
 
28e Nationale Greenkeeperswedstrijd  

 
17 oktober 2019 

 
Op bezoek bij de voorzitter – #TROTS vol nieuwe initiatieven 

 
 
In 2018 vonden de voorbereidingen al plaats voor het organiseren van de jaarlijkse greenkeepers-
wedstrijd. Onze kersverse voorzitter bood aan de wedstrijd te hosten. Na overleg met het 
management van het golfcentrum, die volledige medewerking verleende en begrijpen hoe het 
greenkeepersteam #TROTS is om collega’s te mogen ontvangen, werd een datum gekozen.  
 
Deze editie was een bijzondere. Afgelopen zomer hebben wij afscheid genomen van onze 
gewaardeerde collega, ex NGA-voorzitter en vriend, Rob Wilderom. Jannes Landkroon stond stil bij 
zijn overlijden en kondigde een in het leven geroepen Rob Award aan. De Rob Award wordt 
toegekend aan de NGA-vrijwilliger van het jaar. 
 

De eerste Rob Award werd na afloop van de wedstrijd uitgereikt aan:  
Jan Buman. Jan, een allround-vrijwilliger, 
heeft door zijn (financiële)kennis, grote 
betrokkenheid, nauwkeurigheid en kritische 
oordeel, de financiële administratie op een 
hoger niveau getild. Jan zet zit daarnaast al 
jaren in voor de vakdagcommissie, is onze 
fotograaf en adviseur. Een vrijwilliger van 
onbetaalbare waarde.  Jan ontving een polo met het NGA-logo en het Rob    

    Award-logo en een oorkonde. 
 
Ook nieuw is het op elke hole geplaatste ‘weetjes over de baan’. Tijdens de prijsuitreiking voelde 
Antoon Kuijstermans de deelnemers aan de tand en testte hij de bijgebleven kennis. De prijzen, de 
felbegeerde NGA-stropdassen, werden vol trots in ontvangst genomen. Deze editie ontvingen de 
aanwezigen de caps met het nieuw ontworpen NGA-logo. 
 
Met steun van vrijwilligers, medewerking van de golfbaan, trotse inzet van het greenkeepersteam en 

uiteraard de enthousiasme van onze leden en sponsoren, kan dit jaarlijks terugkomend evenement 

slagen. De weersomstandigheden waren perfect, de baan uitdagend met super greens. 

Uitslag wedstrijd en clinic: Prijzen voor de Longest en de Neary zijn gesponsord door Alan Rijks! 

Longest  Clinic  

Sponsoren Rob Hoekstra 1e Kaj Tomassen 

Hcp 36+ Ties van Vugt 2e Stefan Schmeitz 

24-36 hcp Thymo Schuurman   

0-24 hcp Vincent de Vries Birdies  

  Hole 1 Gerard Schoenaker 

  Hole 8 Frans Bovenhof 

Neary  Hole 4 Simon van Boxtel 

Sponsoren Thijs van Keulen Hole 4 & 5 Rob Hoekstra 

0-24 hcp Ruud de Deugd Hole 2 Remi Nouwens 

                                      



 

 Cat 36+   Cat 24-36   Cat 0-24  

3e Ties van Vugt Hcp 45 
29 ptn 

3e William 
Boogaarts 

Hcp 24 
18 ptn 

3e Louis Carneiro Hcp 15 
36 ptn 

2e  Peter Coppens Hcp 36 
36 ptn 

2e Jeroen Brouwer 
de Koning 

Hcp 25 
19 ptn 

2e Omar Dikko Hcp 22 
36 ptn 

1e Thymo 
Schuurman 

Hcp 46 
38 ptn 

1e Patrick van den 
Beuken 

Hcp 26 
30 ptn 

1e Manfred van 
der Wal 

38 ptn 

 

 

Manfred heeft voor de 4x de wedstrijd gewonnen en 

ontving de wisselbeker. 

Alle prijswinnaars, proficiat!! 

Wij danken iedereen, met name Golfcentrum De Batouwe 

en onze sponsoren ICL, VGR, Alan Rijks en Vos Capelle, en 

ook jou, voor deze dag! Tot ziens, tot #TROTS. 

 

Wedstrijdcommissie,               

Jan-Huub van der Heijden         

Vincent de Vries              

Antoon Kuijstermans 

    

               De Batouwehuishaan                                   1e prijs Fotowedstrijd NGA capdragers  
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