De allereerste NGA-gewasbeschermingsdag!
Op de Drentse Golfclub De Gelpenberg was het dan zover. Op 26 januari 2018 ging de eerste NGAgewasbeschermingsdag van start. Ondanks de goede voorbereiding, blijft de eerste keer toch
spannend. Hier kwam nog een schepje bovenop omdat we de eerste dag controle zouden krijgen van
Bureau Erkenningen*. Ellen Kroes (Clubmanager GC De Gelpenberg) sprak vol trots over de baan
waar we te gast waren. Hoofdgreenkeeper Remko Liezen (Vos Ruinerwold) nam de vloer even om te
vertellen over de activiteiten en werkzaamheden op de baan.

Vervolgens ging Ernst Bos (Praktijk Centrum Sport en Golf) los en er vlogen een aantal uren voorbij
met interessante onderwerpen en veel interactie met betrekking tot ITM/IPM. Mark Timmerman
(ProGrasS), onze 2e spreker, was helaas verhinderd. Ernst Bos nam zijn deel zeer verdienstelijk op
zich en ook dat werd een prima deel van de dag. Ondanks dat er een short break in het ochtenddeel
zat, was men toe aan de lunch zodat het brein even kon resetten en de buik gevuld kon worden.

*) Bureau Erkenningen heeft twee wettelijke taken, die zij uitvoert in opdracht van de minister van Economische Zaken.
Bureau Erkenningen registreert de geslaagde examenkandidaten en is verantwoordelijk voor het maken en versturen van de
licenties. Bureau Erkenningen stelt organisaties in staat kennis aan te bieden en bewaakt de kwaliteit van het aanbod.

En dan vervolgens op naar het laatste deel van de dag met het onderwerp veiligheid en techniek.
Nog even doorbijten, want nu komt de taaie kost. Dat zou je denken. Niets is minder waar. Hendrik
Schouwenaar (Groenhorst College Emmeloord) weet dit onderwerp zo bevlogen te behandelen, dat
het zowaar een leuk onderwerp is en zo ook de tijd voorbij vliegt.

Factsheets duurzaam beheer
De allereerste NGA-gewasbeschermingsdag zit erop en het is tijd om feedback te vragen aan de
aanwezigen. Deelnemers waren onder de indruk van de inhoud van de dag en de controleur van
Bureau Erkenningen had zelden zo’n intensief en interessante dag bijgewoond. De deelnemers
waren moe maar voldaan. Vol met kennis gingen ze huiswaarts.
We blijven ons ontwikkelen en zullen links en rechts wat dingetjes gaan bijschaven. Het was een toffe
en leerzame dag. We kijken nu alweer uit naar de volgende drie geplande dagen, te weten:
23 februari 2018
Kraakman Perfors
Voorhout (laatste plaatsen beschikbaar)
2 maart 2018
Smits BV
Veldhoven (laatste plaatsen beschikbaar)
9 maart 2018
C. v.d. Pols & Zn BV
Zuidland (nog plaatsen beschikbaar)

