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Vakblad Greenkeeper maakte kennis met de 
Turflynx-robot in 2016 op de BTME-show in 
Harrogate. Dat was zo ongeveer de eerste keer 
dat deze maairobot in de openbaarheid kwam. 
De maaier werd toen gepresenteerd als de 
eerste driverless fairway mower van de wereld 
en was op dat moment voorzien van drie ATT-
maaikooien. Later zijn ook versies geleverd met 
Jacobsen- en Toro- kooien.

Enkele gevolgen van de overname van Turflynx 
door Toro zijn dat de nog niet verkochte voor-
raad machines voor dit moment van de markt 
wordt gehaald en dat de ceo en founder van 
Turflynx, Marco Barbosa, samen met zijn team 
van de nieuwe eigenaar Toro opdracht heeft 

gekregen om de machine opnieuw te ontwik-
kelen.

Geheim
Bijna alle betrokkenen bij de overname van 
Turflynx hebben van Toro het uitdrukkelijke 
verzoek gekregen om niet te communiceren 
over de overname. Het was voor de redactie 
dus lastig om hier een bevestiging van te krij-
gen. Tinus Vernooij, de voormalige voorzitter 
van de NVG en daarnaast een van de oprichters 
van golfbaan Delfland, was tot november 2020 
een van de eigenaren van Turflynx. Hij wist te 
bevestigen dat Toro het bedrijf inderdaad heeft 
overgenomen. Vernooij: 'Ik heb mijn aandelen 
in november vorig jaar verkocht. Ik ben in 2014 
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ingestapt als aandeelhouder en dan is het de 
bedoeling dat je zo snel mogelijk weer uitstapt. 
Dat is nu gebeurd en de regel dat één goede 
investering negen slechte investeringen moet 
goedmaken, klopt hier volledig. Ik ben dus zeer 
tevreden.'

Vernooij vervolgt: 'Toen ik bij golfbaan Delfland 
aan de slag ging, had ik al snel door dat het 
maaien van golfbanen geautomatiseerd kan 
worden. Ik heb toen contact opgenomen met 

Marco Barbosa in Portugal en werd uiteindelijk 
de grootste aandeelhouder van Turflynx met 
veertig procent van de aandelen.'

Toro
Tijdens de Amerikaanse Golfshow van 2020 
kwam Toro met een pilot-robotmaaier voor 
golfbanen. Dit was dus in principe een andere 
machine dan de bestaande robotmaaiers 
waarmee vooral in Nederland gewerkt wordt: 
'normale' professionele golfmaaiers die via 
een ombouwkit worden gerobotiseerd. Deze 
ombouwkits worden voornamelijk geprodu-
ceerd door het Nederlandse bedrijf Terratroniq 
van Vincent Achten en Gerard van der Werf. Het 
bedrijf Reesink kondigde begin 2019 aan een 

exclusief samenwerkingsverband aan te gaan 
met Terratroniq, om exclusieve sets te bouwen 
voor Toro-maaiers onder het label Turftroniq. 
Hier werd echter al snel de stekker uit getrok-
ken, op aandringen van Toro. Naar verluidt was 
Toro niet gelukkig met deze samenwerking, 
vooral vanwege de ontwikkeling van de eigen 
robot - die met de overname van Turflynx dus 
een forse stap dichterbij is gekomen.

Hoewel vertegenwoordigers van Toro-
importeur Jean Heybroek en Turflynx-importeur 
VDBTechnics/GolfTechnics uit Genk in België 
niet mogen communiceren over de overname, 
blijkt uit hun reactie wel dat overname door 
een grotere partij niet meer dan logisch was. 
Turflynx was als klein bedrijf niet krachtig 
genoeg om deze markt in zijn eentje naar zijn 
hand te zetten.

Dit artikel is voor publicatie aangeboden aan 
The Toro Company onder andere met de vraag 
waarom Toro als beursgenoteerd bedrijf de 
deal niet hoefde te publiceren. Volgens woord-
voerder Branden Happel van Toro zou de deal 
dermate klein zijn dat dit niet verplicht zou 
zijn. Over de eis naar de verschillende contract-
partijen om niet te communiceren over de 
verkoop weet Happel te melden dat Toro het 
nieuws graag naar buiten had willen brengen 
op een moment dat er meer te vertellen was.
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