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Maddison bekroont succesvol 
jaar met eretitel

De genomineerden op een rij: Nicolas de Schutter, Allan Salmond en Jef Reynders

Tom Maddison uitgeroepen tot Greenkeeper of the Year 2020

Met vier internationale greenkeepers als genomineerden lag het niveau voor de Greenkeeper of the Year-verkiezing dit jaar erg hoog. Van de vier kans-

hebbers ging de titel naar Tom Maddison, hoofdgreenkeeper op The International namens HGM, zo werd 10 december bekendgemaakt na afloop van 

het Nationaal Golf & Groen-symposium. Maddison bekroonde daarmee een bijzonder jaar, waarin hij de leiding had over het baanonderhoud tijdens 

het KLM Open, en nu dus de titel Greenkeeper of the Year 2020 binnenhaalt.
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Dat de Greenkeeper of the Year-verkiezing 
in het vakgebied erg leeft, blijkt wel uit de 
aanmeldingen die we dit jaar voor de award 
kregen. Diverse greenkeepers en hoofdgreen-
keepers uit binnen- en buitenland werden 
voorgedragen als kanshebber voor de titel. De 
jury heeft al hun vragenlijsten beoordeeld en 
kwam tot een selectie van vier genomineer-

den: Tom Maddison (The International), Jef 
Reynders (Kempense Golfclub), Allan Salmond 
(Noord-Nederlandse G&CC) en Nicolas de 
Schutter (Drie Eycken). Als onderdeel van hun 
nominatie kregen zij een baanbezoek van de 
voltallige jury. De rol van juryvoorzitter was dit 
jaar weggelegd voor Jannes Landkroon, tevens 
voorzitter van de NGA. Bij de beoordeling werd 

hij bijgestaan door William Boogaarts (oud-win-
naar en superintendent voor De Enk), Philippe 
Mallaerts (hoofdgreenkeeper en voorzitter 
GAB), Bruno Steensels (golfbaanarchitect bij 
Mastergolf ) en Alexander de Vries (projectleider 
bij De Ridder).

4 min. leestijd
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Bijzondere en gedreven kandidaten
Wie wordt de opvolger van André van der 
Woude, Greenkeeper of the Year 2019? Dat was 
natuurlijk de vraag waar het dinsdagavond alle-
maal om ging. De jury was zeer te spreken over 
het niveau van de vier kandidaten, zo vertelde 
juryvoorzitter Jannes Landkroon voorafgaand 
aan de verkiezing. ‘Dit jaar heeft de jury vier 
bijzondere en gedreven kandidaten gezien’, ver-
telde Landkroon het aanwezige publiek – zo’n 
tweehonderd bezoekers – in hotel-restaurant 
Oud London te Zeist. ‘De intrinsieke motivatie 
van de genomineerden om met hun golfbaan 
op hoog niveau te presteren, was bij allemaal 
sterk aanwezig. Er is een duidelijke focus zicht-
baar op het leveren van kwaliteit, waarbij de 
verschillende golfbanen verbeteringen aan golf-
baan en clubhuis vooropstellen.’

Durven en doen
Maar uiteindelijk kan er natuurlijk maar één de 
winnaar zijn, en dat werd Tom Maddison. Hij 

kon rekenen op lovende woorden van de jury. 
Landkroon: ‘De winnaar is een persoon die al 
op jonge leeftijd veel buitenlandse ervaring en 
kennis opgedaan heeft. Een persoon waar de 
ambitie vanaf straalt, iemand die weet hoe hij 
topkwaliteit moet presenteren.’ In het juryrap-
port lezen we meer lovende woorden. Het oor-
deel: ‘Tom is een talent in greenkeeping die op 
zijn jeugdige leeftijd (27) al ver gekomen is. Tom 
is een man van “durven en doen”, iets wat in de 
branche niet dagelijks te zien is. Hij weet waar 
hij met zijn golfbaan naartoe wil groeien en wat 
er nodig is om dit te bereiken. Vervolgens heeft 
hij het lef om gewaagde keuzes te maken en 

zich vast te bijten in de goede uitvoering van 
zijn plan. Tom komt over als de rust zelve, maar 
onder de oppervlakte borrelt het overduidelijk 
van ambitie om zich verder te ontwikkelen. Als 
jonge hoofdgreenkeeper werkt hij volledig mee 
in zijn team, waarbij de valkuil om alles zelf te 
willen doen om de hoek ligt.’

Verbinding met Australië
De winst van Maddison leverde wel een klein 
praktisch probleem op: hij was namelijk niet 
aanwezig bij de uitreiking vanwege een ver-
blijf in Australië. Een uitgebreide speech zat er 
deze keer daarom niet in. Voorafgaand aan de 
uitreiking had hij wel een video ingesproken, 
voor het geval hij zou winnen, waardoor de 
aanwezigen toch een dankwoord te horen 
kregen. Maddison blikte daarin terug op een 
bewogen jaar: ‘Dit is een superdruk jaar geweest 
voor mij, maar ook een van de succesvolste 
die ik meegemaakt heb. Dat zou niet mogelijk 
geweest zijn zonder iedereen die mij geholpen 
heeft. Daarom wil ik het hele team van The 
International bedanken, alle greenkeepers, en 
ook Hans Schaap van HGM voor de steun.’
Hij greep de mogelijkheid aan om nog wat 
verder terug te blikken. ‘Ik wil alle greenkeepers 
bedanken die me tijdens mijn carrière gesteund 
hebben, in het bijzonder Niall Richardson’, 
aldus Maddison. Want ook al is Maddison pas 
27, ervaring heeft hij zeker. De uit Leicester 
afkomstige Engelsman – die overigens vloeiend 
Nederlands spreekt – begon zijn loopbaan bij 
The Belfry Golf Club in zijn thuisland. Daarna 
verkaste hij naar The Dutch in Spijk, waar 
Maddison werkte onder de hoede van superin-

‘Tom is iemand die 
weet hoe hij 
topkwaliteit moet 
leveren’
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tendent Niall Richardson. Verder was hij betrok-
ken bij de aanleg van PGA Sweden National in 
Zweden, Bernardus in Cromvoirt en een baan 
bij Brussel, waarna hij in 2018 als superinten-
dent op The International ging werken. Daar 
geeft hij in de zomer leiding aan veertien man, 
en tijdens een groot toernooi als het KLM Open 
zelfs aan meer dan veertig man.

Uitdagend jaar voor de boeg
Maddison keek ook alvast vooruit naar 2020. 
Persoonlijk zal dat een uitdagend jaar voor hem 
worden. Maddison neemt namelijk afscheid 
van The International en gaat vanaf 2020 aan 
de slag als hoofdgreenkeeper op Golfclub De 
Hoge Kleij in Leusden, in dienst van De Ridder. 

‘Ik wil alle greenkeepers veel succes wensen 
voor 2020. Het gaat een moeilijk jaar worden 
met de overgang naar chemievrij beheer. Daar 
zal meer en diverser onderhoud voor nodig zijn, 
dus allemaal veel succes met de uitdaging die 
ons te wachten staat.’ En dan waren er ook nog 
lovende woorden voor collega-greenkeepers. 
Maddison: ‘Een compliment aan alle genomi-
neerden, en ik wil de jury natuurlijk bedanken 
voor haar beslissing.’

Alleen maar winnaars
Die complimenten aan het adres van de andere 
genomineerden waren natuurlijk volledig 
terecht. Tijdens het avondprogramma na de ver-
kiezing – die dit jaar gesponsord werd door ICL, 
Toro, Imants en Wiedenmann – werd meermaals 
benadrukt dat de Greenkeeper of the Year-
verkiezing geen verliezers kent. Met een schaal 
voor alle genomineerden werden ook zij in het 
zonnetje gezet. Nicolas de Schutter werd gepre-
zen om zijn ambitie en kennis, Jef Reynders 
kreeg complimenten voor zijn gastheerschap en 
Allan Salmond voor de kwaliteit die hij levert. 
Landkroon in het slotwoord: ‘Laat je niet uit het 
veld slaan als je het niet geworden bent, want 
jullie zijn stuk voor stuk keigoede greenkeepers. 
Deze competitie kent geen verliezers, alleen 
maar winnaars!’ Na die positieve noot volgde 
nog het zeer geslaagde green tie-diner en keer-
den alle avondgasten tevreden huiswaarts. Tot 
volgend jaar!

Juryvoorzitter Jannes Landkroon maakte de winnaar bekend.

Een wat andere prijsuitreiking dan gebruikelijk, want de winnaar - 

Tom Maddison - zat tijdens het symposium in Australië.

greenkeeper
of the year

‘Een compliment 
aan alle 
genomineerden, 
en ik wil de jury 
natuurlijk 
bedanken voor 
haar beslissing’

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/article/31708/maddison-
bekroont-succesvol-jaar-met-eretitel


