuurd wordt. Van den Bosse: 'We gaan het zeker
weer doen. De golfers zijn er helemaal blij mee en daar doen we het voor.'

Bekijk onderstaande video voor een impressie van de werkzaamheden: 
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AGENDA
Dutch Open op Bernardus Golf
donderdag 16 september 2021 t/m
zondag 19 september 2021

NGF organiseert Geo- en agronomieseminar
vrijdag 17 september 2021

Milati organiseert demodagen met Rovimo-
werktuigdrager
dinsdag 28 september 2021 t/m
vrijdag 1 oktober 2021

Saltex 2021
woensdag 3 november 2021 t/m
donderdag 4 november 2021

VGR Groep viert jubileum met praktische
demodagen
woensdag 10 november 2021 t/m
vrijdag 12 november 2021

VIDEO'S
NWST zoekt content coördinator/
relatiemanager 
13-09-2021

Hoofdgreenkeeper René Deelen: 'Onze
greens zijn beduidend beter'
10-08-2021

VGR levert eerste Dennis-maaiers op accu
02-08-2021

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
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