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INSPELEN OP
VERANDERING
DENKEN, DURVEN, DOEN!
Met het per 2020 uitfaseren van pesticiden op golfbanen en
sportvelden staat de sportsector voor een enorme uitdaging.
Golfbanen zullen er anders uit gaan zien, maar niet van mindere
kwaliteit zijn. Dit vraagt een planmatige benadering, de durf om
dingen anders te doen en vooral om doorpakken! Hoe speel jij in op
deze verandering?

PROGRAMMA
Netwerkontvangst

09:30 – 10:30

Ochtendprogramma

10:30 – 12:00

Netwerklunch

12:00 – 13:30

Middagprogramma (deel 1) 13:30 – 15:00 Workshops
Netwerkpauze

15:00 – 15:30

Middagprogramma (deel 2) 15:30 – 16:15
Uitreiking awards

16:15 – 16:30

Netwerkborrel

16:30 – 18:00

Dagvoorzitter: Tom van ‘t Hek

KEYNOTE
SPEAKER
MYSTERY GUEST

DE STRATEGIE VOOR
DUURZAAM BEHEER
De strategie voor Duurzaam beheer wordt toegelicht door Richard
Kooloos, Director Sustainable Banking van ABN AMRO en NGFbestuurslid voor dit speerpunt. Met speciale aandacht voor het
waarom en hoe van een specifiek en urgent aspect binnen duurzaam
beheer: het uitfaseren van pesticidegebruik.
RICHARD KOOLOOS, NGF

TERUGKOPPELING GREEN
DEAL SPORTVELDEN
In oktober 2015 werd de Green Deal gewasbescherming sportvelden
afgesloten. Nu een terugkoppeling door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.
Voorlopig mogen nog gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt,
maar de maatschappij vraagt verdere verduurzaming. Waarom, hoe
en op welke manier?
DRS. ING. PETER TORBIJN, MINISTERIE VAN I&W

MIDDAGWORKSHOPS
Nieuw dit jaar zijn de workshops. Er worden vier sessies
aangeboden over uiteenlopende onderwerpen, die daarna
herhaald worden in een tweede ronde.
Graag bij inschrijving doorgeven aan welke workshops u gaat
deelnemen.

Workshop 1

BAANONDERHOUD & PLAYERS 1ST
Hoe beoordelen leden jouw baan? Wat doe je met de data die
beschikbaar is via Players 1st en zet je die data in om de gestelde
doelen te bereiken? Laat je informeren over de vele mogelijkheden
die Players 1st biedt. Niet alleen voor het management, maar zeker
ook voor hoofdgreenkeepers van veel toegevoegde waarde.
Lodewijk Klootwijk, NVG & William Boogaarts, De Enk Groen & Golf

Workshop 2

IN- EN UITSTROOM VAN PERSONEEL
IN DE GOLFBRANCHE
Het is en blijft een uitdaging om goed gekwalificeerd personeel
binnen te krijgen en te behouden. Hoe zorg je met goed HRmanagement voor een goed gestructureerde organisatie en stel je
een goed greenkeepersteam samen.
Femke Tolsma, J. De Ridder B.V.

Workshop 3

HANDBOEK KWALITEIT GOLFBANEN
Het onderhoud van golfbanen vergt steeds meer van alle
betrokkenen. Om het baanmanagement te helpen bij het maken
van bewuste keuzes en hen inzicht te geven in de kwaliteit van
de baan is het handboek ‘Kwaliteit golfbanen’ ontwikkeld. Om
een goede structuur voor het baanmanagement te hebben, is
het van belang om data te verzamelen en vast te leggen. Maar
wat doe je er verder mee? Hoe interpreteer je deze data, hoe kun
je benchmarks vaststellen en hoe formuleer je op basis daarvan
nieuwe doelstellingen? Koert Donkers, NGF & Jeroen Vingerhoets,
De Enk Groen & Golf

Workshop 4

HET BELANG VAN COMMUNICATIE
Door (on)voorziene omstandigheden kan de tevredenheid over
de baan veranderen bij de leden en gastspelers. Hoe ga jij als
club, commissie en hoofdgreenkeeper daar mee om? Tom praat
samen met jullie over het belang van communicatie en hoe
met communicatie de tevredenheid onder de achterban op een
positieve wijze beïnvloed kan worden.
Tom van ‘t Hek

THE TURFGRASS
HACKER
JASON HAINES,
PENDER HARBOUR GC, CANADA

Jason is een gepassioneerde hoofdgreenkeeper met liefde voor het
buitenleven en geniet ervan nieuwe dingen uit te proberen en zijn
persoonlijke grenzen te verleggen. Met grote interesse is hij op zoek
naar allerlei nieuwe benaderingen in het praktisch verduurzamen van
het golfbaanonderhoud op zijn golfbaan nabij Vancouver, B.C. Hierbij
kijkt hij vooral naar wat de onafhankelijke wetenschap voortbrengt. Hij
is een actieve gebruiker van sociale media (@pendersuper) en deelt sinds
2011 zijn ideeën over greenkeeping op zijn blog www.turfhacker.com.
Leest u zich alvast in?

AWARDS
Aan het eind van het symposium worden de GEO Recognised Service
Provider-labels voor 2019 uitgereikt aan de aannemers die aan deze
ambitieuze duurzaamheidslabelvoorwaarden voldoen. Ook wordt de
Toro Greenkeeper Student of the Year bekend gemaakt. Deze greenkeeper-student krijgt als prijs een betaalde stage op de Linksbanen van
St. Andrews. Als klap op de vuurpijl wordt de winnaar van de Greenkeeper of the Year Award bekendgemaakt.

TWEEDE TURF-KENNISDAG OP 28 NOVEMBER
Aansluitend op het symposium wordt voor (hoofd-)greenkeepers,
projectleiders/uitvoerders van aannemers en onafhankelijke adviseurs
een tweede, op de dagelijkse praktijk gerichte, TURF-kennisdag
georganiseerd. De uitnodiging hiervoor wordt door TURF verstuurd.

TOM VAN ‘T HEK
dagvoorzitter
Terug van weggeweest, de best
beoordeelde dagvoorzitter van alle
Nationale Golf & Groen symposia tot
dusver! Naast zijn rol als dagvoorzitter
zal hij twee workshops verzorgen en
sluit hij de dag af.
Tom heeft een veelzijdige carrière
achter de rug. Zo is hij werkzaam
geweest als huisarts, bondscoach van
het Nederlands hockeydamesteam en
als radiopresentator bij o.a. Langs de
Lijn en BNR Nieuwsradio. Ook heeft
Tom jarenlange ervaring als voorzitter

en spreker tijdens congressen,
evenementen, e.d.

LOCATIE:
THEATER MAITLAND
LANDGOED DE HORST
DRIEBERGEN

Een volledig rond gebouw dat als een schijf uit het maaiveld oprijst,
gedeeltelijk verzonken in de grond van Landgoed de Horst in Driebergen.
Het is een eerbetoon aan Charles Maitland (1911 – 2008), de oprichter van
de Baak. Charles Maitland onderkende het belang en de toegevoegde
waarde van een bijzondere leeromgeving voor de Baak, gevoed door
elementen uit de kunst, cultuur en natuur.
Theater Maitland, Landgoed de Horst, De Horst 1, 3971 KR Driebergen.

Routebeschrijving 

PRAKTISCH
VOOR WIE?
Greenkeepers (hoofd- en assistent-), bedrijfsleiders, managers,
baancommissies, onafhankelijke adviseurs, baanarchitecten,
opleidingsinstituten, besturen, directies en leveranciers spreken op
interactieve wijze over oplossingsrichtingen.
KOSTEN
Beheerders van golfbanen (en daarmee NGF-, NVG- en NGA-leden),
per organisatie: € 125 excl. btw voor de 1e persoon, € 100 voor de 2e persoon,
€ 75 voor de 3e en volgende personen.
Overige geïnteresseerden per organisatie: € 275 excl. btw voor de 1e persoon, € 250 voor de 2e persoon, € 225 voor de 3e en volgende personen.
NIEUW: mogelijkheid om aansluitend aan het symposium te dineren.
Tweegangendiner à € 25 p.p. Na de file naar huis! Neem voor meer informatie
contact met ons op.
I.v.m. de beperkte capaciteit van 300 stoelen zal bij overinschrijving voorrang gegeven worden aan beheerders van golfbanen. Let op: alleen op
een golfbaan werkzame leden van de NGA hebben recht op het tarief dat
geldt voor beheerders van golfbanen. Sponsoren en contribuanten van
de NGA worden tijdens dit gezamenlijk door de golfsector georganiseerde
symposium als overige geïnteresseerden en niet als golfbaanbeheerder/lid
aangemerkt. Organisaties die bij TURF zijn aangesloten, hebben recht op de
korting die in hun overeenkomst is opgenomen.
CONTACT

TURF via info@turfgrass-sciences.com 
INSCHRIJVEN

www.nationaalgolfengroensymposium.nl 
WWW.NATIONAALGOLFENGROENSYMPOSIUM.NL

