De genomineerden v.l.n.r.: Leon van Dijk, André van der Woude, Silvain Timmerman, Wiljan Verschuijten
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Greenkeeper of the Year 2019:
André van der Woude!
Dinsdagavond 27 november werd tijdens het Nationaal Groen en Golf Symposium in Driebergen de award voor de Greenkeeper of the Year 2019 uitgereikt. Genomineerd waren Silvain Timmerman, Wiljan Verschuijten, Leon van Dijk en André van der Woude. De gelukkige winnaar werd Van der Woude,
hoofdgreenkeeper van de Veluwse Golfclub in Hoog Soeren.
Auteur: Linde Kruese

www.greenkeeper.nl

25

greenkeeper
of the year

4 min. leestijd

De uitreiking van de award wordt verzorgd door de
voorzitter van de NGA, Jannes Landkroon. Hij roept
de genomineerden voor de Greenkeeper of the
Year Award naar voren. Eén voor één komen ze het
podium op lopen, als eerste Wiljan Verschuijten. Hij
werkt al 23 jaar als hoofdgreenkeeper op Golf de
Gulbergen in Mierlo. Verschuijten staat niet vooraan te schreeuwen over zijn ambities, maar ‘leeft’
zijn vak de hele dag door in al zijn vezels. Dat gaat
zelfs zover dat Verschuijten ook thuis met zijn werk
bezig blijft. ‘Ik zit vaak op de bank of lig in bed en
dan denk ik na over wat we de volgende dag op
de golfbaan kunnen gaan doen, afgaande op de
weersvoorspellingen.’ Zijn sterke punten? Daar
durft hij zelf niet zoveel over te zeggen. ‘Ik probeer
alles in goede banen te leiden tussen de beheermaatschappij, de golfclub en de leden.’
Chemievrij beheren
De tweede genomineerde die het podium op
komt, is Leon van Dijk. Hij is hoofdgreenkeeper
op Golfclub Kleibrug in Brielle en coördinator op
Golfclub Ockenburg in Den Haag en De Strijensche
Golfclub in Strijen. Dat is voor Van Dijk geen probleem. ‘Ik kan zowel de ene als de andere baan
binnen drie kwartier bereiken. Budget-, transporten projectbewaking zijn hier heel belangrijk. Ik
weet precies wat ik de volgende dag ga doen. Ik
heb daarbij de cijfers inzichtelijk; die horen erbij.
Maar ik ben vooral praktisch ingesteld en zet mijn
ervaring in om te schakelen in het onderhoudsprogramma wanneer de omstandigheden op één van

de drie banen erom vragen.’ Van Dijk is ervan overtuigd dat hij zijn vak goed verstaat. ‘Als coördinerend hoofdgreenkeeper op drie golfbanen ben ik
al meer dan tien jaar bezig met chemievrij beheer.
Daarbij lopen we al voor. Ook wij moeten nog
leren, maar we zijn op de goede weg. Daar kunnen
we de gehele golfmarkt over informeren.’

Vrij en flexibel
Genomineerde nummer drie is André van der
Woude van de Veluwse Golfclub in Hoog Soeren,
een negenholesbaan, waar hij met twee greenkeepers het onderhoud verzorgt. Van der Woude krijgt
veel vrijheid voor het uitvoeren van zijn taken.
‘Natuurlijk deel ik alles mee, zodat de baancommissaris precies weet wat we aan het doen zijn,

‘Ik vind het leuk dat ik het
komende jaar een
boegbeeld mag zijn voor
de greenkeeping’
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En de winnaar is …
Volgens het juryrapport heeft de winnaar van de
Greenkeeper of the Year Award ‘diepgaande kennis
over het vak, zijn golfbaan en het beheer dat hij
met zijn team toepast. De drive die hij bezit om de
transitie van grassen op de greens door te voeren
is bewonderenswaardig. Hij past alle best practices
van de afgelopen jaren toe. Dit komt samen op de
golfbaan. Het resultaat is ernaar. Zelf kritisch neemt
hij zijn verantwoordelijkheden goed op.’ En de winnaar is … André van der Woude!

waarom we iets doen en welke werkzaamheden
eraan zitten te komen. De leden spreken me niet
persoonlijk aan, maar via de baancommissaris.
Daardoor kan ik me op onze hoofdtaken blijven
focussen.’ Zijn sterkste punt is volgens Van der
Woude zijn flexibiliteit. ‘Ik denk dat ik goed kan
inspelen op de bewerkingen die moeten gebeuren
op een golfbaan, rekening houdend met de weersomstandigheden.’
Hoger niveau
Als laatste komt genomineerde Silvain Timmerman

het podium op lopen. Met zijn 26 jaar is hij er jong
bij als genomineerde voor de titel Greenkeeper
of the Year. Misschien moet hij zich wel extra
bewijzen in de greenkeeperswereld als ‘zoon van
de baas’. Dat doet hij met jeugdig enthousiasme
als hoofdgreenkeeper bij Vos Ruinerwold Golf.
Daarvoor mocht hij stage lopen op de golfbaan in
Amerika. ‘Dat was fantastisch. Het is niet te vergelijken met Nederland. De budgetten zijn veel hoger,
de teams zijn veel groter. Je bent iedere dag met
een topprestatie bezig. Door die ervaring streef ik
nu naar een hoger niveau voor een golfbaan.’

Ambitie op een negenholesbaan
Tijdens zijn speech laat Van der Woude weten blij
te zijn dat hij het komende jaar greenkeepers mag
vertegenwoordigen: ‘Na 20 jaar in de greenkeeping heb ik een heleboel meegemaakt in het vak,
erg veel geleerd en nog steeds leer ik heel veel.
Er wordt mij vaak gevraagd waar mijn ambitie
vandaan komt, want ik werk op een negenholesbaantje. Dan zeg ik altijd: niet te kleinerend
over een negenholesbaantje. Je kunt op een
negenholesbaan net zo ambitieus zijn als op een
27-holesbaan. Dat heb ik ook gemerkt. Het is een
heel bijzondere avond. Om even terug te kijken
op het nieuws deze week: we hebben de brexit
die er bijna door is, en gisteren kwam er ineens
het nieuws dat er een sonde was geland op Mars.
Ik kwam deze zomer samen met heel veel andere
greenkeepers op de golfbaan; dat leek ook wel
Mars. We hebben met zijn allen van een maanlandschap weer een mooie baan gemaakt. Dat maakt
het werk mooi en uitdagend. Ik sta hier heel trots
en ik vind het leuk dat ik het komende jaar een
boegbeeld mag zijn voor de greenkeeping.’
De GOTY-verkiezing werd dit jaar voor de zesde
keer op rij georganiseerd. André van der Woude
mag zich als winnaar in het rijtje scharen van de
eerdere winnaars Arjen Westeneng, Koert Donkers,
Kristian Summerfield, William Boogaarts en Vincent
de Vries. De verkiezing werd wederom mogelijk
gemaakt door de sponsoren Toro en ICL Specialty
Fertilizers.
Namens Greenkeeper gefeliciteerd met de
mooie titel, André!
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