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Greenkeeper of the Year 
Boogaarts: leader by example
William Boogaarts uitgeroepen tot Greenkeeper of the Year 2016

Op donderdag 10 december werd William Boogaarts, hoofdgreenkeeper bij De Enk Groen en Golf, uitgeroepen tot Greenkeeper of the Year (GOTY) 2016 

in conferentiecentrum Woudschoten te Zeist. Jolanda Vonder van Vos Ruinerwold werd uitgeroepen tot Greenkeeper High Potential. 

Auteur: Santi Raats
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5 min. leestijd

Boogaarts volgt GOTY 2015 Kristian Summerfield 
op. Dit gebeurde tijdens de derde editie van de 
GOTY-uitreiking in Zeist. Collega-genomineerden 
waren Eric Wuyts van Flanders Nippon Golf Hasselt, 
Marco Mooren van de Rosendaelsche Golfclub en 
Koen Verhelst van Golf- en Countryclub Midden-
Brabant.

Het vakblad Greenkeeper kon de verkiezing van 
de Greenkeeper of the Year dit jaar succesvol laten 
plaatsvinden dankzij de sponsors Jean Heybroek, 
ICL, Bayer en DLF. Aan het slot van het Nationaal 
Golf & Groen-symposium 2015 in het conferen-
tiecentrum Woudschoten in Zeist, dat werd geor-
ganiseerd door NGF, NVG, NGA en DTRF, nam de 
winnaar Boogaarts de prijs in ontvangst uit handen 
van jurylid én Greenkeeper of the Year 2014 Koen 
Verdonk. Kristian Summerfield was tot zijn grote 
spijt verhinderd.

De jury
De jury, onder voorzitterschap van de oud-golf-
baanmanager van Spaarnwoude, Wim Smits, had 
het afgelopen jaar knap lastig om de opgegeven 
greenkeepers te beoordelen. Dat deed zij door de 
ingevulde vragenlijsten van de kandidaten door 
te nemen en vervolgens de zes overgebleven 
genomineerden op hun baan te bezoeken, om te 
kijken hoe hun dagelijkse routine eruitziet en om 
hun vakkennis, ambitie en ideeën onder de loep 
te nemen. 
Bijzonder aan deze lichting genomineerden was 
dat er twee Vlaamse collega-hoofdgreenkeepers 
tussen zaten. Zij bleken waardige vertegenwoor-
digers van het vak bij onze zuiderburen. De green-
keepingbranche zit daar in de lift en de vakkennis 
neemt behoorlijk toe. Een voorbeeld daarvan is de 
aanwezigheid van Koen Verhelst op gezamenlijke 
bijeenkomsten van de Greenkeepers Association 
België en de NGA. Ook deed er voor het eerst een 
vrouwelijke kandidaat mee, Jolanda Vonder, die 
behoorlijk haar mannetje stond tijdens het hele 
GOTY-wedstrijdtraject, net als in de dagelijkse 
praktijk. Ze nam het voortouw in de groep, onder 
meer door een groepsapp voor de genomineerden 
aan te maken en samen met Marco Mooren een 
golfmiddag voor het zestal te organiseren op De 
Rosendaelsche bij Mooren.

De jury werd naast Wim Smits gevormd door de 
winnaar van vorig jaar, Koert Donkers, hoofdgreen-
keeper op Golfbaan Princenbosch, NGA-bestuurder 
Alexander de Vries, golfarchitect Bruno Steensels, 
de Belgische hoofdgreenkeeper van Brabantse Golf 
en bestuurslid van de Greenkeepers Association 
België, Philippe Mallaerts en ex-(hoofd)greenkee-

per en inmiddels Melspring-accountmanager Jos 
Theunissen. 

Jury over de genomineerden
De jury was zeer onder de indruk van de rust 
en overtuiging die Marco Mooren uitstraalt en 
had diep respect voor de manier waarop hij De 
Rosendaelsche op een structurele manier weer op 
de kaart zet als topbaan. De juryleden vonden Eric 
Wuyts zeer zelfstandig. Zij merkten op dat hij zijn 
kennis en kunde hard nodig had om alles rond te 
krijgen op zijn baan en dat hij daarvoor veel waar-
dering verdient. Ook is hij zeer actief in de golfwe-
reld. Zijn landgenoot Koen Verhelst, werkzaam in 
Nederland, opende de ogen van de jury op posi-
tieve wijze door zijn proactiviteit op het gebied 
van duurzaamheid. Bovendien is hij geliefd bij de 
leden van de golfclub en zeer actief in de golf-
branche, onder meer bij de Belgium Greenkeepers 
Association. 

Jury over de winnaars
De juryleden kwamen tot een unaniem besluit 

over de winnaar: ‘William Boogaarts was voor de 
tweede maal genomineerd en heeft bewezen dat 
hij zich nog verder heeft doorontwikkeld. Hij werkt 
goed samen met collega’s. Binnen een jaar heeft hij 
een compleet team op De Turfvaert klaargestoomd 
om zelfstandig te draaien. Nu doet hij hetzelfde op 
De Stippelberg. Hij weet het beste uit verschillende 
mensen naar boven te halen. Zijn gedrevenheid 
en enthousiasme voor het vak zijn zeer inspire-
rend. Hij is actief in de golfwereld, is coachend 
ten opzichte van zijn teamleden, een vakidioot, 
‘aanwezig’ op twee banen tegelijk én doet nog een 
studie bedrijfskunde ernaast.’

De juryleden vonden van Jolanda Vonder dat zij 
gedreven is en ambitieus. ‘Jammer dat er zo wei-
nig vrouwen van haar kaliber in het vak zitten en 
actief zijn in de NGA en de hele golfwereld. Ze is 
goed in alles wat ze doet!’ Koen Donkers ziet haar 
nog ver komen. ‘Zij is nog maar net hoofdgreen-
keeper geworden, en kijk eens hoe dat zij daar 
staat. Fantastisch. In zekere zin is de High Potential 
Award belangrijker dan de GOTY-award: het geeft 
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 5 Zorgt voor een zeer goede kwaliteit van de greens  in 
het  voorjaar

 5 Effectieve bescherming tegen fusarium
 5 Stopt schimmels direct

In Engeland 30 jaar beproefd en 
bewezen
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aan wat we in de toekomst nog kunnen verwach-
ten. Over vijf jaar hoeft zij niet mee te doen aan de 
GOTY-wedstrijd. Dan is zij al veel verder dan hoofd-
greenkeeper…’

Sponsoren
Alle sponsoren betuigden hun steun aan de vak-
prijs nogmaals door de winnaar een geschenk te 
geven: Boogaarts mocht met ze mee op stap. Bayer 
neemt zelfs alle genomineerden in het voorjaar 
mee naar een wedstrijd van Bayern Leverkusen. 

Reactie Boogaarts
De duizendpotige winnaar gaf in zijn speech aan 
dat hij erg blij was en bedankte met name zijn 
team, dat voltallig aanwezig was. ‘Als een golfbaan 
een succes is, dan komt dat door het hele green-
keepersteam dat zich ervoor inzet!’
Zijn eerste reactie na alle felicitaties: ‘Ik heb vooral 
mijn stempel gedrukt door alle neuzen één kant 
op te krijgen op beide banen. Door de vele vrijwil-
ligers duidelijk te maken dat het werk vrijwillig is, 
maar niet vrijblijvend. Ik heb iedereen in jip-en-jan-
neketaal uitgelegd wat de plannen voor de baan 
zijn en welke stappen we daarvoor moeten nemen; 
dat je geen ei kunt bakken zonder de schaal te 
breken. Dat houdt bijvoorbeeld in dat sommige 
werkzaamheden aan greens op maandagochtend 
niet leuk, maar wel noodzakelijk zijn. En dat we 
intensiever onderhoud moeten plegen, als we 
geen chemie meer willen gebruiken.’
Op zijn smartwatch ziet hij de vele felicitaties per 
e-mail en WhatsApp binnenkomen. Slimme com-
municatie, typisch William Boogaarts. Hij lacht: ‘Je 
moet met je tijd meegaan. Altijd blijven leren. Niet 
uit boeken, maar door open te staan voor nieuwe 
dingen. Werken met slimme technologieën maakt 
werk leuker en makkelijker. En mensen die met 
plezier naar hun werk gaan, daar heb je veel meer 
aan.’ Collega’s inspireren is een van zijn sterkste 
punten. ‘Het is mijn taak om het beste te halen uit 
de mensen om mij heen. Niet door overtuiging of 
onderdrukking, maar door leading by example. Als 
het regent, ben ik ook buiten aan het werk met de 
rest. Respect moet je als greenkeeper verdienen bij 
de jongens. Ik zorg ook dat hard werken loont en 
organiseer een paar keer per jaar een personeels-
uitje. Op de Stippelberg golfen we elke vrijdagmid-
dag negen holes en op De Turfvaert één keer in 
de twee weken. Dat is ontspanning voor het team, 
maar ik vind ook dat greenkeepers moeten golfen 
om de baan beter te krijgen.’
Hij vervolgt: ‘Respect moet je niet alleen verdienen 
bij je team, maar ook bij je werkgever.’ Boogaarts 
duidt op de vrijheid die hij van De Enk krijgt. ‘Of je 
nu bij een aannemer werkt of voor een baancom-

missie, het succes van jouw onderhoudsbeleid 
en beheer hangt af van de manier waarop jij je 
verhaal over de bühne brengt. Daarvoor moet je 
goed communiceren. De baancommissie bij De 
Stippelberg is streng, maar ik heb hun vertrouwen 
verdiend. Zij komen niet meer om de haverklap kij-
ken, maar zeggen nu: ‘William, jij zegt het, dus dan 
zal het wel zo zijn. Ga je gang.’
Aan de aankomende generatie greenkeepers wil 
Boogaarts meegeven: ‘Leer van anderen, leer van je 
fouten, leer van de geschiedenis!’
Zijn titel wil hij gebruiken om het vak nog beter 
voor het voetlicht te brengen. Hoewel hij ook 
nu al examens afneemt, stagiairs het vak leert, 
presentaties geeft, zoals dit jaar op De Kennemer 
en de KLM Open, en jongeren begeleidt bij het 
krijgen van positieve werkervaring. ‘Ik wil nog meer 
op het podium gaan staan om mijn vak door te 
geven. Maar in die rol moet ik nog groeien’, aldus 
Boogaarts.

‘Ondanks technologie vakkennis belangrijker 
dan ooit’
Eerder liet Boogaarts in een interview met vakblad 
Greenkeeper al blijken dat hij van vele markten 
thuis is: met zijn pedagogische achtergrond is 
hij een geweldige coach voor zijn greenkeepers, 
maar ook is hij helemaal gek van vakliteratuur. 
Hij gaat regelmatig op de thee bij Jeff Collinge 
om te sparren over onderhoud. Hij heeft zelfs het 
greenkeepersboek Turfgrass: science and culture 
door James B. Beard in zijn boekenkast staan, 
gesigneerd met ‘Best wishes for better turf’! Met 
zijn energieke instelling heeft hij zijn team op De 
Turfvaert zodanig getraind, dat ze in een paar jaar 
tijd volledig zelfstandig draaiden, waardoor hij nu 
het team op De Stippelberg kan professionaliseren. 
Daar is hij bezig de baan in topconditie te bren-
gen. Daarnaast is hij een groot voorstander van de 
nieuwste technische snufjes, zoals robotmaaiers, 
sensortechniek en automatisering. ‘Over tien jaar 
kunnen wij als greenkeepers alles op de baan 24/7 
monitoren vanuit onze stoel bij de televisie. Met 
één druk op de knop kunnen we dan bijsturen. 
Daar gaat het in de toekomst naartoe’, is zijn visie. 
‘We moeten ons voorbereiden op een verandering 
van ‘maaien’ naar ‘managen’. Al zal onze vakkennis 
belangrijker dan ooit worden, om de situaties juist 
te interpreteren.’
Proficiat, William!
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