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GOEDE MIX VAN 
THEORIE EN PRAKTIJK 

Tijdens de opening van de dag merkte dagvoorzitter Tom van ’t Hek op dat 

duurzaamheid een steeds prominentere plaats krijgt op de agenda van veel 

bedrijven in verschillende sectoren. Wat hem betreft is het daarbij zaak te 

durven, erover na te denken en dan te doen!

Tijdens de dag werd wederom veel kennis en ervaring gedeeld. De goede 

mix van theorie en praktijk leverde ook dit jaar weer de nodige inspiratie 

op. Met ruim 200 deelnemers trok de vijfde editie van dit symposium weer 

volop gehoor in de golfbaanonderhoudsector. Een bewijs dat de golfmarkt 

sterk behoefte heeft aan gespecialiseerde bijeenkomsten in een tijd van 

transitie. 



Richard Kooloos (NGF)

“AFKICKEN VAN EEN VERSLAVING.”

Richard Kooloos (NGF) ging dieper in op de strategie voor duurzaam beheer. 

Treffend was de vergelijking die hij trok tussen het uitfaseren van het 

gebruik van bestrijdingsmiddelen en het afkicken van een verslaving. Beide 

situaties zijn veranderingen van gedrag en hebben structuur en kennis van 

zaken nodig om te slagen. De uitdaging is de factor tijd. De golfsport heeft 

uitstel gekregen, maar bevindt zich inmiddels in de reservetijd. De NGF kan 

ter ondersteuning kennis en expertise aanreiken, maar het zijn uiteindelijk 

de banen die deze verandering tot uitvoer moeten brengen.  

Peter Torbijn (Min. van Infrastructuur & Waterstaat)  

“IK KOM HIER VANDAAG OOK VOORAL OM TE LUISTEREN.”

Peter Torbijn (Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat) kwam met een terug

koppeling op de in 2015 gesloten Green Deal. Deze is gesloten om het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen uit te faseren en tot een duurzame economie te 

komen. Het is geen stok om mee te slaan, het is een positieve incentive om sectoren 

en organisaties uit te dagen . De gezamenlijke boodschap voor én door de golfbran

che is evenwel helder en duidelijk. Uitgangspunt is en blijft: vanaf 1 januari 2020 een 

‘chemievrij’ beheer zonder gewasbeschermingsmiddelen. De golfbranche is desal

niettemin koploper op het gebied van duurzaam beheer in sport, het is echter van be

lang om ook de achterblijvers mee te krijgen. En daar is dus nog een jaar de tijd voor. 

“Voor die verduurzaming is creativiteit, kennis en kunde nodig. Die zit overal, bij bedrijven, 

overheden en burgers. Een Green Deal is een instrument om die creativiteit, kennis en kunde 

los te maken. Ieder gaat vanuit zijn eigen taken en verantwoordelijkheden aan de slag om te 

veranderen naar die duurzame economie, om zaken die beter kunnen, beter te maken. Anders 

dan soms wordt gedacht, is een Green Deal niet bedoeld om een bestaande situatie ‘de nek 

om te draaien’. Het is positief bedoeld, om organisaties die vooruit willen, uit te dagen hun rol 

te pakken, om met organisaties afspraken te maken en om dan aan de slag te gaan.”. 

Uitreiking GEO-Certificaat en -labels

Golfclub de Semslanden ontving uit handen van 

NGF-president Willem Zelsmann het GEO-certifi

caat. Het GEO Recognized Service Provider label 

werd voor 2019 uitgereikt aan de Oosthoek Groep, 

De Enk Groen & Golf en Vos Ruinerwold. Het label 

is vorig jaar ingevoerd voor bedrijven die op (bijna) 

alle banen bij hen in onderhoud en op aantoon

baar duurzame wijze het onderhoud uitvoeren en 

die deze rol actief en transparant invullen. Allen 

van harte gefeliciteerd!
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Workshops
Na de lunch werd het symposium voortgezet met een viertal workshops waaruit de aan

wezigen konden kiezen: Baanonderhoud & Players 1st, In en uitstroom van personeel in de 

golfbranche, Handboek Kwaliteit golfbanen en Het belang van communicatie.

Jason Haines (Pender Harbour GC)

“DATA IS DE TOEKOMST!”

Jason Haines hield een inspirerend verhaal over hoe hij 

greenkeeping vormgeeft op zijn 9holes golfbaan in Canada. 

Hoe je door nuchter na te denken, veel te meten en te leren 

van anderen, met weinig middelen toch tot duurzame resul

taten kunt komen. Door social media actief in te zetten en 

verbinding te zoeken met anderen over de hele wereld, heeft 

hij inmiddels 6.000 volgers op social media die hem vervol

gens ook een schat aan informatie bieden. Op agronomisch 

gebied gaat hij daarbij revolutionair te werk, waarbij mooie 

resultaten en inzichten worden geboekt, allemaal voorname

lijk gebaseerd op data.

Greenkeeper of the Year

De prestigieuze Greenkeeper of the Year award ging voor 2019 naar André van der Woude van 

de Veluwse Golf Club. André was aangenaam verrast en benadrukte in zijn dankwoord dat het 

traject van verduurzaming van golfbanen een proces is van doorzetten, liefde voor het vak en 

een duidelijke visie voor ogen hebben. De Toro Student Greenkeeper of the Year award ging 

naar Wilco Oskam. Wilco krijgt daarmee een betaalde stage naar The Home of Golf, namelijk 

de golfbanen in en rond St. Andrews in Schotland, aangeboden. 
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Afsluiting

Tom van ’t Hek verzorgde de afsluiting en vatte de dag samen met het proces van kruipen naar 

lopen. Soms heeft een verandering tot gevolg dat je eerst een stapje terug moet doen om ver

volgens grote stappen voorwaarts te maken. 
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https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/c2c1/ngfzakelijk/files/userfiles/publicaties/2018/the_turf_hacker___jason_haines20181130172254.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/c2c1/ngfzakelijk/files/userfiles/publicaties/2018/gd_sportvelden___peter_torbijn20181130172123.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/c2c1/ngfzakelijk/files/userfiles/publicaties/2018/workshop_handboek_kwaliteit_golfbanen___koert_donkers_en_jeroen_vingerhoets20181130172324.pdf
https://www.nvg-golf.nl/download/groensymposium-workshop-players-1st
https://www.nvg-golf.nl/download/workshop-nggs2018-in-en-uitstroom-personeel-golfbranche


TOT ZIENS!
Graag willen wij iedereen bedanken die een 

bijdrage heeft geleverd aan het vijfde Nationaal 

Golf & Groen Symposium. Een bijzonder woord 

van dank gaat uit naar de sprekers, de locatie en 

u als deelnemer.

Wij hopen u allen volgend jaar te mogen 

begroeten bij de zesde editie van het  

Nationaal Golf & Groen Symposium.

Organisatie Nationaal Golf & Groen Symposium 

2018,

Koninklijke Nederlandse Golf Federatie 

Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties 

Nederlandse Greenkeeper Associatie 

Turfgrass Research Foundation
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