
Vandaag start weer een nieuwe Mastercourse Floriculture met deelnemers die het predikaat ‘Future 

Leader’ absoluut verdienen. Een van hen zal volgende week in Essen gekozen worden tot ‘Young 

International Grower of the Year’ door de AIPH. 

Zonder iemand te kort te willen doen, deelnemers zijn onder directieleden (allen tussen de 25 en 40 

jaar oud) Simone van Oene (Brazilie,  JOOST Kalanchoes), Marcel Bonekamp (USA, Green Circle 

Growers), Kees van Rooyen (KEES, Brazilie), Lisa Gonzalez (Holland Orchids, Guatemala), Shane 

Wang (Royal Base, Vietnam / Taiwan), Connor van Steekelenburg (Cosmic Plants, Canada), Eliot 

Barden (Majestic Trees, UK), Patrick Barendse (Symphony, Brazilie), Chris Kulei (Sian Flowers, Kenya) 

en last but not least, John Elstgeest (Flower Circus, Oekraine). 

Twee weken lang worden ze ondergedompeld in de toekomst van de internationale sierteelt. Bij elk 

te bezoeken bedrijf / partner gaan ze met de directie in gesprek over thema’s als familiebedrijf / 

bedrijfsopvolging, autonome teelt, curatieve biologie vs preventieve biologie, financieringsmodellen, 

cultuur binnen het bedrijf in geval van overnames en fusies, duurzaamheid als vertrekpunt van je 

bedrijfsvoering, etc.  

De Mastercourse bereidt aanstormde CEO’s van leidende sierteeltbedrijven voor op hun 

(toekomstige) rol. Tegelijkertijd biedt de Mastercourse een platform om wereldwijde peers te 

ontmoeten en gedurende twee weken zeer intensief mee samen te werken. Vrienden voor het 

leven. Het is niet voor niets dat de Mastercourse zich ontwikkeld heeft tot de voorselectie voor de 

‘Young International Grower of the Year’ Award.  

Door de enorme onzekerheid in de Nederlandse sierteelt hebben zich dit jaar geen deelnemers 

aangemeld die geselecteerd konden worden maar dat wil niet zeggen dat we volgend jaar weer 

hopen zo’n 2 – 3 deelnemers uit Nederland en Belgie te mogen verwelkomen.  

Wil je meer informatie over de Mastercourse? Loop dan even binnen op de IPM bij Dummen Orange 

om 16.30 op woensdag, 25 januari. Daar komen we samen met elkaar en met ex-alumni van eerdere 

Mastercourses. En wie weet, misschien doe jij volgend jaar mee! 


