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Gepassioneerd. Bevlogen. Leergierig. 
Toekomstgericht.

Ook dit jaar konden de kandidaten van de 
Greenkeeper of the Year-verkiezing de nodige 
lovende woorden in hun zak steken. De vijfde 
editie van de award werd uitgereikt aansluitend 
op het Nationaal Golf & Groen Symposium en de 

uitreiking van de Toro Greenkeeper Student of 
the Year. Genomineerd waren deze keer Jeroen 
van Eijk (Golfbaan Broekpolder), Patrick van den 
Beuken (SBA Golf & Groen, Golfbaan Welschap), 
Eric Wijnhoven (Golfbaan Geijsteren) en Arjen 
Westeneng (H4A, Golfbaan de Woeste Kop). Elk jaar 
is het weer een spannende strijd tussen de geno-
mineerden. Dit jaar was dat niet anders. Hoewel 

alle vier de kandidaten werden geprezen om 
dingen als inzet en vakkennis, kwamen voor elke 
kandidaat specifieke kwaliteiten naar voren.  

Juryoordeel
Wat viel de jury op aan de kandidaten? Tijd voor 
enkele punten uit het juryrapport. Kandidaat 
Patrick van den Beuken wordt door de jury 

Enthousiast, open 
en innovatief
Arjen Westeneng neemt vijfde Greenkeeper of the Year-award in ontvangst

Voor alweer de vijfde keer werd donderdag 7 december de Greenkeeper of the Year-award uitgereikt. Dit jaar was de gelukkige titelwinnaar 

Arjen Westeneng, via aannemer H4A Groen als greenkeeper werkzaam op Golfbaan de Woeste Kop in Axel. 
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omschreven als iemand die met beperkte midde-
len en mensen een uitzonderlijk goed niveau kan 
bereiken. Zo goed, dat hij ook regelmatig wordt 
ingeschakeld voor advies en hulp op andere banen 
die SBA Groen & Golf onderhoudt. Hij is een 
praktische en hands-on greenkeeper, met een
toekomstgerichte aanpak.

Jeroen van Eijk kent zowel de baan als de club 
als zijn broekzak, aldus de jury. Hij is bevlogen en 
leidend in verbeteringsprojecten en renovaties 
op de baan. De kwaliteit van zijn greens staat op 
nummer één en Van Eijk doet zijn best voor het 
terugdringen van het aantal bemestingsgiften en 

de hoeveelheid irrigatie. Hij onderhoudt een warm 
contact met de leden van de club. 

Eric Wijnhoven is een leergierige greenkeeper 
die zeer gedreven is om zijn baan op een hoog 
niveau te brengen en houden, zo oordeelt de jury. 
Wijnhoven werkt regelmatig mee als vrijwilliger 
tijdens toernooien. De ervaring en kennis die hij 
hier bij opdoet, sterkt hem als persoon en helpt 
hem zijn golfbaan naar een hoger niveau te til-
len. Samen met de baancommissaris werkt hij aan 
het realiseren van pesticidenvrij onderhoud met 
behoud van de kwaliteit. 

Minimale middelen
Arjen Westeneng werd door de jury getypeerd als 
enthousiast, open en innovatief. Hij is toegewijd, 
heeft positieve energie en is toekomstgericht. Hij 
weet het beheer op verantwoorde wijze terug te 
brengen tot de essentie van greenkeeping, 
waardoor met minimale input een kwalitatief 
hoogwaardige output wordt gerealiseerd. Als 
voorbeeld noemde de jury de omslag in het 
grasbestand, de speelkwaliteit van de greens en 
de beperkte last van ziekten.
Als onderdeel van de beoordeling bestudeerde de 
jury ingevulde vragenlijsten, maar ook werden de 
golfbanen bezocht. En hoewel de juryleden zich 
ervan bewust zijn dat het bezoek aan de golfbaan 
een momentopname is, wilden ze tijdens de 
uitreiking niet onbenoemd laten dat ‘Arjens greens’ 
er destijds uitmuntend bij lagen, zeker gelet op 
budget en mankracht.
Westeneng is hoofdgreenkeeper op de 
18-holesbaan De Woeste Kop in Axel. In 2012 trad 
hij in dienst bij H4A. Omdat De Woeste Kop het 
beheer en onderhoud van de golfbaan per april 
2012 uitbesteedde aan H4A, werd Westeneng 
hoofdgreenkeeper van deze baan. ‘Dat was in het 
begin even moeilijk voor het greenkeepingteam 
dat door H4A werd overgenomen. Maar we zijn 
inmiddels een hecht team van vijf man, 
inclusief mijzelf’, vertelde Westeneng eerder tegen 
Greenkeeper. 

GREENKEEPER OF 
THE YEAR
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In datzelfde interview gaf hij ook te kennen 
vereerd te zijn met de nominatie, maar te vinden 
dat ook zijn team de nodige credits verdient; 
greenkeepers die hij naar eigen zeggen uit bed kan 
bellen als dat nodig is. ‘Ik maak nooit roosters, ook 
niet voor het weekend. Ik vraag altijd wie er tijd en 
zin heeft om in het weekend te werken. Dat wordt 
altijd opgelost’, vertelde Westeneng onder meer. 
‘Dat is een droom. Ja, ik werk met een dreamteam. 
Iedereen kan zelfstandig werken, alhoewel ik 
globaal zeker mijn ideeën overdraag.’ 

Speelkwaliteit versus gezonde grasmat
Wat alle kandidaten volgens de jury bindt, is dat 
zij zich goed hebben ontwikkeld in hun wijze van 
baanbeheer. Westeneng werkt, net als de andere 
kandidaten, volgens greenkeeping ‘nieuwe stijl’, 
met de nieuwste technieken en met de Green Deal 
als thema. ‘GOTY 2018 gaat de boeken in als het 

jaar waarin alle kandidaten met beperkte middelen 
een hoge kwaliteit weten te realiseren, waarbij zij 
op zoek zijn naar de juiste balans tussen 
speelkwaliteit en een gezonde grasmat’, zo valt te 
lezen in het juryrapport.

De winnaar werd bekendgemaakt door Koert 
Donkers en Wim Smits. Donkers mag zich de aller-
eerste Greenkeeper of the Year noemen en nam 
dit jaar het stokje over van Smits als voorzitter van 
de jury. Smits bleef dit jaar nog in een ondersteu-
nende rol betrokken bij het proces. ‘Het is altijd bij-
zonder om te zien hoeveel passie de greenkeepers 
hebben’, vertelt Smits na afloop aan Greenkeeper, 
terugblikkend op zijn rol binnen de jury. ‘En dat 
zij tegenwoordig met heel andere dingen bezig 
zijn, maar tegelijkertijd tegen dingen aanlopen die 
vroeger ook speelden.’ 

Na de uitreiking bij het Golf & Groen Symposium, 
begaf een select gezelschap zich naar een nabij-
gelegen locatie voor een diner en borrel. Daar 
werden Westeneng en de andere kandidaten nog-
maals gefeliciteerd, waarbij Donkers Westeneng 
op het hart drukte te genieten van de periode als 
Greenkeeper of the Year. Tevens werd de rol van 
de award als promotor van het greenkeepersvak 
nogmaals belicht. 

Dit jaar werd geen High Potential-award uitgereikt. 
Wel werd voorafgaand aan Greenkeeper of the 
Year-verkiezing de Toro Greenkeeper Student of 
the Year uitgereikt. Davy Driesen van de Koninklijke 
Limburg Golf Club (Houthalen – Helchteren) won 
de titel en daarmee een stage op St. Andrews 
Links. 
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GREENKEEPER OF THE YEAR

De GotY-verkiezing werd dit jaar voor de vijfde 
keer op rij georganiseerd. Arjen Westeneng mag 
zich als winnaar in het rijtje scharen van de eerdere 
winnaars Koert Donkers, Kristian Summerfield, 
William Boogaarts en Vincent de Vries. 
 
De verkiezing werd wederom mogelijk gemaakt 
door de sponsors Toro, ICL Specialty Fertilizers  
en Bayer.

Namens Greenkeeper gefeliciteerd met  
de mooie titel, Arjen!

‘Er iS NoG VEEL oNBEKEND oVEr oNS WErK. DAT MAAKT HET uiTDrAGEN LEuK’

Als je Greenkeeper of the Year wordt, komt er veel op je af. Daarom belde de redactie van 
Greenkeeper de week na de uitreiking nog even met de kersverse winnaar, die zegt het een 
geweldige ervaring te vinden. Hij kijkt met een warm gevoel terug op het contact met de andere 
genomineerden. ‘Je hebt met elkaar toch wat opgebouwd. We zijn gaan golfen, hebben gewerkt aan 
de film (promotiefilm, red.). Daardoor  leer je elkaar steeds beter kennen.’ Door de spanning was het 
wel lastig tijdens het congres de aandacht erbij te houden. Westeneng: ‘De apotheose aan het einde, 
dat je nog niet weet welke kant het op gaat, en dat je even later ook nog eens honderd man voor je 
hebt staan, dat was echt gaaf.’ 

De jury stipte diverse competenties van Westeneng aan. Op de vraag waarin hij zelf denkt dat hij 
sterk is, antwoordt hij: ‘Wat bij mij past, is het teamspel. Learning by example, dingen voordoen en 
ook echt teamspirit kweken. Dat vind ik belangrijk, maar ik haal er ook veel uit. Ik kan wel hard 
werken, maar als ik dingen voordoe, werken we met zijn allen nog harder. Wat ik daarnaast 
belangrijk vind, is enthousiasme. Het kost zo weinig, maar je bereikt zoveel meer. Natuurlijk zijn niet 
alle dingen leuk om te doen. Maar het moet wel gebeuren; een kwestie van rug recht en gaan! Wat 
in de greenkeeperswereld weleens vergeten wordt, maar wat ik heel belangrijk vind, is het besef dat 
de golfer je boterham betaalt. Het gaat erom dat je het de spelers naar de zin maakt. Je wilt je werk 
afmaken, maar de spelers moeten ook door. Andersom kom je er ook niet mee weg om de baan 
mooi te laten ogen en je werkzaamheden te laten zitten. Dus ja, dat zorgt weleens voor wrijving.’

De ambassadeursrol die de Greenkeeper of the Year elk jaar op zich neemt, vindt Westeneng 
weliswaar spannend, maar gaat hij vol vertrouwen tegemoet. ‘Zo heb ik in de aanloop naar de 
uitreiking al een interview gehad met PZC. Dat hoort er ook bij. Als ik mensen over mijn baan vertel, 
krijg ik nog vaak de reactie: werk je het hele jaar door op de golfbaan? Als ik dan vertel dat we er 
met zijn vijven werken, zijn ze helemáál verbaasd. Er is nog veel onbekend over ons werk. 
Dat maakt het uitdragen leuk.’

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-7190


