
PRAKTISCH
VOOR WIE?

Greenkeepers (hoofd en assistent), bedrijfsleiders, managers, 

baancommissies, onafhanke lijke adviseurs, baanarchitecten, 

opleidingsinstituten, besturen, directies en leveranciers spreken op 

interactieve wijze over oplossingsrichtingen. Ook de partners in de 

Green Deal Sportvelden zullen aanwezig zijn.

KOSTEN

Beheerders van golfbanen (en daarmee NGF-, NVG- en NGA-leden),  

per organisatie: € 125,- excl. BTW voor de eerste persoon, € 100 voor de 

2e persoon,  € 75 voor de 3e en volgende personen.

Overige geïnteresseerden per organisatie: € 250,- excl. BTW voor de 

eerste persoon, € 225 voor de 2e persoon, € 200 voor de 3e en volgende 

personen.

I.v.m. de beperkte capaciteit van 300 stoelen zal bij over-inschrijving 

voorrang gegeven worden aan beheerders van golfbanen. Sponsoren 

en contribuanten van de NGA worden tijdens dit gezamenlijk door de 

golfsector georganiseerde symposium als overige geïnteresseerden en 

niet als golfbaanbeheerder/lid aangemerkt. 

CONTACT
DTRF via info@turfgrass-sciences.com  

INSCHRIJVEN
www.nationaalgolfengroensymposium.nl  

ORGANISATIE:

WWW.NATIONAALGOLFENGROENSYMPOSIUM.NL

PRAKTIJKERVARINGEN
OP DE GREENS VAN DE 
NOORDWIJKSE GC

De afgelopen jaren heeft de baancommissie van de Noordwijkse 

Golfclub uitgebreid onderzoek gedaan naar haar greens. In deze korte 

presentatie worden enkele opgedane ervaringen gedeeld. Zowel 

‘inhoud’ als ‘proces’ ervaringen.

MAARTEN DELFORTRIE, Baancommissielid Noordwijkse GC

GREENKEEPER OF THE YEAR 
De winnaar van de Greenkeeper of the Year award wordt dit jaar voor het 

eerst bekend gemaakt direct na afloop van het Nationaal Golf & Groen 

symposium. De genomineerden zijn Jeroen van Eijk (Golfclub Broekpol-

der), Arjén Westeneng (Golfvereniging De Woeste Kop), Patrick van den 

Beuken (Golfbaan Welschap) en Eric Wijnhoven (Golf & Country Club 

Geijsteren). Ook zal, voor het eerst, de Toro Student Greenkeeper of the 

Year bekend worden gemaakt. De winnaar van deze award krijgt als prijs 

een betaalde stage op de linksbanen van St Andrews.  

NATIONAAL

GOLF&
GROEN
SYMPOSIUM

2017
7 DECEMBER
DRIEBERGEN

LOCATIE:
THEATER MAITLAND
LANDGOED DE HORST
DRIEBERGEN

ELSEMIEKE HAVINGA  
dagvoorzitter

Elsemieke werd met het Nederlands 

dames hockeyteam vier keer wereld-

kampioen en Olympisch kampioen 

in LA. Ze was daarna 10 jaar lang 

anchor bij RTL Nieuws en Editie NL. 

Met haar communicatiebureau helpt 

ze organisaties en mensen beter te 

communiceren, waaronder medi-

atrainingen bij Ajax. Recent is ze 

toegetreden tot de Raad van  

Commissarissen van de KNVB.  

Elsemieke golft op de Hilversumsche 

Golf Club en speelt van hcp 11,9.

SOILS & HYDROPHOBICITY

Tijdens een meer technische presentatie gaat Prof. Dr. Leinauer in op 

zijn expertise: de bodem, water en hydrofobe omstandigheden. Een 

actueel onderwerp als je naar Geel is het nieuwe groen kijkt. 

De basics van hydrophobiciteit in bodems wordt toegelicht.

PROF. DR. LEINAUER, WUR

Een volledig rond gebouw, dat als een schijf uit het maaiveld oprijst, 

gedeeltelijk verzonken in de grond van Landgoed de Horst in Driebergen. 

Het is een eerbetoon aan Charles Maitland (1911 – 2008), de oprichter van 

de Baak. Charles Maitland onderkende het belang en de toegevoegde 

waarde van een bijzondere leeromgeving voor de Baak, gevoed door 

elementen uit de kunst, cultuur en natuur.

Theater Maitland, Landgoed de Horst, De Horst 1, 3971 KR Driebergen.

Routebeschrijving   

EERSTE DTRF KENNISDAG OP 8 DECEMBER
Aansluitend op het symposium wordt voor greenkeepers, projectleiders/

uitvoerders van aannemers en onafhankelijke adviseurs een eerste, op de 

dagelijkse praktijk gerichte, DTRF-kennisdag georganiseerd o.l.v. Prof. Dr. 

Bernd Leinauer. De uitnodiging hiervoor wordt door de DTRF verstuurd.



GEEL IS HET 
NIEUWE GROEN
DENKEN,
DURVEN,
DOEN!
Met het per 2020 uitfaseren van pesticiden op golfbanen en sportvelden, 

staat de sportsector voor een enorme uitdaging. Golfbanen zullen er 

anders uit gaan zien, maar niet van mindere kwaliteit. Wel minder gazon-

groen en liever gezond groen. Met de seizoenen meebewegende kleuren 

van de golfbaan: geel is het nieuwe groen. Dit vraagt een planmatige 

benadering, de durf om dingen anders te doen en vooral doorpakken! 

STERF’S PRECISION 
FERTILISATION
CHEAP, SIMPLE AND 
BASED ON SOLID RESEARCH
Er zijn de laatste jaren vanuit de dagelijkse onderhoudspraktijk 

en door gedegen wetenschappelijk onderzoek nieuwe inzichten 

ontstaan voor bemesting van de golfgrassen. Onderliggende 

theorieën en methodes van de nu nog gangbare adviesregimes 

voor bemesting zijn veelal op de landbouw gebaseerd. Zanderige 

fairways, tees en met name greens vragen een andere benadering. 

STERF heeft om deze redenen de Precision Fertilisation richtlijnen 

geïntroduceerd, welke inmiddels op vele (top-)golfbanen in 

Scandinavië naar volle tevredenheid wordt ingezet. De methodiek 

gaat uit van vraag gestuurd bemesten en wat de grasplant dus 

écht nodig heeft i.p.v. het voeden van een substraat bodem. Back to 

basics. Less is more.

AGNAR KVALBEIN, NIBIO

PROGRAMMA
Netwerkontvangst 09:30 – 10:30 

Ochtendprogramma 10:30 – 12:15 

Netwerklunch 12:15 – 13:45 

Middagprogramma (deel 1) 13:45 – 15:00 

Netwerkpauze 15:00 – 15:30 

Middagprogramma (deel 2) 15:30 – 16:30 

Netwerkborrel 16:30 – 18:00

Dagvoorzitter: Elsemieke Havinga

Direct na afsluiting van het Nationaal Golf & Groen symposium 2017 

vindt de uitreiking van de Greenkeeper of the Year 2017 en de Toro 

Student Greenkeeper of the Year 2017 plaats.

STUREN OP BAANONDERHOUD
MET PLAYERS 1ST
Players 1st is het meetinstrument 

om er achter te komen hoe leden 

en  gasten de baan beoordelen. 

Maar hoe ga je de resultaten van 

deze enquête tool inzetten binnen 

de organisatie? Bij Golfbaan 

Princenbosch zijn ze goed op weg om 

de input om te zetten in acties.

KOERT DONKERS,  
GOLFBAAN PRINCENBOSCH

INTEGRATED TURFGRASS 
MANAGEMENT
De stand van zaken m.b.t. ITM, de holistische benadering van golf-

baanbeheer om speelkwaliteit ook in de toekomst te borgen. Hoe kom 

je nu tot structurele speelkwaliteit door te sturen op de voorwaarden 

in de groeiplaatsi.p.v. een acute schimmeluitbraak, enkel de dage-

lijkse speelkwaliteit of de complexiteit van de details? Wat heeft de 

grasplant écht nodig?

Terug naar het vergeten vakmanschap in greenkeeping: 

Back to basics!

NIELS DOKKUMA, NGF

VAN PLAN NAAR ACTIE!
Interactieve sessie met professionals uit de praktijk. Leer hoe 

voorlopers hun verantwoordelijkheid nemen en tot actie overgaan.

WAGENINGEN UR 
TO FUTURE
BENEFITS

De introductie van onze Buitengewoon Hoogleraar Turfgrass Ecology, 

Prof. Dr. Bernd Leinauer. Bij deze aftrap gaat hij onder andere in op 

wat wetenschappelijk onderzoek überhaupt is, en vooral hoe het de 

praktijkman in zijn dagelijkse uitdagingen kan helpen.  

Zijn PhD-student Daniel Hahn stelt zich ook voor en licht toe waar 

hij zich de komende jaren mee gaat bezig houden: herbicide-vrij 

onkruidbeheer in kortgrasvegetaties.

slagen.PROF. DR. LEINAUER, WUR

GOLF’S CHALLENGES 
REGARDING
SUSTAINABILITY 

Vanuit een breed perspectief schetst Steve Isaac als Director of 

Sustainability van The R&A de uitdagingen waar de golfsport voor 

staat. Denk aan de negatieve perceptie in de samenleving rond 

waterverbruik, pesticideverbruik en exclusiviteit. Hoe kunnen 

duurzaamheid en zelfregulering bijdragen aan het creëren van een 

toekomst die breed gedragen wordt door de samenleving?

STEVE ISAAC, The R&A


