
Groei mee,
ontwikkel
jezelf met

Pro Turf Care



‘Om mijn kennis verder uit te breiden en 

ervaring op te doen, wilde ik graag stage 

in het buitenland lopen. De superintendent 

geeft je veel vrijheid en staat open voor onze 

ideeën over de baan en hij vraagt er ook naar. 

Zo helpen we elkaar naar een beter resultaat. 

Samen delen we veel ervaringen.’

Silvain Timmerman - Harbour Town Golf Links 



Doelstelling Pro Turf Care

Pro Turf Care is een fonds onder de vlag van de Nederlandse 
Greenkeepers Associatie (NGA). Het heeft als doelstelling 
het bevorderen van het opleidingsniveau en de verdere 
professionele ontwikkeling van degenen die zich bezighouden 
met de aanleg, het beheer en het onderhoud van de golfbaan 
en sportvelden. Zij ondersteunt initiatieven voor de verdere 
vak inhoudelijke ontwikkeling met een financiële bijdrage die 
wordt verkregen van bedrijven en instellingen uit de branche.

Derck Versteegh



Opleiding en ontwikkeling greenkeepers

Er is een groeiende behoefte aan vakkundig personeel dat 
het beheer en onderhoud van sportvelden op zich neemt. 
Greenkeepers/fieldmanagers voeren hun werk verantwoord 
uit. Dit vraagt om een gedegen opleiding en vervolgens ook 
bij- en nascholing. De benodigde financiële middelen mogen 
dan geen belemmering zijn. Hiertoe is dan ook Pro Turf Care 
opgericht.



‘Ik heb een fantastische tijd gehad 

in Schotland en ben heel blij met de 

gekregen kans te werken op de Castle 

Course en de Old Course. De mensen daar 

hebben me vanaf het eerste moment goed 

ontvangen en waren altijd bereid om me 

nieuwe dingen te laten zien en te leren.’

Gijs van den Berg - St. Andrews



Beoordelen van aanvragen

De commissie van Pro Turf Care bestaat uit drie betrokken 
leden uit de branche. Voortvloeiend uit hun functie zijn de 
commissieleden goed op de hoogte van de ontwikkelingen 
binnen het vakgebied. Zij beoordelen de aanvraag voor een 
financiële ondersteuning van een stage-/opleidingsinitiatief en 
werven de benodigde sponsoren. 

De commissieleden zijn:
Eric Wijnhoven (Hoofdgreenkeeper Golf- & Countryclub Geijsteren)
Olaf Bos (International Product Manager Turf bij Barenbrug)
William Boogaarts (Golf Course Superintendent bij De Enk 
Groen en Golf BV / bestuurslid NGA)

William Boogaarts



Vergoedingen en tegenprestaties

Er zijn verschillende vergoedingen mogelijk voor een 
(buitenlandse) stage. Als tegenprestatie vraagt Pro Turf Care 
om een verslag waarmee je je vakgenoten in Nederland op de 
hoogte houdt van je belevenissen.

Grote aanvraag Basisvergoeding € 1.000,-
• Tijdens de stage 1 x per maand een update met foto
• 1 x artikel schrijven voor de NGA
• Na terugkomst presentatie bij een NGA-bijeenkomst: 

bonus € 75,-
• Aanleveren contacten stageplaats: bonus € 50,-

Middelgrote aanvraag Basisvergoeding € 500,-
• Tijdens de stage 1 x een update met foto
• 1 x artikel schrijven voor de NGA
• Na terugkomst presentatie bij een NGA-bijeenkomst:  

bonus 75,-
• Aanleveren contacten stageplaats: bonus 50,-

Kleine aanvraag Basisvergoeding 250,-
• Tijdens de stage 1 x een update met foto 
• Na terugkomst presentatie bij een NGA-bijeenkomst:  

bonus € 75,-
• Aanleveren contacten stageplaats: bonus € 50,-



Sponsoring

Pro Turf Care kan niet bestaan zonder sponsors. Onderstaande 
bedrijven en organisaties dragen bij aan de doelstellingen.

Olmix ontwikkelt gebalanceerde voedings- en bodemstruc-
tuurprogramma’s die bijdragen aan de vitaliteit en gezondheid 
van de plant. ‘Onze onderneming is erbij gebaat om goed op-
geleide mensen als gesprekspartner te hebben. Daarom onder-
steunen wij PTC. ‘ 

Textron Golf is een toonaangevende leverancier van hoog-
waardige producten en diensten voor sportveldenonderhoud. 
‘Onze persoonlijke support laat zien hoe belangrijk wij de ont-
wikkeling van vakmensen vinden. Sponsoring van PTC past in 
onze filosofie.’ 

De Nederlandse Greenkeepers Associatie is founding 
father van Pro Turf Care en neemt de organisatie op zich. Zij 
 behandelt de aanvragen en zorgt voor de feedback van de 
deelnemers.

NEDERLANDSE
GREENKEEPERS
ASSOCIATIE

Informatie: ptc@ngagolf.nl
Telefoon:  030-2426370
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