
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 2 februari 2022, een koninklijke dag voor zowel België als Nederland. 
Op de Koninklijke Limburg Golf Club gelegen in België ontvingen de GAB en NGA leden, sponsoren en 
geïnteresseerden voor de regio zuid dag. Tegelijkertijd vierde n Nederland ons koningspaar hun porseleinen 
huwelijk.  
 
Veel gehoorde opmerking was: ‘wat is het weer fijn om bij elkaar te komen. Dit hebben we gemist!’ Dit 
onderstreept het belang van onze associaties maar weer eens.  
 
Deelnemers waren welkom vanaf 09.00 uur. Bij aankomst op het parkeerterrein van het clubhuis werden ze 
na een korte wandeling naar een zalencentrum gebracht voor de geplande presentaties in de ochtend.    
 
Stipt om 10.00 uur startte – enthousiast om te beginnen – Maurice Evers van Lumbricus. 
Het thema van zijn presentatie: Wat valt er te kiezen in organische stof management. Het nut van 
organische stof in de bodem. De presentatie bevatte veel resultaten van de proeven die Lumbricus her en 
der uitvoert. 
 
Praktijkman Michel van Uffelen vertelde over zijn ervaring om als student aan het werk te gaan in 
Kristianstad Zweden, via een FEGGA scholarship programma. Michel heeft vijf maanden in Zweden op deze 
mooie baan gewerkt en kreeg alle kans zich te ontwikkelen. Het programma is niet vastomlijnd. Het is wat 
je er zelf van maakt. Michel heeft zich ingezet, kwam met een plan voor het vullen van de divots en kreeg 
de vrijheid om daarmee aan de slag te gaan. Hij heeft daarnaast nog veel andere banen bezocht. Een 
geweldige nuttige, leerzame en prachtige tijd. Over de weersomstandigheden was hij kort: kouder dan in 
België …., en toch genoten van de prachtige warme dagen (25 graden) in mei, juni en juli. 
Hij sloot af met de ‘verbazing’ dat hij de eerste Belg was die hier aan mee heeft gedaan, en dat nog geen 
Nederlander van deze geweldige leerzame mogelijkheid heeft gebruik gemaakt. En, zei Michel “je bent 
nooit te oud om je hiervoor aan te melden, dus…” 
 
Yana Batista Rodriquez vertelde net zo passievol over haar stage bij Celtic Manor Resort als Student 
Greenkeeper of the Year. De kennis die ze daar heeft opgedaan kan ze mooi meenemen in haar nog jonge 
loopbaan als greenkeeper. 
 
 
De ochtend werd afgesloten door Stefan Hoefnagel van Mivena. Mivena is een nieuwe sponsor van de NGA 
en Stefan kreeg zijn moment of fame over wat Mivena kan betekenen voor onderhoudsmedewerker op de 
golfbaan/sportterrein. Mivena produceert unieke meststoffen van topkwaliteit, richt zich op diverse 
marktsegmenten, werkt nauw samen met haar distributeurs voor een optimale service verlening naar de 
gebruiker. Mivena is een flexibele organisatie die altijd bezig is met doorontwikkeling en advies. 
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De – in België traditionele warme - lunch werd vervolgens in het clubhuis geserveerd. Onder de indruk 
waren we van de enorme!!!! aanwezige openhaard en uiteraard van de gastvrijheid.  
 
In de middag mochten we onze benen strekken en werden de deelnemers in drie groepen verdeeld. 
Husqvarna en EGO Power toonden en vertelden over hun op accu aangedreven apparatuur, zoals 
rugblazers, heggenscharen, etc. De technische ontwikkelingen gaan snel en machines doen in sommige 
gevallen niet meer onder aan machines aangedreven op benzinemotoren. Mooie noviteit waren 
bijvoorbeeld de accu’s met een holling (niet in een blok) met als voordeel dat warme/koeling beter onder 
controle is (EGO) en de mogelijkheid voor wisseling van rotatie/richting van de accu trimmer (Husqvarna)  
De hoofdgreenkeeper, Davey Driessen en assistent hoofdgreenkeeper, Eric Wuijts, leidden de groepjes 
rond. De ruimte waar de beregeningssysteem (vernieuwd) zich bevindt werd getoond. Daarna een kort 
rondje over de baan inclusief uitleg waar het team tegenaan loopt. De rondgang over de baan maakte 
nieuwsgierig: de in grote overvloed aanwezige heide nodigt uit om in augustus de baan te spelen/zien. Er 
werden alvast weekendjes gepland.  
 
Wat mooi aansloot bij het zien van/na het beregeningssysteem, was de toelichting van Jan Coppens van 
Smits beregening. Jan lichtte met beeld toe waarom de baan gekozen heeft voor het beregeningssysteem 
wat er nu ligt. Middels plaatjes/films en getallen nam hij deelnemers mee en werden bepaalde keuzes 
nader toegelicht. Er is heel veel mogelijk, en je moet wel weten wat je gaat gebruiken van alle 
mogelijkheden. Verdiepen vooraf en daarna blijven verdiepen in het systeem is een must. Smits geeft ook 
bijscholingen aan de gebruikers.  
 
Als gepland sloten we om ca. 16.00 uur af. Sommigen bleven nog even voor een borrel, andere reden 
(gelukkig een aantal carpoolers) voldaan, vol met informatie huiswaarts. Tenslotte dank aan golfbaan Royal 
Golf Club Limburg, Davey Driessen en Eric Wuijts voor de gastvrijheid. En waar heeft de organisatie het bij 

de afsluiting van de dag over: de volgende editie       Graag tot dan. 
 
GAB/NGA organisatie 
Koen Verhelst 
Antoon Kuijstermans 
 

       
    


