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Verandering
van tijdperken

GEVARIEERD PROGRAMMA

Opening door Gerard Louter, journalist GOLF.NL, prikkelende columnist en 
commentator  bij Ziggo Golf • Keynotespreker is Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde 
over een verandering van tijdperken, schijnbare tegenstellingen en radicale transformatie 
• In de ochtend en middag zijn er 13 workshops, waarvan u er 3 kunt bijwonen • 
Afsluiting door Jelle Paauw, manager Drentsche G&CC over de samenwerking binnen 
de golfwereld, het ‘ecosysteem’ • Aan het eind van de dag worden de Toro Student 
Greenkeeper of the Year-award en Greenkeeper of the Year-award uitgereikt • Het 
symposium wordt op spectaculaire wijze afgesloten • Vanzelfsprekend is er de hele dag 
volop gelegenheid om te netwerken.

SUCCES DOOR INNOVATIE

Niet een tijdperk van verandering, maar een verandering van tijdperken. In die tijdgeest 
leven we tegenwoordig. Om die transitie succesvol te doorstaan moeten we aanpassen, 
veranderen, vernieuwen en innoveren in inzichten en technologieën. Leer op het sympo-
sium meer over een nieuwe manier van denken en innovatie voor de golfsector!



KEYNOTE

Prof. Dr. Ir. Jan Rotmans
Hoogleraar Transitiekunde

Jan weet tijdens zijn lezingen en colleges mensen te inspireren, motiveren en activeren in 
de transitie naar duurzaamheid. Hij weet iedereen in beweging te krijgen en na te laten 
denken over de plek waar ze nu staan en wat ze zelf kunnen doen om de toekomst mooier 
in te kleuren. Tijdens een wervend college over een verandering van tijdperken, schijnbare 
tegenstellingen en paradoxen schetst hij het beeld van de radicale transformatie die nu al 
gaande is. Nederland kantelt. Tevens gaat hij concreet in op duurzaamheid in golfbaanbeheer 
en geeft u handreikingen hoe hier invulling aan te geven.



Workshops
In zowel ochtend als middag (nieuw!) worden 
diverse workshops aangeboden. U kunt op de 
dag zelf beslissen welke sessies u gaat bijwo-
nen. Er gaan in totaal 3 rondes plaatsvinden 
waarin uiteenlopende onderwerpen aan bod 
komen. Een enkele daarvan wordt herhaald.

Ronde 1: 11.45-12.30 uur

Ronde 2 en 3: 13.30-15.00 uur

1  How your customers can guide you to 
success in greenkeeping (EN)

Praktijkvoorbeelden uit Finland hoe met de 
resultaten uit Players 1st gestuurd kan worden 
om het niveau van baanonderhoud verder te 
verbeteren. Hoe betrek je daar je leden bij? 
Communicatie is van groot belang! 

Aarni Nordqvist (Finse Golf Federatie) 
en Markus Suojoki (hoofdgreenkeeper bij 
Pickala Golf)

2  Research Update - Herbicide 
free weed management (EN)

Hoe om te gaan met onkruidbeheer zonder 
herbiciden. Over allopathie van roodzwenk, 
grassoorten met klaver, madeliefje en dui-
zendblad in klimaatkamers, een update van de 
veldproeven op GC Heelsum, waarbij Daniel 
ingaat op de interactie tussen verschillende 
behandelingen met stikstof, maaihoogten en 
herbiciden/geen herbiciden.

 Daniel Hahn (Wageningen UR)



3 Update Green Deal & Integrated Pest 
Management

De laatste ontwikkelingen en uitkomsten van 
de Green Deal Sportvelden. Over de ‘nee, 
tenzij’ overgangsperiode, strikt noodzakelijke 
uitzondering op het gebruiksverbod van pesti-
cide, voorwaardelijk IPM toepassen, innovatie-
subsidies en OnCourse/GEO-certificering in 
dit dossier.

Niels Dokkuma 
(namens de Golfalliantie)

4 De waarde van duurzaam beheer 
De term duurzaamheid wordt te pas 

en te onpas gebruikt. Vaak verwarrend, soms 
doelbewust misleidend. Vanuit ecologisch oog-
punt betekent duurzaamheid dat biologische 
systemen voortdurend blijven bestaan. In een 
meer algemene definitie gaat duurzaamheid 
hand in hand met economisch voordeel. Wat is 
duurzaamheid in het kader van de golfsport? 

Joris Slooten 
(Hollandsche Greenkeeping Maatschappij)

5  De kansen van biodiversiteit

Wereldwijd staat de biodiversiteit onder 
druk. Voor golfbanen ligt hier een gigantische 
kans: een bijdrage leveren aan het ontwikkelen 
van biologische diversiteit in Nederland. Maar 
hoe pak je deze kans het beste op en waar 
begin je?

Koert Donkers 
(NGF Duurzaam beheer / Agronomie)

6  Good practices

Voor een succesvolle overgang naar pesticide-
vrij beheer is het belangrijk om ‘good practi-
ces’ met elkaar te delen en te implementeren 
op de golfbanen. De hele sector heeft baat bij 
de praktische oplossingen, tips en tricks van 
anderen. Wat zijn de succesverhalen en waar 
vind je ze? 

Koert Donkers 
(NGF Duurzaam beheer / Agronomie)



7 Wateruitdagingen & 
oplossingsrichtingen

Water is een steeds grotere uitdaging voor 
golfbanen. Het is zaak om zo goed mogelijk 
voorbereid te zijn op droogteperioden en 
overvloed aan water. Maar er zijn ook kansen. 
Golfbanen die de uitdagingen planmatig aan-
pakken, leveren een bijdrage aan waterberging 
betere waterkwaliteit en zijn bovenal meer 
toekomstbestendig voor zichzelf!

Niels Dokkuma  
(NGF Duurzaam beheer / Agronoom)

8 Handreiking Pesticidevrij beheer

Hoe hou je de speelkwaliteit op peil als je 
geen pesticiden meer wilt of mag gebruiken? 
Waarom worden speciaal veredelde grassen 
verdrongen door spontane, ongewenste soor-
ten? Het antwoord zit in het manipuleren van 
de concurrentieverhoudingen. Zorgen voor 
vitale, weerbare doelgrassen en tegelijk de 
vijand waar mogelijk tegenhouden, verzwakken 
en pesten.  

Ernst Bos (Praktijkcentrum Sport & Golf / 
Ernst Bos Advies)

9  Zonder data geen benchmark! 

Het toverwoord van tegenwoordig is 
data. Maar wat is data en wat kun jij er als 
greenkeeper en golfbaan mee? Hoe te meten, 
welke gegevens écht te verzamelen en natuur-
lijk het vastleggen ervan. Vervolgens hoe te 
analyseren om betere beslissingen te nemen 
die bijdragen aan een structurele speelkwali-
teit.  

William Boogaarts (De Enk Groen & Golf)



12  Over Groen & Geld

Uiteindelijk gaat het (helaas) toch ook altijd 
weer om geld. Investeringen in uw golfbaan, 
groot onderhoud en jaarlijkse onderhoudskos-
ten. Hoe gaat u dit betalen? Een workshop 
over hoe het in het ideale geval zou gaan 
en over de dagelijkse praktijk en wat er kan 
gebeuren als deze twee situaties (te) ver uit 
elkaar liggen.

Mandy Boer 

13 Watermanagement (EN)

 
Tijdens een technische presentatie gaat Prof. 
Dr. Leinauer praktisch in op allerlei zaken 
aangaande watermanagement. Zaken als 
evapotranspiratie, PF-curve, gewas-coëffici-
ent i.c.m. distributie-uniformiteit en een bere-
geningsysteemaudit kunnen verwerkt worden 
in dagelijkse beslissingen en werkzaamheden 
tijdens het komende groeiseizoen. 

Prof. Dr. Bernd Leinauer (Wageningen UR)

11 Praktische beheermaatregelen  
kortgrasbeheer

Net als bij de kwaliteit van een goede pizza, 
begint de kwaliteit van een gezonde grasmat 
met de bodem. ITM en IPM geven u hand-
vatten bij het beheren van de grasmat, maar 
ondanks deze tools geldt altijd “bezint eer ge 
begint”! Gerard neemt je aan de hand van zijn 
boerenverstand graag mee naar probleemsi-
tuaties en oplossingen in de wereld boven en 
onder de grasmat. 

Gerard Schoenaker (De Grasexpert)

10  Impact door communicatie

Of het nu gaat om gastvrijheid of duurzaam 
beheer, je kunt het als golfbaan nog zo goed 
doen, maar als je het niet vertelt weet nie-
mand ervan. Vertel je succesverhalen! En leg 
veranderingen uit om draagvlak te creëren. 
Leer in deze workshop hoe je de interne en 
externe communicatie kunt verbeteren.

Chris Veldkamp (communicatie NGF Duur-
zaam beheer / Agronomie)



PLENAIRE AFSLUITING

Jelle Paauw
Manager Drentsche Golf & Country Club

Samenwerking met het ecosysteem als basis
Een goede samenwerking tussen de verschillende afdelingen van een golfbedrijf wordt als 
vanzelfsprekend ervaren. Maar is dat ook zo? Jelle Paauw, manager van de Drentsche G&CC, 
vertelt hoe hij een ‘ecosysteem’ heeft opgezet met een effectieve samenwerking tussen 
exploitant, club, greenkeeping en golfschool. Hij gaat ook in op de meetbare effecten op de 
tevredenheid van de leden en klanten. 

Uitreiking 
Greenkeeper of the year Awards
Wie wordt de opvolger van greenkeeper of the year 2019, André van der 
Woude? De winnaar van de Greenkeeper of the Year-award wordt evenals 
vorig jaar bekendgemaakt tijdens het Nationaal Golf & Groen symposium/
TuRF-kennisdag. De genomineerde greenkeepers van dit jaar zijn: Allan Salmond (Noord-Ne-
derlandse G&CC), Jef Reynders (Kempense Golf Club), Nicolas de Schutter (De Drie Eyken) 
en Tom Maddison (The International).

Ook wordt de Toro Greenkeeper Student of the Year bekendgemaakt. Deze greenkeeper-stu-
dent krijgt als prijs een betaalde stage op de linksbanen van St Andrews.



Programma
Netwerkontvangst 9:30 - 10:15
Plenaire opening 10:15 - 11:30
Workshops (ronde 1) 11:45 - 12:30
Netwerklunch 12:30  - 13:30
Workshops (ronde 2 en 3) 13:30 - 15:00
Netwerkpauze 15:00 - 15:30
Plenaire afsluiting 15:30 - 16:45
Netwerkborrel  16:45 - 18:00

Mis om 16.00 uur de spectaculaire afsluiting niet!

Hotel Restaurant Oud London Zeist
Jean de Sain, soldaat uit het leger van Napoleon vestigde zich ruim 200 jaar geleden aan de 
huidige Woudenbergseweg in Zeist en stichtte een uitspanning en café. Deze herberg uit 1804, 
de huidige Brasserie Restaurant ’t Voorhuys van Hotel Restaurant Oud London, werd in 1947 
overgenomen door de familie Bakker. Over een periode van bijna 75 jaar is de locatie verbouwd 
en uitgebreid tot één van de meest gerenommeerde horecabedrijven van de provincie Utrecht.

Hotel Restaurant Oud Londen, Woudenbergseweg 52, 3707 HX Zeist.  Routebeschrijving

https://www.oudlondon.nl/Contact/Route-37


PRAKTISCH

Voor (assistent) hoofdgreenkeepers • bedrijfsleiders • managers 
besturen • directies • baancommissies • onafhankelijke adviseurs 
baanarchitecten • opleidingsinstituten • leveranciers

KOSTEN Beheerders van golfbanen (en daarmee NGF-, NVG- en NGA-leden) per organi-
satie: € 125,- voor de eerste persoon, € 100 voor de 2e persoon, € 75 voor de 3e en volgende 
personen. Overige geïnteresseerden per organisatie: € 295,- voor de eerste persoon, € 270 
voor de 2e persoon, € 245 voor de 3e en volgende personen. Organisaties die bij TuRF zijn 
aangesloten hebben recht op de korting die in hun overeenkomst is opgenomen. 

Nieuw: mogelijkheid om aansluitend aan het groensymposium te dineren. 3-gangendiner à 40 
euro p.p. Na de file naar huis! Neem voor meer informatie contact met ons op.

I.v.m. de beperkte capaciteit van stoelen zal bij overinschrijving voorrang gegeven worden aan beheer-
ders van golfbanen. Let op: alleen greenkeepingleden van de NGA hebben recht op het tarief dat geldt 
voor beheerders van golfbanen. Sponsoren en contribuanten van de NGA worden tijdens dit gezamen-
lijk door de golfsector georganiseerde symposium als overige geïnteresseerden en niet als golfbaanbe-
heerder/lid aangemerkt.

CONTACT

NVG via info@nvg-golf.nl

INSCHRIJVEN 

www.nationaalgolfengroensymposium.nl

mailto:info@nvg-golf.nl
http://www.nationaalgolfengroensymposium.nl

