NGA-nieuwsbrief – februari 2017
Hierbij sturen wij u de NGA-nieuwsbrief met voor u mogelijke interessante berichten. Heeft u nieuws of
vragen over deze nieuwsbrief, neem dan contact op met Monique Madsen info@ngagolf.nl

NGA-activiteiten 2017
In dit overzicht staan de tot dusver geplande
NGA-bijeenkomsten op een rij.

Viertal NGA-regiobijeenkomsten
U kunt zich nog inschrijven voor de laatste regiodag op
6 maart 2017. Voor meer informatie klik hier.

Regiobijeenkomst regio zuid/GAB
Schrijf u nog snel in. Informatie 22 februari 2017

Regionale Golf & Groen workshops
In maart organiseren de NGF, NVG en NGA vernieuwde
workshops verspreid door heel Nederland. Het thema zal
zijn: ‘Drive naar structurele speelkwaliteit’.
Meer informatie: uitnodiging &
inschrijven: inschrijfformulier

NGA-commissieleden gezocht
De NGA is een groene associatie met ruim vierhonderd leden die
wordt onderhouden door vele vrijwilligers die dagelijks hun beroep
als (hoofd)greenkeeper, baanmanager of anderszins uitoefenen op
een golfbaan en/of sportveld.
Altijd al een steentje willen bijdragen, jouw kennis willen inzetten
op het gebied van bijvoorbeeld opleidingen, communicatie, etc.?
Neem dan contact op met ons via info@ngagolf.nl.

Gezocht vrijwilligers
greenkeepersteam KLM Open
Over een aantal maanden is het alweer zover: Het KLM Open! Dit
jaar gespeeld van 14 t/m 17 september op golfbaan The Dutch in
Spijk. Voor het tweede KLM open op The Dutch zijn wij op zoek naar
vrijwilligers, van elk formaat! Wil jij mee helpen om het grootste golf
evenement van Nederland wederom tot een succes te brengen? Wij
zijn op zoek naar enthousiaste mensen die het greenkeepersteam
komen versterken. Het totale team zal bestaan uit 50 personen.
Meld je snel aan, want vol is vol!
Stuur je aanmelding voor 1 maart naar paul@thedutch.nl en je krijgt
verdere informatie.

Storm op Harbour Town
Milan den Dikken maakt het goed op Harbour Town. Hij
vertelde recentelijk dat er vorig jaar na de zware storm, waarbij
windsnelheden van zeker 200 kilometer per uur werden
gemeten, zeer veel schade was ontstaan aan de golfbaan.
Lees hier de ervaringen van Milan

Belrobotics
nieuwe NGA-sponsor
Perfect gemaaid gras
zonder tussenkomst van personen
Belrobotics is de uitvinder van robotmaaiers voor grote
oppervlakten en professionele toepassingen. De zelfstandige
robotmaaiers van Belrobotics zorgen voor een perfect
gemaaid gazon zonder tussenkomst van personen.
Website Belrobotics

Nieuw logo Compo Expert
Compo Expert ontwikkelde een nieuw logo, waarbij de
dynamische groei in een groene omgeving centraal staat. Vanaf
1 januari 2017 is het nieuwe officiële COMPO EXPERT logo in
gebruik.

Opschorting gebruik Primstar
In het monitoringssysteem van de Golfalliantie wordt aangegeven bij invulling dat de toelating voor Primstar per
31-12-2016 is verlopen. Het document laat zien dat een opschorting is afgegeven tot 1-1-2018.

Jubileum voor Arijan van Alphen
Hoofdgreenkeeper Arijan van Alphen is 25 jaar werkzaam bij de
Oosterhoutse Golf Club.
Arijan gefeliciteerd!!!!

Koninklijke Haagsche
‘Champion of the Green’
De Koninklijke Haagsche Golf & Country Club is
internationaal in het zonnetje gezet. Nu eens niet
omdat de oudste club van Nederland een van de
mooiste courses van Europa heeft, maar vanwege het
uitstekende duurzame beleid.
Persbericht: Champion of the Green

Pieter Aalders
ontvangt NVG-award
Op het Nationaal Golf Congres heeft Pieter Aalders de NVGaward in ontvangst mogen nemen.
De NGA feliciteert Pieter van harte met deze erkenning en
spreekt haar dank uit voor zijn inzet voor greenkeeping
Nederland.
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