NGA-nieuwsbrief – december 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 de NGA via info@ngagolf.nl

Of een grasmat nu groen of geel is,
de rode draad is passie voor je vak.
Mens en natuur samen als de kleuren van de regenboog,
een gouden combinatie voor een succesvol nieuwjaar!
Een mooi en gezond 2018 !!
Martin, Koert, Monique, Jannes, Dave, Jan, William

NGA-activiteiten 2018
In de kalender staan de tot dusver geplande NGAbijeenkomsten in 2018 op een rij.

Algemene Ledenvergadering
Het bestuur kijkt terug op een geslaagde middag en avond.
De opkomst was overweldigend. Een goed teken. Het is ons
inziens erg belangrijk om contact te houden met
vakgenoten. Wij kijken uit naar een volgende contactdag.
Lees hier een samenvatting van de dag.

Welkom op de
53e Algemene Ledenvergadering
16 november 2017
The International

NGA-gewasbeschermingsdagen
Onafhankelijke spuitlicentiedagen gericht op sportgras, IPM
op golfbanen en sportvelden.

We trappen af!!
Voor in de agenda – uitnodiging volgt begin januari 2018:
26 januari 2018 - Drentse Golfclub De Gelpenberg – Aalden
23 februari 2018 – Kraakman Perfors – Voorhout
2 maart 2018 – Smits B.V. – Veldhoven
9 maart 2018 – C. v.d. Pols & Zn BV - Zuidland

Gras verbroederd
Op bezoek bij de Amsterdam ArenA, over het onderhoud
van de mat van de ArenA en (de technieken van)
hybridevelden.
Verslag NGA/de Enk regiomiddag regio West

NGA feliciteert
Greenkeeper of the Year 2018

Toro Greenkeeper Student
of the Year 2018

Arjen Westeneng

Davy Driesen

De NGA waardeert het bijzonder dat de Greenkeeper of the Year en de Toro Greenkeeper Student of the Year het
vak van greenkeeper promoot en zichtbaar maakt hoe belangrijk deze beroepsgroep is voor het niveau en de
status van de Vlaamse en Nederlandse golfsport.

NGA-jaarkalender
Heb je de NGA-kalender niet meegenomen tijdens de diverse
NGA-bijeenkomsten op november en december jl. en wil je
een exemplaar toegestuurd krijgen? Stuur dan een bericht
met je adres naar info@ngagolf.nl.

NGA-lidmaatschapsvoordeel
Als lid van de NGA ontvang je het blad de
“Greenkeeper”. Dit voordeel is uitgebreid.
Wil je in de plaats van de ”Greenkeeper” het blad de
‘Fieldmanager” ontvangen? Geef het ons door en
stuur een mail naar: info@ngagolf.nl.

Verslag Golf & Groen Symposium
Golfbanen gaan met de seizoenen meebewegende kleuren
krijgen. Over lange termijn greenkeeping, beleid.
Verslag met links presentaties G&G Symposium 2017

Opleiding Greenkeeper
Voor greenkeepers met passie die door willen groeien in hun
vak start 21 februari 2018 de opleiding greenkeeper. Nieuw
vanaf dit jaar is de extra aandacht voor innovaties. De lessen
worden verzorgd door specialisten uit het vakgebied.
Lees meer over de opleiding.
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