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De verkiezing, een initiatief van vakblad 

GREENKEEPER, werd dit jaar voor het eerst in de 

geschiedenis van Nederland en België gehouden. 

Het afgelopen jaar is een jury onder voorzitter-

schap van voormalig course-manager Wim Smits 

druk bezig geweest met het interviewen, bezoe-

ken en evalueren van de ongeveer vijftig kandi-

daten die meedongen naar de prijs. Deze vijftig 

kandidaten, afkomstig uit Nederland en België, 

zijn voor het overgrote deel aangemeld door hun 

collega’s. 

Aan de feestelijke uitreiking op Golfpark 

Almkreek ging een internationaal lezingenpro-

gramma vooraf, over onderwerpen als duurzaam-

heid, grassoorten en maaitechnieken van de 

toekomst. De circa 150 genodigden hadden zich 

extra feestelijk uitgedost in passende kleding: 

een toepasselijk groen accent voerde daarbij de 

boventoon. De winnaar, Koert Donkers, kreeg 

naast de winnaarsschaal een masterclass aange-

boden bij Winston University in Duitsland, met 

een cursus van de beroemde professor of turf-

grass Al Turgeon van Penn State University uit de 

VS. Koert Donkers (41) is een hoofdgreenkeeper 

die behoorlijk in zichzelf heeft geïnvesteerd. Hij 

heeft zijn zaakjes uitstekend voor elkaar op golf-

baan Princenbosch, waar hij hoofdgreenkeeper is. 

Koert is lid van het managementteam en is initi-

atiefrijk op velerlei terreinen. Hij volgde naast de 

reguliere vakopleidingen verschillende aanvullen-

de cursussen en is in het bezit van het Gleneagles 

Golf Award Certificate. Donkers vindt zijn uit-

verkiezing een hele eer, maar voegde er wel aan 

toe dat het onderhoudswerk op een golfbaan 

door een hele ploeg greenkeepers gedaan wordt: 

Koert Donkers wordt Nederlands eerste 
Greenkeeper of the Year

Op donderdagavond 16 januari 2014 werd Koert Donkers, hoofdgreenkeeper op Princenbosch, uitgeroepen tot Greenkeeper of the Year 2014. 

Dat gebeurde op Golfpark Almkreek. Koert Donkers, de man op de foto met de grootste schaal in handen, nam het op tegen drie andere 

genomineerden.

Auteur: Broer de Boer
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‘Zonder hen had ik niet bereikt wat ik nu bereikt 

heb, namelijk bekendheid en waardering.’

Organisator Hein van Iersel, hoofdredacteur van 

vakblad GREENKEEPER, over de verkiezingen: 

‘In tegenstelling tot bijvoorbeeld het Verenigd 

Koninkrijk wordt in België en Nederland het 

beroep van greenkeeper niet altijd op de juiste 

waarde geschat. Daarom is het een goede zaak 

dat er een onafhankelijke beoordeling van deze 

beroepsgroep wordt gegeven door een onafhan-

kelijke jury, die raakvlakken heeft met het vak. 

Wij hopen dat hierdoor meer inzicht en begrip 

ontstaat voor het belangrijke beroep van green-

keeper. In dit licht bezien juichen we dit initiatief 

van harte toe en we waarderen het dat zo veel 

greenkeepers zich middels deze verkiezing durven 

onderscheiden. Het niveau van de Nederlandse 

greenkeeper ligt hoog, maar we hopen dat dat 

niveau door het organiseren van een verkiezing 

en de waardering die daarbij hoort op een nog 

hoger plan komt te liggen! Daarbij geldt ook 

dat de greenkeeper in de toekomst zal worden 

geconfronteerd met stevige uitdagingen. Ik noem 

alleen maar het dreigende verbod op chemie en 

de moeilijke economische situatie waarin veel 

golfbanen zich nu bevinden. Bepaalde banen 

maken nu al de – wat mij betreft foute – keuze 

om hun onderhoudsbudget teug te schroeven.’

Juryvoorzitter Wim Smits houdt de spanning voor de zaal en journalist Ton van’t Hek er nog even in.

De jury heeft zich serieus op haar taak geworpen. Naast Wim Smits werd deze gevormd door Gerard Jol (links), 
Alexander de Vries (rechts), Philippe Mallaerts, Jos Theunissen en tenslotte de golfarchitect Bruno Steensels.

Greenkeeper of the Year Award

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

http://www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-4389
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Greenkeeper of the Year Award

De feestelijke ingerichte zaal bij Golfpark Almkreek was met circa 150 gasten tot de 
laatste plaats bezet. 

De Belgische kanshebber Kris van Ingelgem, hier met zakenpartner, 
waarmee hij tegenwoordig Antwerp Golf runt.

Winnaar Koert Donkers  is heel blij en verrast als hij het goede 
nieuws hoort. 

Kanshebber Erik van Wijhe, hier met partner, hoofdgreen-
keeper bij golfclub Havelte in dienst van Vos Ruinerwold Golf. 

Hein van Iersel  overhandigt een cheque van ruim 750 euro aan het 
goede doel van deze avond, de stichting Rally For Kids.

Ruud Moonen, hoofdgreenkeeper 
van de Eindhovense Golf. Ook 
deze kanshebber greep naast de 
hoofdprijs: een masterclass 
aangeboden bij Winston 
University in Duitsland.

De vier kanshebbers tijdens een spelletje golf. Hun verrichtingen werden 
vertoond op een ludiek filmpje. 


