NGA-nieuwsbrief – mei 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

In Memoriam – Jeff Collinge
Op 24 maart j.l. is Jeff Collinge op 93 jarige leeftijd overleden.
Jeff was vele jaren hét technisch geweten van de Commissie
Greenkeeping van de NGF, vanaf 1996 gouden speld drager.
Hij speelde een hoofdrol in de beginjaren van Duurzaam
Golfbaan Beheer met adviezen en het opstellen van het
protocol dat nog steeds als leidraad wordt gebruikt.
De ontwerpen van de Digidet voor de grasfoto’s en het frame
voor de HOT test zijn van hem afkomstig. Jeff had een
uitgesproken mening over het vak.
Van zijn wijsheid, kennis en inzet hebben velen profijt gehad.

NGA-activiteiten 2018
ALV: 1 oktober 2018 – Hoge Kleij
Vakdag: 25 oktober 2018 - IPC
In de kalender staan de tot dusver geplande NGAbijeenkomsten in 2018 op een rij.

NGA – on tour
22 maart jl. organiseerden we de eerste pilot van
NGA – on tour: als eerste keken we in de keuken van
Bayer. Een rondleiding stond op het programma.
In 2019 zal dit initiatief een vervolg krijgen

12,5 jaar DGB! 12,5 jaar kennis!
In de afgelopen 12,5 jaar is de Duurzaam Golfbaan
Beheer-groep gegroeid tot 17 leden. Mede een reden
voor de redactie om Flip Wirth, een van de initiatiefnemers, te interviewen. Flip geeft antwoord op
vragen omtrent zijn motivatie, doel, behaalde resultaten
en toekomst van de DGB-groep.
Lees hier het interview met Flip Wirth.

NGA-sponsoren

DE AFGELOPEN MAANDEN HEEFT DE SPONSORCOMMISSIE VEEL WERK VERZET. HET ONDERHOUDEN VAN PERSOONLIJK CONTACT IS
EEN SPEERPUNT , ALSMEDE HET WERVEN VAN NIEUWE SPONSOREN . DAT IS GELUKT !
DRIE NIEUWE SPONSOREN HEBBEN ZICH BIJ ONS AANGESLOTEN , TE WETEN:

FIRMA KOERS

GKB MACHINES
RDM PARTS

PTC-commissie

1e PTC-cup gespeeld
De PTC-commissie heeft voor de eerste keer een golfwedstrijd voor
haar sponsoren georganiseerd. Benieuwd naar de winnaar?
Zie hiernaast en lees hier het verslag.

Vrijwilligers gezocht
voor het KLM Open
Klik hier voor meer informatie.

Golf- Alliantie

Onder leiding van Koert Donkers en Niels Dokkuma, die zich ervoor inzetten inspiratievolle bijeenkomsten te
faciliteren, zijn er in mei weer regionale golf & groen workshops om van elkaar te leren hoe onderhoud te plegen om
iets toe te voegen naast het reguliere onderhoud en om de kwaliteit nog verder te verbeteren.
•
•
•

Kwaliteit en kennis is de basis van succes!
Goed onderhoud verhoogt de bruikbaarheid, de betrouwbaarheid!
Onderhoud dat leidt tot lagere onderhoudslast met op langere termijn lagere kosten en een hogere
voorspelbaarheid van ongewenste situaties die kunnen optreden!

Vroeger was kennis macht, maar tegenwoordig is kennis alweer verouderd op het moment dat je het krijgt. Het heeft
dus geen zin om al je kennis voor je te houden, ook al omdat je de kennis van anderen nodig hebt om de complexe
vraagstukken van vandaag op te lossen. En alleen als jij je kennis met anderen deelt, zijn zij ook bereid hun kennis met
jou te delen. Dit is in het kort het belangrijkste principe van werken in de 21ste eeuw.
Voeg hieraan toe de waarde en ervaring van een expert: NGF-medewerkers Koert
Donkers, accountmanager duurzaamheid en agronomie en Niels Dokkuma, agronoom.
Raak geïnspireerd. Waardevolle ideeën komen voort uit een actieve, goedgevulde en
schone geest. Meld je aan!
Meer informatie: klik hier voor het programma, data en wijze van inschrijven.
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