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William Boogaarts als  
kwartiermaker naar  
St. Andrews Links
Voormalig Greenkeeper of the Year op veldonderzoek voor
 Toro Greenkeeper Student of The Year 

Op het Nationaal Golf & Groen Symposium op 7 december zal naast de Greenkeeper of the Year ook voor de eerste keer de Toro Greenkeeper Student of 

the Year bekend worden gemaakt. De prijs voor de winnaar: een stage op St. Andrews Links. William Boogaarts reisde af naar Schotland om alvast een 

kijkje te nemen. Aan Greenkeeper vertelt hij over zijn ervaringen.
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De Toro Greenkeeper Student of the Year Awards 
geeft jonge professionals de kans zich door middel 
van een stage te verdiepen in het vak op een van 
de oudste en meest prestigieuze banen ter wereld. 
Het initiatief draait al jaren, maar dit jaar mogen 
voor het eerst kandidaten uit Nederland meedoen. 
Dat betekent dat een Nederlandse kandidaat een 
stage op St. Andrews Links krijgt. 

In overleg met de NGA en in opdracht van Toro 
bracht Boogaarts, hoofdgreenkeeper van De Enk 
Groen & Golf, voormalig Greenkeeper of the Year 
en secretaris van Pro Turf Care, vier weken door 
op vier van de zeven banen van St. Andrews Links. 
Daar draaide hij mee met drie van de vier green-
keepersteams en keek hij wat de aankomende Toro 
Greenkeeper Student of the Year te wachten staat. 

The Old Course
‘Na mijn aankomst op zaterdag ben ik zondag 

direct begonnen op de The Old Course, waar op 
dat moment voorbereidingen werden getrof-
fen voor het Alfred Dunhill Links Championship. 
Tijdens deze wedstrijd spelen pro’s en bekende 
mensen op drie banen. Uiteindelijk blijven er in de 
finale 60 man over. De wedstrijd wordt dan beslist 
op de The Old Course.’

Het is een toptoernooi om aan te mogen meewer-
ken, aldus Boogaarts. ‘We werkten in ochtend- en 

avondploegen. Van maandag tot en met woensdag 
werden voorbereidingswerkzaamheden uitge-
voerd. Donderdag tot en met zondag waren de 
wedstrijddagen. ‘s Ochtends maakten we de baan 
klaar, we aten wat, keken de wedstrijd, om vervol-
gens terug te komen en weer aan de slag te gaan.’
De week na de wedstrijd werd regulier onderhoud 
uitgevoerd: greens maaien, harken, vlaggen steken 
en op eigen verzoek werkte Boogaarts mee aan 
het bouwen van een bunker. De wedstrijd was 
weliswaar ten einde, maar ook deze week lag het 
niveau nog ontzettend hoog, vertelt Boogaarts, 
voor wie deze ervaring ook een hele belevenis was. 
‘Het was ook voor mij de eerste keer dat ik mee-
werkte aan een toernooi als dit. Heel spannend. 
Als ze in het pikkedonker tegen je zeggen: begin 
maar op hole 18 met het maaien van de surrounds, 
dat is een hele uitdaging. Maar wel een prachtige 
ervaring.’

 ‘Het kenmerkende  

bruggetje, maar ook de rest 

van de banen. Alles ademt 

golf en golfhistorie’
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New Course, Jubilee Course en Castle Course
Gedurende twee weken draaide Boogaarts mee op 
de The Old Course, om zijn toer voort te zetten op 
The New Course en The Jubilee Course (die naast 
The Old Course liggen), waar hij meehielp met het 
renoveren van de bunkers. De vierde week werd 
doorgebracht op The Castle Course, een relatief 
nieuwe baan van 90 hectare, die net boven St. 
Andrews op een heuvel ligt en volgens Boogaarts 
een heel ander soort baan is. Hier hielp hij mee 
met onderhoudswerkzaamheden en het verzame-
len van data, de laatste werkzaamheden voor de 
seizoenssluiting.

Vier weken lang trok Boogaarts op met Joen 
Peterson, Toro Greenkeeper Student of the Year, die 
na het winnen van de prijs in Denemarken dit jaar 
op de baan mocht meedraaien. Het viel Boogaarts 
op dat je op deze banen alle kansen krijgt om te 
leren en te proberen, als je daarom vraagt. ‘Alle 

hoofdgreenkeepers nemen de tijd om het hoe en 
wat uit te leggen, helemaal als je interesse toont. 
De greenkeepers zitten vol passie en staan echt 
klaar om hun kennis te delen. Dat is ontzettend 
mooi om te zien’, vertelt hij. ‘De hele setting is 
sowieso uniek. Het kenmerkende bruggetje op St. 
Andrews, maar ook op de rest van de banen. Het 
gevoel is moeilijk te omschrijven. De hele omge-
ving ademt golf en golfhistorie.’ 

Oog voor detail
Ook de grote aandacht voor detail viel hem op. 
‘Bijvoorbeeld dat alle bunkers álle dagen geharkt 
worden. Nu zullen er hier vast banen zijn die dat 
ook doen, maar lang niet allemaal. Verder valt 
het oog voor detail ook in andere dingen op: 
het bijknippen van de randjes van de bunker, 
het oppoetsen van de vlaggenstok … Het wordt 
allemaal met de grootst mogelijke zorg gedaan, 
voor de golfer uit. Wat ik ook bijzonder vind, is het 
enorme respect van de golfers voor de greenkee-
pers. Misschien ligt het ook aan de unieke locatie: 
een plaats waar mensen vaak maar één keer in hun 
leven komen.’ 

De verkiezing
De Nederlandse verkiezing van de Toro 
Greenkeeper Student of the Year verloopt iets 

anders dan die van de Greenkeeper of the Year. 
Aangemelde kandidaten moeten formulieren 
invullen en als ze worden genomineerd, worden 
ze ondervraagd door de jury. Die kiest op basis 
van de interviews een winnaar. Voorwaarde is dat 
kandidaten een opleiding volgen bij een van de 
opleidingen. De kans is groot dat de wedstrijd vol-
gend jaar terugkeert. 
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Ook buiten de competitie 

ligt het niveau  

ontzettend hoog
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Boogaarts: ‘Voor elke greenkeeper, of je nu begint 
of wat meer ervaren bent, is het leerzaam om 
eens op internationaal niveau mee te draaien. Het 
is leuk en je leert er altijd van. Is het niet op het 
gebied van onderhoud, dan is het wel over de 
vraag hoe je iedereen scherp en op één lijn krijgt.’ 
Boogaarts wijst erop dat dit niet de enige manier 
is om dit te bereiken en dat er ook mogelijkheden 
zijn om toernooi-ervaring op te doen met onder-
steuning van het Pro Turf Care-fonds.  

Jongeren die geïnteresseerd zijn in de Toro 
Greenkeeper Student of the Year-verkiezing, kun-
nen met vragen terecht bij de NGA of PTC, vertelt 
Boogaarts. Hij bedankt Toro voor de kans en heeft 
verder maar één boodschap: ‘Iedereen die de kans 
krijgt om dit te doen, moet die met beide handen 
aangrijpen. Het is een unieke, once in a lifetime 
kans.’ 

Uitreiking 2017
Het Nationaal Golf & Groen Symposium vindt 
plaats op 7 december op Landgoed de Horst in 
Driebergen. De Greenkeeper of the Year 2018 en 
de Toro Greenkeeper Student of the Year worden 
bekendgemaakt na afloop van het reguliere  
programma.
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