Van den Berg machines B.V.
nu ook in Goes!
Van Den Berg meer op golf gericht.

Het is alweer een jaar geleden dat van den
Berg Machines B.V.uit Pijnacker het Goese
bedrijf Groenleer overnam.
Toen Daan van den Berg vorig jaar terugtrad
uit de directie van van den Berg, en Ron
Rensen en Hans van der Helm samen met
Jaap van den Berg het bedrijf voortzetten,
werd ook direct de schaalvergroting ingezet
met de participatie in Groenleer. Dit Zeeuwse
bedrijf, dat sindsdien van den Berg Machines
Goes B.V. heet, maakt onder de leiding van
Geert van der Laan een gezonde groei door.
Doordat de nieuwe directieleden zowel in
Pijnacker als in Goes al vele jaren binnen het
bedrijf werkzaam waren, kon de continuïteit
gewaarborgd blijven, en de bedrijfsopvolging vlekkeloos verlopen. Dit samengaan
biedt voordelen voor de klanten en voor de
bedrijven zelf. Zo zijn beide bedrijven dealer
van Toro, Kubota, Schliesing, Antonio Carraro
en Bucher. Tevens sluiten de werkgebieden
van beide bedrijven, namelijk Zuid-Holland,
Zeeland en West-Brabant naadloos op elkaar
aan. Dit zorgt niet alleen voor voordeel bij
het voorraadbeheer en de transportplanning,
maar kan er ook flexibel worden omgegaan
met de inzet van de 25 mensen die in beide
bedrijven werkzaam zijn.
“Goed personeel is erg belangrijk in ons soort
bedrijven” benadrukt Hans van der Helm nog
eens. En om deze vakmensen gemotiveerd
en vakbekwaam te houden worden er bij van
den Berg talrijke cursussen en opleidingen
gevolgd, maar ook gegeven, bijvoorbeeld op
het gebied van V.C.A. of machinegebruik.
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Van den Berg machines in Goes meer
op golf gericht
Was Groenleer vooral gericht op de groenvoorziening, recreatie en de particuliere markt,
de Goese afdeling van van den Berg pakt de
golfbusiness in Zeeland en West-Brabant serieus aan, getuige het feit dat er inmiddels op
een aantal banen met hun machines gewerkt
wordt. Jan Baaij, de vertegenwoordiger voor
Zeeland en West-Brabant is niet alleen blij met
de samenwerking maar ook zeer enthousiast
over de werkzaamheden in de golfwereld. Zo
is hij bijvoorbeeld al bezig met de voorbereidingen van de greenkeeperswedstrijd, dit in
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navolging van Zuid-Holland, waar dit een jaarlijks terugkerend item is. De greenkeepers van
deze banen worden uitgenodigd om een dag
te komen golfen. De winnaar wordt eigenaar
van de van den Berg wisselbokaal. Met een
hapje en een drankje erbij kunnen de greenkeepers ervaringen uitwisselen. Dit evenement
wordt, getuige de hoge opkomst ieder jaar
weer, erg gewaardeerd door de greenkeepers.
Over de toekomst in Zeeland zegt Jaap van den
Berg: “Van Den Berg Machines Goes B.V. zal
ook een begrip worden in de Zeeuwse golfwereld. Daar heb ik alle vertrouwen in.”

www.greenkeeper.nl

lende oorkondes van een intensieve relatie tussen importeur en dealer. In 1993, 1995 en in
2000 werd van den Berg Machines uitgeroepen
tot de servicedealer van het jaar door Jean
Heybroek, importeur van Toro in Nederland.
Jaap van den Berg zegt het zo: “ Wij leggen
onze klanten graag in de watten. Als er een
machine kapot is gaat er direct een servicewagen naar toe, ongeacht de dag of tijd. Onze
klanten zijn erg afhankelijk van hun machines,
daarom beschikken wij ook over diverse back-up
machines, zodat als een monteur de machine
onverhoopt niet tijdig gerepareerd krijgt, hij achterop zijn servicewagen ( zie foto ) een vervangende machine kan meenemen. Wij doen er
alles aan om onze klanten tevreden te stellen.”

Voor informatie, neem contact op met:
Van den Berg Machines B.V.
Van den Berg Machines Goes B.V.
Delftsestraatweg 26a
A. Plesmanweg 5
2641 NB Pijnacker
4462 GC Goes
Postbus 76
2640 AB Pijnacker
tel. +31 (0)15 3696841
tel. +31 (0)113 212820
fax +31 (0)15 3697842
fax +31 (0)113 215720
e-mail: berg@bergmachines.nl
e-mail: goes@bergmachines.nl
www.bergmachines.nl

Klanten in de watten
Van den Berg Machines B.V. is onder andere
dealer voor TORO en heeft een groot aantal
golfbanen, waaronder zeer gerenommeerde, als
klant. Van den Berg: “Onze filosofie is dat we
niet alleen in een gebied willen verkopen, maar
ook veel aandacht besteden aan advisering, service en ondersteuning . Alleen dan kun je wat
betekenen voor de klanten en andersom.”
Aan de muur in het kantoor getuigen verschil-

Dutch Open
Ze vinden het bij van den Berg wel jammer dat
het Dutch Open door omstandigheden niet
meer in Noordwijk gespeeld werd dit jaar. De
ondersteuning hiervan gaf wel een hoop werk,
maar ook enorm veel voldoening, en het zorgt
toch weer voor een speciale band met al die
greenkeepers die er met elkaar voor zorgen dat
zo’n festijn in goede banen wordt geleid.

www.greenkeeper.nl
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