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Greenkeepers die op zoek zijn naar een beluchter, 
komen al snel bij VGR Groep uit. VGR Groep is 
namelijk dealer van het Britse merk Sisis, dat een 
breed assortiment aan beluchters in huis heeft. 
Ruud de Deugd van VGR: ‘Met beluchten wordt 
de wortelgroei van de grasplant gestimuleerd. Je 
brengt lucht in de greens en verbetert bovendien 
de afwatering. Dat is met name in natte periodes 
erg belangrijk. De werkwijze past perfect bij het 
motto van VGR: de bodem als basis.’ 

Twee bewerkingen in één werkgang
Alle machines kunnen op aanvraag gedemon-
streerd worden door VGR. De Deugd gaat boven-
dien regelmatig zelf op pad om de machines te 
demonstreren. Zo kwam VGR ook met Golfbaan 
Zuid-Drenthe in aanraking. Per 1 januari van dit 
jaar nam de Drentse baan het onderhoud in eigen 
beheer. Er moesten dus ook machines aangeschaft 
worden. Toen greenkeeper Ronnie Edens 
aanwezig was bij een demonstratie van VGR en de 
Sisis Multitiner in actie zag, was hij direct 
enthousiast. Hij besloot tot aanschaf over te gaan 
en kreeg het model begin dit jaar geleverd.

Golfbaan Zuid-Drenthe bestaat uit een 9-holes 
links course en een 6-holes par-3 baan. Het comple-
te terrein van 44 hectare wordt onderhouden door 
slechts twee greenkeepers. ‘Met weinig mankracht 

is de Sisis Multitiner een uitkomst’, vertelt Edens. 
‘De Multitiner is een eenvoudige machine: hij 
bevat geen hydrauliek en heeft nauwelijks onder-
houd nodig. De machine kan achter een compact-
trekker geplaatst worden en werkt met een hoge 
snelheid. Wij hebben slechts een halve dag nodig 
om alle greens en voorgreens te beluchten. Ter 
vergelijking: met de machine die we eerst hadden, 
deden we er soms wel twee dagen over.’

Goede service
Edens schat dat hij de machine eens per vier 
weken gebruikt. Bij het inzetten van de machine 
zorgt hij er meteen voor dat er vooraf bezand is. 
Edens: ‘Als je eerst licht bezandt en vervolgens 
belucht, werk je het zand meteen in de gaatjes. 
Je hoeft het zand dan achteraf niet in te slepen: 
het scheelt je dus een complete werkgang.’ De 
Multitiner heeft smalle pennen die tien centimeter 
diep de grond in gaan. Op een links course als die 
in Zuid-Drenthe, waar de bodem erg zanderig is, 
is dat precies genoeg. Bovendien blijven de spo-
ren die de machine achterlaat daardoor beperkt, 
legt Edens uit. ‘Je ziet aan de baan nauwelijks dat 
er is belucht. De “schade” is beperkt, zeker als je 
er nadien overheen gaat met de greenmaaier. 
Speltechnisch ondervind je er dus weinig nadeel 
van.’

Edens is bovendien erg te spreken over de service 
van VGR, zo geeft hij aan: ‘VGR heeft na de aan-
schaf altijd contact gehouden. Ruud belt regel-
matig om te vragen hoe de machine bevalt en 
hoe het gaat. Mochten we eens tegen problemen 
aanlopen, dan kunnen we bij VGR aankloppen 
voor assistentie. Onlangs was er bijvoorbeeld een 
keer een pennetje afgebroken. VGR gaat dan direct 
op zoek naar de oorzaak en zorgt ervoor dat wij 
een nieuw onderdeel krijgen. Die service bevalt 
heel goed.’ Al met al is Edens dus tevreden over 
zijn aanschaf. ‘De Sisis Multitiner is gewoon heel 
degelijk. Wij zijn blij dat we deze machine gekocht 
hebben bij VGR.’

Greens snel beluchten met de 
Sisis Multitiner
Golfbaan Zuid-Drenthe aan de slag met beluchter van VGR

Golfbaan Zuid-Drenthe schafte begin dit jaar 

een Sisis Multitiner 1800 aan bij VGR Groep. De 

machine wordt op de golfbaan in Erica ingezet

voor het beluchten van de greens, tees en 

voorgreens. Na enkele maanden van gebruik 

tonen de greenkeepers zich enthousiast over de 

beluchter: ‘De Sisis Multitiner werkt snel en heeft 

weinig onderhoud nodig. Voor ons is de machine 

echt een uitkomst.’
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