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Kristian Summerfield verkozen tot 
Greenkeeper of the Year en Derck 
Versteegh tot High Potential 
Internationaal greenkeeping kennisniveau leidt tot behalen van 
GOTY-hoofdprijzen

Op woensdag 17 december is hoofdgreenkeeper van De Scherpenbergh Kristian Summerfield uitgeroepen tot Greenkeeper of the Year 

(GOTY) 2015. Derck Versteegh werd verkozen tot Greenkeeper High Potential 2015. Dit gebeurde tijdens de tweede editie van de GOTY-

uitreiking en wel op Golfbaan Prise d’eau in Tilburg. Collega-genomineerden waren Martin Brummel van Golfclub Zwolle, William 

Boogaerts van Golfbaan De Turfvaert, Derck Versteegh van The Dutch, Jeroen Vingerhoets van golfbaan Prise d’eau en Nico Burns van The 

International. Summerfield droeg de prijs op aan een goede vriend in Engeland.
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De jury

Het afgelopen jaar is de jury, onder voorzit-

terschap van oud-golfbaanmanager van 

Spaarnwoude Wim Smits, druk bezig geweest 

met het doornemen van ingevulde vragenlijsten 

van opgegeven greenkeepers. Daarna hebben 

zij een werkbezoek aan de genomineerden 

gebracht en heeft de jury de genomineerden 

op hun golfbaan aan een uitgebreid interview 

onderworpen over hun werkwijzen. De jury werd 

naast Wim Smits gevormd door de winnaar van 

vorig jaar, Koert Donkers, hoofdgreenkeeper 

op Golfbaan Princenbosch, NGA-bestuurder 

Alexander de Vries, golfarchitect Bruno Steensels, 

de Belgische hoofdgreenkeeper van Brabantse 

Golf en bestuurslid van Greenkeepers Association 

België Philippe Mallaerts, en ex-(hoofd)green-

keeper en inmiddels Melspring-accountmanager 

Jos Theunissen. De juryrapporten werden niet 

allemaal voorgelezen, omdat de jury de rapporten 

vooraf al met de genomineerden had doorgeno-

men. Het was een grote uitdaging om tot een 

eindoordeel te komen, mede doordat de geno-

mineerden allen beschikten over uiteenlopende 

competenties en zeer grote kwaliteiten. 

Juryrapport over de winnaars

Maar over winnaar Kristian Summerfield waren 

alle juryleden het eens: 'Summerfield is gedreven, 

bezeten en streeft naar perfectie.' Het juryrap-

port vermeldde dat 'altijd handmatig de greens 

maaien, zonder enige concessie, een voorbeeld 

van deze eigenschappen is. Summerfield leeft 

voor de golfbaan, maar woont ook zowat op 

de golfbaan. Omdat hij zelf een goede golfer is, 

weet hij wat de baangebruiker wil. Dit maakt 

hem een nog betere greenkeeper dan hij al is. 

In zijn werkwijze is alles ondergeschikt aan het 

behalen van de prestatie, maar daarnaast is hij 

een uitstekende manager, die veel tijd steekt in 

het geven van het goede voorbeeld aan zijn team 

en aan zijn pupillen.' Jurylid én Greenkeeper of 

the Year 2014 Koert Donkers reikte de award aan 

Summerfield uit. 

Derck Versteegh High Potential-winnaar

Voor de eerste maal werd de Greenkeeper High 

Potential-award uitgereikt, aan greenkeeper 

Derck Versteegh van The Dutch. Versteegh kreeg 

de prijs ook uit handen van Koert Donkers. Dit 

jonge talent een junior qua leeftijd zijn – hij is 

25 jaar oud -, hij is al wel senior greenkeeper in 

zijn functie op The Dutch. Versteegh viel volgens 

het juryrapport op omdat hij in de ogen van 
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zijn leidinggevende, de hoofdgreenkeeper Niall 

Richardson, een belofte is en omdat hij in de 

praktijk scherpzinnig en kritisch is. Een voorbeeld 

van zijn liefde voor het vak en zijn eigenzin-

nigheid is dat hij uit eigen ambitie al op jonge 

leeftijd naar St. Andrews vertrok om daar inter-

nationale ervaring op te doen. Versteegh zit niet 

bepaald stil en is duidelijk over wat hij in de toe-

komst wil worden: een verdomd goede hoofd-

greenkeeper of baanmanager. Hij volgt daarvoor 

al opleidingen naast zijn werk. 

Speech van Summerfield

Summerfield gaf in zijn speech antwoord op 

de vraag of een greenkeeper 'een grasmaaier' 

is. Daarop somde hij in een geweldige, enkele 

minuten durende toespraak op wat het vak 

van greenkeeper anno 2015 allemaal inhoudt: 

bioloog, microbioloog, duurzaamheidsspecialist, 

bodemkundige en noem maar op. Aan het einde 

van de opsomming voegde hij droogjes toe: 'En 

inderdaad ja, daarnaast maaien wij ook het gras.' 

Hij droeg de prijs op aan een vriend in Engeland 

met een terminale ziekte en sloot zijn speech af 

met de strijdkreet van de Engelse voetbalclub 

Westham United, waar zijn zeer goede vriend 

en hij supporter van zijn. Summerfield staat niet 

alleen ferm voor zijn vak, ook stond hij als per-

soonlijkheid ferm op het podium: een markante 

Greenkeeper of the Year 2015.

The day after

Summerfields reactie na afloop: ‘Alle aanwezigen 

op Prise d’eau deelden dezelfde passie voor het 

vak, dat was geweldig. Met name mijn teamle-

den, die er ook allemaal waren, ben ik dankbaar. 

Door hun harde werk heb ik de titel gewonnen.’ 

De jongens spraken niet uit hoe trots ze op hem 

waren, maar Summerfield weet wel beter. ‘Het 

zijn een beetje stoere jongens, net als ik. Wij 

delen dat soort gevoelens niet hardop tijdens 

zo’n avond, maar op het werk wisselen we de 

nodige complimenten wel uit, hoor.’ Zijn einddoel 

is nog niet bereikt. ‘Natuurlijk geldt voor iedere 

greenkeeper dat hij of zij het vak naar een hoger 

niveau moet tillen, maar ik wil net iets meer nala-

ten: ik wil voor de baan en voor de golfbranche 

in Nederland meewerken aan een plan om golf 

te promoten onder jongeren. Want in deze eco-

nomisch minder goede tijd wordt golf gezien als 

een luxesport die mensen minder snel beoefenen. 

Als jongeren golf met de paplepel ingegoten krij-

gen – zoals bij mijn broer en mij het geval was -, 

dan stimuleert dit de golfbranche en ook het vak 

van greenkeeper.’

Eerder liet Summerfield zijn ongebreidelde 

trouw aan het vak al blijken in een Greenkeeper-

interview: ‘Als ik de loterij zou winnen, zou ik 

nog steeds greenkeeper zijn.’ De Engelse know-

how die hij van jongs af aan opdeed op banen 

zoals onder meer Bird Hills en Mill Ride, onder 

het toeziend oog van Schotse greenkeepers, wil 

hij niet verloren laten gaan. Zijn doelstelling is te 

zorgen voor een goede greenkeeping-nalaten-

schap op zijn baan. ‘De standaard van de baan 

moet omhoog,’ aldus Summerfield. Duidelijk is 

geworden dat hij zijn team van vier greenkeepers 

en twee leerling-greenkeepers ferm kan aanstu-

ren, en het resultaat is er dan ook naar: de baan 

ligt er spik en span bij. Nieuwe inzichten past hij 

daadkrachtig toe in zijn beheerbeleid. Zo is sinds 

een aantal jaar, na zijn studiereis naar Rutgers 

University, de toepassing van Primo Maxx volledig 

geïncorporeerd in het onderhoud op alle fairways 

en greens, waarmee hij zowel een hoge gras-

matdichtheid, een minimale maaihoogte, als een 

besparing van 11.500 euro op onderhoud reali-

seerde. Summerfields strenge focus op een vlek-

keloze baan komt naar eigen zeggen voort uit 

zijn genetische aanleg voor greenkeeping en golf: 

hij heeft greenkeeping in zijn bloed en hij golft 

al sinds zijn vijfde levensjaar. Hij kan niet veel 

anders doen dan deze achtergrond uit te dragen. 

‘Ik draag de greenkeeping-vlag met trots’, aldus 

Summerfield.

Derck Versteegh

‘Als ik de loterij zou winnen, 

zou ik nog steeds 

greenkeeper zijn’

‘Alle aanwezigen op Prise 

d’eau deelden dezelfde passie 

voor het vak, dat was 

geweldig'

Stuur of twitter dit artikel door! 
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