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Greenkeeper of the Year krijgt een broertje in de vorm van de Toro Greenkeeper 
Student of the Year

Jarl Tranekaer Jorgensen, Toro 
Greenkeeper Student of the Year: 
‘Het was fantastisch om ervaring 
op te doen op St. Andrews’ 

Vakblad Greenkeeper organiseert dit jaar voor de vijfde keer de Greenkeeper of the Year-award. Na een wat lastige opstart heeft dit initiatief definitief 

wortel geschoten in de Nederlandse greenkeeperwereld. Dat komt niet het minst door de kwaliteit en uitstraling van de vier winnaars tot nu toe: Koert 

Donkers, Christian Summerfield, William Boogaarts en Vincent de Vries. Dit initiatief, dat wordt ondersteund door de sponsors Bayer, ICL en Jean Hey-

broek, krijgt een kleiner broertje in de vorm van de Toro Greenkeeper Student of the Year.
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Deze verkiezing heeft alles te maken met de  
acquisitie in 2016 van de Deense en Britse impor-
teurs van Toro Equipment door het moederbedrijf 
van de Nederlandse Toro-importeur: Reesink 
Turfcare. In Engeland en Denemarken wordt al  
verschillende jaren de Toro Greenkeeper Student 
of the Year-award uitgereikt. Voor de Nederlandse 
Toro-importeur Jean Heybroek was het meteen 
een uitgemaakte zaak dat deze award ook in 
Nederland uitgereikt zou moeten worden. Roon 
Hylkema, ceo van Reesink Turfcare, waar zowel 
Reesink Turfcare UK, Reesink Turfcare Denemarken 
als Jean Heybroek bv deel van uitmaken: ‘Deze 
award is echt toonaangevend in deze landen en 
het is voor greenkeepers een absolute eer om hier-
aan deel te nemen. Voor ons geldt: wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst. Als industrie moeten wij 
investeren in deze jonge mensen om de hele golf-
sector naar een hoger niveau te tillen.’

Jan Plooij, verkoopdirecteur bij Jean Heybroek: 
‘Wij hebben onze plannen voorgelegd aan Koert 
Donkers, voorzitter van de NGA. Hij vond het met-
een een goed idee en wil dit graag ondersteunen. 
Verder gaan we samenwerken met de organisatie 

van de Greenkeeper of the Year-award. Als Heybroek 
en als Toro willen wij het initiatief graag sponsoren 
en faciliteren. Maar met de jurering willen we ons 
niet bemoeien.’ En dan met een lach: ‘Natuurlijk 
willen wij dat zo veel mogelijk banen met Toro-
machines werken, maar dat moet hier compleet los 
van staan. De kleur van de machine mag niet bepa-
len of je wel of niet deze award krijgt en wordt 
uitgezonden naar St. Andrews.

De verkiezing van de Toro Greenkeeper Student of 
the Year zal wat eenvoudiger verlopen dan de ver-
kiezing van de Greenkeeper of the Year. Kandidaten 
kunnen zichzelf aanmelden of worden aangemeld 
via hun collega’s, de baancommissie of hun oplei-
dingsinstituut. Kandidaten moeten dan een aantal 
formulieren invullen en als ze worden genomi-
neerd, worden ze vervolgens ondervraagd door 
een jury die op dit moment wordt samengesteld. 
De jury maakt op basis van dit interview de keuze 
voor de uiteindelijke winnaar. Het is de bedoeling 
dat de eerste winnaar bekend wordt gemaakt 
op het Golf &Groen Symposium. Op dat moment 
wordt ook de vijfde Greenkeeper of the Year bekend 
gemaakt. Voorwaarde voor deelname is dat de 

student een opleiding volgt bij een van de twee 
opleidingen. Studenten mogen meerdere keren 
meedoen aan de verkiezing, net zo lang als hun 
opleidingstraject duurt.

In Denemarken is de winnaar van 2016 Jarl 
Tranekaer Jorgensen. Hij is tweede man op de 
Herning Golfclub in Herning op Jutland. Jorgensen 
hoopt dit jaar af te studeren aan een van de twee 
greenkeepersopleidingen van Denemarken. Het 
opleidingstraject in Denemarken is wat anders 
ingestoken dan in Nederland. In Denemarken 
duurt het vier jaar voordat je een volledige oplei-
ding hebt afgerond. Dat wil niet zeggen dat je 
vier jaar op school zit. Jarl Tranekaer Jorgensen 
heeft gedurende die vier jaar al met al ongeveer 
40 weken op school gezet, in een klas waar in 
zijn geval 21 aankomende greenkeepers in zaten. 
Dat betekent dat de pool van greenkeepers waar 
in Denemarken uit gekozen kan worden, veel 
groter is dan in Nederland. In Denemarken gaat 
het concreet om twee scholen: Sandmosen, waar 
Jorgensen op heeft gezeten, en Roskilde. Beide 
scholen bieden ongeveer hetzelfde programma. 

Uitreiking 
De uitreiking van de Toro Greenkeeper Student of 
the Year-award heeft vorig jaar plaatsgevonden 
tijdens het Made in Denmark-toernooi. Dit is het 
belangrijkste Deense golftoernooi en onderdeel 
van de European Tour. Jorgensen: ‘Dat was best 
wel spannend. ‘s Morgens werden wij als vijf  
kandidaten geïnterviewd en later op de dag werd 
de winnaar bekendgemaakt. In Denemarken is het 
echt een enorme eer als je dit op je naam hebt 
weten te zetten. Je hebt dan echt naam gemaakt 
in de greenkeeperswereld. Behalve dat het een 
enorme eer was om te winnen, is de prijs voor de 
winnaar ook zeer bijzonder. 

Ik heb een betaalde stage mogen volgen in  
St. Andrews en heb daar op vier verschillende 
banen gewerkt: The Old Course, The New Course, 
The Jubilee Course en mijn favoriet, The Castle 
Course. In de tijd dat ik daar was, werd ook het 
Alfred Dunhill Links Tournament gehouden. Je 
kunt daar zo ontzettend veel van leren. Hoe green-
keepers daar omgaan met toernooivoorbereiding, 
dat is zo totaal anders dan hoe wij dat doen. Ook 
de contacten met de andere greenkeepers waren 
fantastisch. We hebben kennis kunnen maken met 
Gordon Muir, die director of greenkeeping is bij de 
St. Andrews Links Trust. Een superrelaxte man, die 
alle tijd had om ons te ontvangen en uit te leggen 
waar hij mee bezig was en absoluut geen  
geheimen voor ons had.’

Ik heb een betaalde stage 

mogen volgen in St. Andrews 

en heb daar op vier ver-

schillende banen gewerkt

greenkeeper
of the year
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Weggekocht
Jorgensen is tweede man op de Herning Golfclub. 
Een logische vraag is dan natuurlijk: ‘Je zult wel 
snel weggekocht worden nu je deze prijs hebt 
gewonnen?’ Jorgensen: ‘Ik ben hier op dit moment 
nog ontzettend gelukkig. Ik kan nog steeds veel 
leren op Herning, ook omdat mijn hoofdgreen- 
keeper mij uit de wind houdt. Natuurlijk wil ik wel 
een keer hoofd greenkeeper worden, maar dat is 
ook een functie waar een hoop stress aan vast zit.’ 

Volgens Jorgensen is Herning een lastige baan om 
te onderhouden. De baan heeft het geluk  
een totaalbudget van bijna 500.000 euro te  
hebben voor alles wat samenhangt met de baan, 
dus machines, meststoffen en personeel. Dat is 
veel voor Nederlands begrippen, maar volgens 
Jorgensen ook voor Deense banen. Dat stevige 
budget is ook gebruikt om een indrukwekkend 
machinepark aan te schaffen. Jorgensen is duidelijk 
een fan van de rode Toro-machines. Volgens de 
greenkeeper is dit merk voor zijn baan het beste 
door de groomers. Op de vochtige en voedselrijke 
veengrond waar Herning op gebouwd is, groeit het 
gras in het seizoen zo hard, dat je het alleen met 
een goede groomer op een mooie manier krijgt 
gemaaid. Met een machine van een andere kleur, 

die geen groomer heeft, zou dit een probleem zijn, 
aldus Jorgensen. In het verleden is er wel meer 
geëxperimenteerd, maar deze maaiers krijgen het 
dan zo hard voor de kiezen dat ze voortijdig slijten.

Green Deal 
Ook Deense greenkeepers zijn actief bezig met 
duurzaamheid, alleen wordt dat in Denemarken 
geen Green Deal genoemd. Wellicht zijn de Denen 
op sommige fronten zelfs een paar slagen verder 
dan Nederlandse greenkeepers, bijvoorbeeld als 
het gaat om het toepassen van roodzwenk op 
golfbanen. Roodzwenk is een grassoort die minder 
meststoffen en water nodig heeft en van nature 
heel resistent is tegen schimmels. Toch komen ook 
op Deense banen natuurlijk nog steeds schimmels 
voor. 
Denemarken hanteert als het gaat om gewas-
bescherming een wat ander systeem als 
Nederland. Ieder chemisch middel krijgt een aantal 
punten, afhankelijk van de schade van het middel 
voor het milieu. Als je lijst van golfmiddelen door-
neemt valt daarbij op dat een middel als Merit Turf 
dat Imidacloprid bevat 83 milieubelastingspunten 
kost en daarmee  1000 belastender zou zijn voor 
het milieu als een middel als herbicide Primus dat 
0,08 milieubelastingspunten heeft.  

Het grootste probleem op de baan van Jorgensen 
is echter niet de uitbraak van schimmels, maar 
het onkruid. En inderdaad: als ik even later met 
de greenkeeper over zijn baan loop, vallen de 
grote plakkaten madeliefjes op. Jorgensen: ‘Door 
intensief te maaien met een groomer op onze fair-
waymaaiers proberen we dit onkruid zo goed en 
zo kwaad als het gaat onder controle te houden. 
Maar eigenlijk is het onbegonnen werk.’ Jorgensen 
is daarom blij dat de Deense golffederatie heeft 
gelobbyd om een nieuw herbicide toegelaten 
te krijgen. Dat is het middel Primus. Volgens 
Jorgensen bevat dit middel zo weinig werkzame 
stof, dat het bijna als een biologisch middel 
beschouwd moet worden. Dit nieuwe middel is 
overigens nog maar net toegelaten en Jorgensen 
heeft het pas een paar dagen geleden voor het 
eerst gebruikt. Wat het effect is op zijn fairways, 
moet hij nog afwachten, maar het is wel duidelijk 
dat hij blij is met deze uitbreiding van zijn  
middelenpakket. 
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