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De redactie van Greenkeeper belde de green-
keeper in spe op om te horen hoe het haar is 
vergaan in Wales. De 23-jarige Yana had het 
prima naar haar zin en is zeer te spreken over 
het resort en de golfbanen. ‘Ik verbleef in een 
luxe hotel. Vooraf had ik weinig verwachtingen, 
maar ik zit hier echt in een luxepositie.’
De luxe is ook terug te vinden in de manier 
waarop de greenkeepers hun werk moeten 
doen op het terrein van de voormalige gast-
heer van de Ryder Cup in 2010. Er is heel veel 
materiaal voorhanden en heel veel personeel 
om het werk te doen, constateert de Belgische 
greenkeeper. ‘Het is superprofessioneel. Er zijn 
wel meer dan honderd machines. Als er een 
hapert, pak je gewoon de andere machine. 
Je hoeft niet te sukkelen.’ Er zijn in totaal 59 
mensen die druk zijn met het onderhoud van 
de drie golfbanen en de tuinen rondom het 
complex.
Het begin van haar stage stond in het teken 

van kennismaking met de mensen en de 
manier van werken. Er was een heel trainings-
schema voor haar opgesteld, uiteraard ook om 
veilig te kunnen werken. Yana maaide tijdens 
haar stage voor het eerst greens met de hand-
maaier. ‘Dit was echt een mooie ervaring.’

Het werken met handmaaiers is typerend voor 
het onderhoud op Celtic Manor. Zorgvuldig 
werk, met veel controle en aandacht voor de 
kleinste details, maakt dat de banen er uitste-
kend bij liggen. ‘Het design is geweldig. Het is 
hier echt een andere wereld en er is veel bud-
get beschikbaar’, aldus Yana.

Opleiding
Na haar stage keerde Yana even terug naar 
België, om drie dagen later weer te vertrekken 
naar het Schotse St. Andrews voor het afronden 
van haar opleiding aan het Elmwood College. 
‘Ik had mijn vriend, vrienden en familie wel 

gemist’, vertelt Yana. In de drie dagen dat ze 
thuis was, bracht ze een dag door bij haar werk-
gever AHA de Man om ervaringen uit te wisse-
len in de Young Green Experience.
Yana’s ervaringen in Wales krijgen nog een 
vervolg, want ze is al gevraagd om volgend jaar 
zomer te komen helpen tijdens de Welsh Open 
die plaatsvindt op Celtic Manor.

Dankzij haar uitverkiezing tot Toro Student Greenkeeper of the Year verbleef Yana Batista Rodri-

guez de maand oktober voor een betaalde stage op het Celtic Manor Resort in Wales.
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‘Het is hier echt een 
andere wereld’

Yana maaide tijdens haar stage voor het eerst greens met de handmaaier.

‘Als er een hapert, pak je gewoon de andere machine. 

Je hoeft niet te sukkelen.’

Yana Batista op stage in Celtic Manor Resort
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