NGA-nieuwsbrief – februari 2018
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

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

NGA – on tour
22 maart 2018 organiseren we de eerste pilot van
NGA – on tour. De NGA organiseert een bezoek
aan een van haar sponsoren. Als eerste kijken we in
de keuken van Bayer. Een rondleiding staat zeker op
het programma. Binnenkort volgt de uitnodiging.

NGA-gewasbeschermingsdagen
Eerste gewasbeschermingsdag geslaagd.
Bureau Erkenningen heeft de NGA een pluim gegeven voor
de inhoud, de sprekers en organisatie van de NGAgewasbeschermingsdagen.
Klik hier voor het verslag, foto's en de planning.
Er zijn nog plaatsen beschikbaar - meld je aan!!

Verslag Harrogate
Link naar het verslag van de Harrogate reis 2018.
De trip van 2018 heeft weer eens te meer bewezen
dat het een leerzame reis is waar veel kennis wordt
opgedaan en gedeeld kan worden.
We willen in de toekomst kijken of we deze reis kunnen
combineren met bijvoorbeeld een zelf georganiseerd
seminar. Als het aan de NGA ligt, zal de reis zeker blijven
bestaan.
De NGA bedankt Firma Pols voor de professionele
organisatie en de gastvrijheid.

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.

Leren is als reizen
Op 21 februari gaat de opleiding Greenkeeper weer van
start. Naast het volgen van de hele opleiding is het ook
mogelijk losse modules te volgen. De losse modules
staan in deze link vermeld, inclusief startdatum.

PRO TURF CARE

Welke kick geef jij……jezelf

Rinkven International Golf Club is de hosting club voor
de Belgian Knockout 2018, onderdeel van de European
Tour. Kom ervaring opdoen als greenkeeper tijdens dit
toernooi tussen 14 en 21 mei 2018 en schrijf je in. Wil
je ondersteuning van Pro Turf Care? Stuur een mail
naar ptc@ngagolf.nl.
Details vind je hier.

Silkeborg Ry Golfklub staat bekend als een van de beste en
mooiste golfbaan van Denemarken. Wil je waardevolle
toernooi-ervaring opdoen op een vooraanstaande en prachtige
bosbaan in Denemarken en wil je eens beleven hoe golf in
Denemarken leeft, waarbij voor je wordt gezorgd en met
ondersteuning van Pro Turf Care? Meld je dan zo spoedig
mogelijk aan via ptc@ngagolf.nl.
Details vind je hier.

GOLFALLIANTIE

Persbericht werkbezoek
De golfalliantie (NGF – NVG – NGA) hebben vertegenwoordigers van het Ministerie I&W en het RIVM uitgenodigd een
kijkje te nemen in de praktijk van golfbaanonderhoud en beheer. Lees hier het persbericht.

Joris Slooten aan het woord
Joris Slooten heeft recent afscheid genomen van de
Koninklijke Nederlandse Golf Federatie. De NGA is
nieuwsgierig naar zijn adviezen op het gebied van
golfbaanbeheer en -onderhoud voor nu en de toekomst.
Het interview is binnenkort te lezen in de Greenkeeper.
Bekrachtiging samenwerking NGA-NGF december 2012
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