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Draagvlak voor duurzaamheid

Na de ontvangst van de honderd bezoekers hield 

communicatiespecialist en oud-medewerker van 

vakblad Greenkeeper (Joris van Meel) een ope-

ningslezing over duurzaamheid op golfbanen. 

Dit sluit aan bij het streven van de branche om 

de term duurzaamheid van zijn vaak vage imago 

af te helpen door de koe bij de horens te vatten. 

NFG, NGA en NVG zijn dan ook een duurzaam-

heidscampagne gestart, terwijl daarnaast green-

keepers door heel Nederland al een aantal jaren 

een duurzaam beheer- en onderhoudsbeleid toe-

passen op hun banen. Van Meel vroeg zich hard-

op af of duurzaamheid weer een beetje leuk mag 

worden, zodat niet iedereen begint te zuchten bij 

het horen van het nu al bijna afgezaagde woord. 

Hij opperde ideeën over het betrekken van omlig-

gende partijen bij duurzaamheidsprocessen door 

hun belangstelling te wekken: van leveranciers, 

bestuur, management en beheer tot greenkee-

ping en gebruikers. Als alle partijen helder en 

consequent communiceren over hun bijdrage aan 

duurzaamheid in hun werk, en elkaar aanspreken 

op hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 

het eindproduct, dan pas kan er een totaalbeeld 

ontstaan van waar duurzaamheid toe leidt en 

ontstaat écht enthousiasme en draagvlak. De 

presentatie werd vooral goed ontvangen omdat 

Van Meel zelf een hoge dosis enthousiasme bezit; 

een prima voorbeeld van hoe je je omgeving 

meekrijgt.

Leiderschap en Moeder Natuur

Als tweede spreker begaf Yuri Klaver zich onder 

de mensen. Bijzonder, want hij brengt veel tijd 

door in totale afzondering: als reiziger is hij spe-

cialist op het gebied van expedities, met name 

in het poolgebied. Zo stak hij onlangs als eerste 

mens de afgelegen rivieren en bergkammen van 

de Brooks Range in Alaska over, een tocht van 

vier maanden in totale isolatie. Daarvoor zijn 

leiderschap en kennis van de natuur nodig – iets 

wat Klaver terug ziet komen in het werk van 

greenkeepers, die dagelijks te maken hebben met 

de elementen van Moeder Natuur. Een van zijn 

levenslessen, die vele greenkeepers onder ons 

zullen herkennen: alertheid en routinematig wer-

ken gaan niet samen; er komen zelfs ongelukken 

van.

Ontknoping Greenkeeper of the Year-verkiezing

Aan het begin van de avond was de ontknoping 

van de verkiezing Greenkeeper of the Year 2015 

en High Potential 2015. De genomineerden: 

Martin Brummel van Golfclub Zwolle, Kristian 

Summerfield van Golf- en Businessclub De 

Scherpenbergh, William Boogaerts van Golfbaan 

De Turfvaert, Derck Versteegh van The Dutch 

en Jeroen Vingerhoets van Golfbaan Prise d’eau 

hadden tot dan toe in spanning afgewacht, 

evenals Nico Burns van The International, die het 

verloop van de wedstrijd vanuit het buitenland 

volgde. De jury bestond dit jaar uit 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, ex-(hoofd)greenkeeper 

Greenkeepers are the champions! – 
Tweede Greenkeeper of the Year-verkiezing 
groot succes
Golfbaan Prise d’eau decor voor sfeervolle Green Tie-uitreiking van 
GOTY-uitreiking

Op woensdag 17 december organiseerde vakblad Greenkeeper op golfbaan Prise d’eau in Tilburg voor de tweede maal de verkiezing 

Greenkeeper of the Year. Voor de eerste maal werd er een Greenkeeper High Potential-award uitgereikt. De GOTY-verkiezing werd mogelijk 

gemaakt door sponsors Jean Heybroek, Everris, Bayer en Innoseeds. NGF, NGV en NGA waren aanwezig en van de pers ook Golf Weekly.
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en inmiddels Melspring-accountmanager Jos 

Theunissen en tot slot oud-golfbaanmanager van 

Spaarnwoude en juryvoorzitter Wim Smits. Zij 

hebben het afgelopen jaar de vragenlijsten van 

de genomineerden doorgenomen en daarna de 

genomineerden bezocht op hun golfbaan voordat 

zij tot hun keuze kwamen.

De winnaars

Wim Smits las de uitslag voor aan de genomi-

neerden, die elk met hun genodigden aan een 

tafel voorin de zaal zaten. Daarna viel het verlos-

sende woord, waarbij jurylid én Greenkeeper of 

the Year 2014 Koert Donkers de awards uitreikte. 

Greenkeeper of the Year 2015 is geworden 

Kristian Summerfield, en wel vanwege zijn gedre-

venheid, bezetenheid en streven naar perfectie. 

Summerfield hield vervolgens een geweldige 

speech over het profiel van de greenkeeper anno 

2015. Greenkeeper High Potential werd Derck 

Versteegh, omdat hij volgens het juryrapport nu 

al hoge verwachtingen waarmaakte, een gedre-

ven jonge greenkeeper is met een kritische blik 

én al op jonge leeftijd internationale ervaring 

heeft opgedaan uit eigen beweging. Vakblad 

Greenkeeper feliciteert beide winnaars met het 

behalen van de overwinning! Opvallend was de 

saamhorigheid onder de genomineerden. Eerder 

bleek al dat zij het goed met elkaar kunnen vin-

den, toen zij onderling een golfuitje organiseer-

den. Na de uitreiking sloegen zij broederlijk de 

armen om elkaar heen tijdens een luid schallend 

We are the champions. De winnaars maken een 

reis naar Harrogate georganiseerd door de NGA, 

een duurzaamheidsreis naar Kopenhagen vanuit 

de NGF en een nog nader te bepalen greenkee-

per-trip. Alle genomineerden ontvingen het boek 

‘100 jaar Toro’.

Green Tie-diner

Daarna volgde het Green Tie-diner: de zaal 

kleurde vrolijk door de felgroene vlinderstrikjes 

en alle stijlvol geklede bezoekers. Door een com-

binatie van statafels en zittafels was er een hoge 

mate van interactie tussen de bezoekers. En het 

was nog lang onrustig in het clubhuis van Prise 

d’eau… Op 18 december werden de winnaars 

een tweede maal gelauwerd, en wel op het NGF-

gala in Huis ter Duin te Noordwijk! 

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5026


