
 
 

                                                                       
 

De Harrogate Trip 2018 
 
Op maandag 22 januari 2018 vertrokken we gezamenlijk met de bus naar de boot om de 
overtocht te maken naar Engeland. Bij aankomst de volgende dag stond de BTME-beurs in 
de planning. Naast het bezoeken van de beurs was het ook mogelijk om deel te nemen aan 
diverse seminars. Voor de echte kenners was een aantal machines met kleine updates en 
doorontwikkelingen te vinden. Op de drukke beurs was er uitgebreid de kans om bij te 
praten en goed rond te kijken bij de diverse stands. Einde van de middag werd er verzameld 
bij de plaatselijke pub voor de traditionele ProGrasS-borrel om daarna gezamenlijk de dag af 
te sluiten met het altijd gezellige Pols-diner bij een Italiaans restaurant.  
 
In typische Engels weer vertrokken we op woensdag vroeg naar de JCB Golfbaan en fabriek. 
We werden ontvangen op de driving range door de course manager. Na een hartelijk 
ontvangst en een kop koffie, kregen we een prachtige presentatie over het ontstaan, de 
ontwikkeling en de aanleg van de golfbaan en de daarbij horende visie voor de toekomst. 
Het streven is om in 2020 officieel te openen met een PGA-toernooi. Nadat het weer 
enigszins was opgeknapt, kregen we de kans een wandeling te maken over de prachtige 
baan, met de spectaculaire hole 17, zie foto onder. Bijzonder aan de baan is de ruime opzet 
en vele ondulaties.   
 

 
 
Na de uitstekend verzorgde drie gangen lunch, kregen we een uitgebreide rondleiding door 
de fabriek en brachten we een bezoek aan het museum.  In de fabriek gingen alle camera’s 
en mobiels in een plastic zak. Het maken van foto’s was hier ten strengste verboden.  In het 
museum mochten we uitgebreid foto’s maken. De fabriek is enorm groot, het 
productieproces was fantastisch om te zien.  

http://www.prograss.nl/
https://www.pols.nl/


 
 

                                                                       
 

 
 
Op donderdag 24 januari was de afsluiting in Zuidland met een groepsfoto. We hebben met 
elkaar een gezellige en leerzame trip gemaakt. We twijfelen als bestuur soms of de trip naar 
Harrogate nog wel voldoet. De trip van 2018 heeft weer eens te meer bewezen dat het een 
leerzame reis is waar veel kennis wordt opgedaan en gedeeld kan worden.  
We willen in de toekomst kijken of we deze reis kunnen combineren met bijvoorbeeld een 
zelf georganiseerd seminar. Als het aan de NGA ligt, zal de reis zeker blijven bestaan.  
 
De NGA wil de Firma Pols bedanken voor de professionele organisatie en de gastvrijheid. 
 

 


