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Foley Accu-Pro voor The Dutch Golf Club
 

Golfbaan Superintendent, Paul O Donoghue van The Dutch Golf Club, waar de KLM
OPEN werd georganiseerd in 2016, 2017 en 2018, koos ervoor om een   Foley Accu-Pro

633 touch en een Foley Accu-Pro 673 te kopen. Paul koos voor de Foley-uitrusting, omdat
de machines en de verwachting van golfers door de jaren heen veranderen en met de

Foley-uitrusting kunnen ze hun snij-eenheden in de perfecte en juiste specificaties van de
fabrikant houden.  

 
Arjen Spek van Milati Grass Machines, vertegenwoordiger van Foley Company voor

Europa en het  Midden-Oosten, heeft vandaag de officiële order van Paul ontvangen en zal
de installatie vlak voor het seizoen uitvoeren. 

BTME Beurs
De grootste namen op het gebied van grasbeheer kwamen in januari weer samen in de
historische stad Harrogate in Noord-Yorkshire voor Europa's eerste beurs en educatieve

conferentie van dit jaar.

Op de BTME stonden meer dan 150 exposerende bedrijven, verspreid over vier zones in
het Harrogate Convention Center, zij presenteerde de nieuwste innovaties en technologie

in de golf- en sport onderhoudsindustrie.

De beurs is door ruim 9.000 BIGGA-leden, grasbeheerders, eigenaars van golfclubs,
managers en beleidsmakers in de branche bezocht om de nieuwste producten en

innovaties te ontdekken, plus ongeëvenaarde netwerkmogelijkheden. 
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Wij ontbraken uiteraard niet op deze beurs samen met Foley Company en True-Surface. 
Meer weten over deze producten? Mail of bel ons gerust!

Draagbare Greengo Turfcare internationaal succes! 
 

De draagbare Greengo Turfcare unit werkt op zonne-energie en meet de weersinvloeden
die van invloed zijn op het gras. Met deze digitale gegevens kan je nog beter inspelen op
het onderhoud en de kwaliteit van het gras. Internationaal al een succes! Bekijk hier de

video van Gianni Casini (Groundsman Parcs et Sports - OGC Nice).

https://www.milati.nl/contact/
https://www.youtube.com/watch?v=XsgugNpHFas&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3hG3-NhSxlCQWgsIhC-PjGt4P6y4aCiz6KWy9Ivx9TbIpxvMNCqhKtoNQ
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Vakbeurs Sportaccommodaties 5 maart 2020! 
 

Bij Vakbeurs Sportaccommodaties kom je alles te weten over ontwerp, bouw, aanleg,
inrichting, onderhoud en beheer van sportaccommodaties. Je ziet de nieuwste innovaties
en de allerlaatste ontwikkelingen. Meld je via hier aan voor gratis toegang! Je kan ons

vinden in standnummer 2.3.07. 

Nationale Sport Vakbeurs, nu ook in Zwolle!

https://www.youtube.com/watch?v=XsgugNpHFas&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3hG3-NhSxlCQWgsIhC-PjGt4P6y4aCiz6KWy9Ivx9TbIpxvMNCqhKtoNQ
https://itpregistrations.com/visitor/vakbeurs-sportaccommodaties-2020
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Na Gorinchem komt de Nationale Sport Vakbeurs nu ook naar Zwolle en wij zijn erbij!  De
eerste editie van de Nationale Sport Vakbeurs On Tour vindt plaats op woensdag 13 mei,

van 12.00 uur tot 21.00 uur, te IJsselhallen Zwolle. Je vindt ons in standnummer 3.24.

Een bezoek aan de Nationale Sport Vakbeurs On Tour is gratis!

De Nationale Sport Vakbeurs On Tour is een nieuw concept, naast het jaarlijks
terugkerende tweedaagse hoofdevenement in Gorinchem. Dit initiatief is genomen om op
deze manier het concept van de Nationale Sport Vakbeurs ook meer bereikbaar te maken

voor de gemeenten en sportverenigingen uit het noordoostelijke deel van Nederland.

Is deze beurs interessant voor mij? 
Bent u werkzaam binnen een gemeente en verantwoordelijk voor het sportbeleid en/of de

sportaccommodaties? Zit u in het bestuur van een sportvereniging of ondersteunt u de
sportvereniging op een andere manier (denk hierbij aan verenigingsmanager,

accommodatiebeheerder, materiaalbeheerder, clubhuisbeheerder, commissielid of
trainer)? Of bent u eigenaar/exploitant van een sporthal of andere

sportaccommodatie? Dan is een bezoek aan de Nationale Sport Vakbeurs On Tour het
zeker waard!
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