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alleen maar bereiken door langdurig, gestructureerd goed onder-
houd toe te passen.” 
William Boogaarts: “Langzaam maar zeker. Toch bespeur ik te veel 
en te vaak de gedachte van ‘wie dan leeft, wie dan zorgt’. Er zijn 
nog te veel banen die geen concrete plannen hebben en de tijd 
begint wel te dringen. Dat vind ik zorgwekkend, want hoe langer je 
wacht, hoe groter de stappen worden. De Deense hoofdgreenkeeper 
Thomas Pihl zegt daarover: neem je rustig de trap of moet je op een 
gegeven moment een lift laten bouwen?”
Vincent de Vries: “Een jaar geleden had ik gezegd ‘nog niet’ maar er 
wordt nu meer en meer onderling door collega’s over gesproken. Dat 
komt ook door het goede werk van Niels Dokkuma, de agronoom 
van de NGF. Maar toch zijn er te veel managers en bestuurders die 
denken dat ‘het wel in orde komt’ en verwachten dat de green- 
keeper het regelt. Maar het is een gezamenlijke verantwoordelijk-
heid. Het komt niet vanzelf in orde en het waait ook niet over.”

Begint het idee van de Green Deal, van een andere 
aanpak, te ‘landen’ in golf?
Koert Donkers: “Meer en meer, maar dan heb ik het 
over de greenkeepers. Ik zie bij bestuur/directie en bij 
het management van banen nog te weinig beweging, te 
veel kortetermijndenken. Golf wordt per definitie op een 
natuurlijk oppervlak gespeeld. De natuur werkt nooit op 
korte termijn. Een duurzaam goed speloppervlak kan je 

Ontwikkelingen in greenkeeping

De mannen van het gras
 

GolfMarkt vroeg de laatste drie Greenkeepers van het Jaar naar de ontwikkelingen in hun vak, de Green Deal 
en of de golfclubs en -banen overtuigd beginnen te raken dat een nieuwe strategie onontkoombaar is.  
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 “Er zijn nog te veel banen die 
geen concrete plannen hebben 
en de tijd begint wel te dringen”
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Het sturen van het proces dat moet leiden tot 
een structurele speelkwaliteit, hoe heb je dat 
aangepakt? Was het een logisch gevolg van de 
manier waarop je al werkte? 
Donkers: “Je ziet op banen dat bij opstart, aanleg en 
eerste jaren verkeerde keuzes zijn gemaakt, vaak met 
begrijpelijke redenen. Deze moeten op een gegeven 
moment worden gecorrigeerd. Daarna is het essentieel 
dat je actief gaat monitoren en controleren zodat je op 
tijd kunt sturen op je beheer.”
Boogaarts: “Ook hier zie ik dat er nog te veel wordt 
afgewacht, alsof er kant-en-klare oplossingen zijn. Het 
is je eigen traject, op je eigen baan. Dus ook je eigen 
oplossing. En die is weer gebaseerd op een gedegen 
plan met een grondige aanpak.”
De Vries: “Als je een structurele speelkwaliteit hebt, dan 
is dat het gevolg van het goede werk van de laatste  
jaren. Als je geen brede basis hebt, kun je dingen niet 
met ‘snelle middelen’ en ook niet in korte tijd veran-
deren. Dan wordt het heel moeilijk een structurele 
speelkwaliteit te krijgen en te houden. Maar ook als het 
allemaal wel in orde is, dan zullen we met z’n allen meer 
dingen moeten tolereren.”

Heeft planmatigheid het helemaal gewonnen van ad 
hoc symptoombestrijding?
Donkers: “Nee, nog niet. Het wordt tijd dat het manage-
ment van club of baan eens goed met hoofdgreen- 

keepers gaat praten. De vraag is: zijn we klaar voor 2020? Wat 
zijn onze grassen? Daarbij moet je er overigens vanuit gaan dat 
straatgras ongewenst is. Denk aan maximaal vijftien procent van dit 
ongewenste gras. Heb je meer, dan heb je een serieus probleem! Als 
je altijd hoofdpijn hebt, kom je met paracetamol een heel eind maar 
uiteindelijk moet je toch de oorzaak gaan wegnemen. Er kunnen 
best antwoorden komen die het management niet wil horen. De 
greenkeeper moet ook de kans krijgen voor gestructureerd onder-
houd en planmatigheid.”
Boogaarts: “De structurele kwaliteit op de banen die De Enk onder-
houdt, is goed en er wordt planmatig gewerkt. Het is lastig om 
over andere courses te oordelen. Het voordeel van goed plannen in 
plaats van willekeurig naar oplossingen te zoeken, lijkt mij meer dan 
logisch.”
De Vries: “Dat weet ik niet. Er zijn veel collega’s die nog ad hoc 
werken. Het is ook allemaal niet zo gemakkelijk. Een golfbaan is en 
blijft een natuurproduct. Er zijn veel zaken die invloed hebben. Denk 
alleen maar aan het weer. Banen en clubs met een GEO-certificering 
denken dat het voldoen aan de eisen van de Green Deal met het 
certificaat gemakkelijk wordt. Het GEO-certificaat is iets dat je helpt 
om dingen, processen te registreren.”

Hoe heb je de communicatie met de golfer geregeld?
Donkers: “Ik zit in de baancommissie. Wij hebben elke dag contact 
met de medewerkers van de shop. We proberen regelmatig een 
artikel in het clubblad en info op de site te plaatsen en elk jaar houd 
ik een presentatie op de marshaldag.”
Boogaarts: “Die communicatie is essentieel en ik zorg ervoor dat 
die uitgebreid is. Het is van belang dat spelers zich realiseren dat 
een baan nooit honderd procent perfect is en dat dit ook niet erg 
is. De invloed van tv-uitzendingen is niet altijd positief. Volgens mij 
worden er nogal wat filters gebruikt om de baan groen over te laten 
komen.”
De Vries: “Op de sites van onze banen vertellen we het een en ander. 
Maar ik denk dat het beter kan. Je kunt als greenkeeper voor een 
wedstrijd of een damesochtend uitleggen dat er een probleem is 
met – bijvoorbeeld – dollarspot of waarom je juist op dat moment 
met onderhoud bezig bent. Daar moeten greenkeepers zich meer op 
focussen. Het is beter om zaken vooraf uit te leggen dan dat je je 
later moet excuseren. Caddiemasters moeten we daarbij betrekken: 
zij kunnen bijvoorbeeld gastspelers informeren.”

Hoe zie je dat in samenspel van de verantwoordelijkheden van 
baanmanager, -commissies, bestuur/directie en professional? 
Kan een hoofdgreenkeeper wel goed zijn vak uitoefenen?
Donkers: “Ik geloof heel erg in elkaar versterken. Goed beschouwd 

“ Het is in feite vrij simpel: een 
heel brede basis is nodig om 
tot een goede speelkwaliteit te 
komen”

Structurele speelkwaliteit is het uitgangspunt van het handicap-

systeem. Niet de speelkwaliteit van vandaag, morgen of een piek-

moment tijdens een wedstrijd maar het evenwicht in de piramide 

‘Beheerkwaliteit als basis voor sportkwaliteit’. De juiste basiskwaliteit 

voor een constante speelkwaliteit door het hele jaar heen. Zonder te 

veel terugval na een kortstondig piekmoment of ingrijpende onder-

houdsmaatregelen. Een mooie constante lijn dus.
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senteerd. Ik geloof heel sterk in bijeenkomsten waarop greenkeepers 
praten over hun problemen, elkaar helpen en best practices delen. Er 
is natuurlijk ook nog meer onderzoek nodig.”
De Vries: “Heel belangrijk. Ik overleg twee keer per jaar met collega’s 
van zes banen die min of meer in de buurt van De Hoge Kleij  
liggen. Daarnaast is er veel uitwisseling met greenkeepers van 
andere banen die door De Ridder worden onderhouden. Dat zouden 
meer collega’s moeten doen. We hebben de wijsheid niet in pacht en 
we kunnen altijd weer van een ander leren.”

Waarom moeten meer hoofdgreenkeepers zich nadrukkelijker 
uitspreken en zich sterk(er) maken voor hun vakmanschap?
Donkers: “Greenkeepers moeten zich zeker uitspreken. Een goede 
greenkeeper heeft de speler altijd in het achterhoofd. Hij is altijd 
bezig met het speloppervlak zo goed maar ook zo gezond moge-
lijk te maken. Iedereen kan een green laten pieken met allemaal 
verschillende middeltjes en lager maaien maar om structureel goede 
kwaliteit te bieden, moeten er soms stevige keuzes worden gemaakt 
die het bestuur of de directie niet altijd wil horen.”
Boogaarts: “Het is nog belangrijker dat greenkeepers in deze tijd 
hun stem laten horen. Zij hebben immers de kennis en dan moeten 
ze soms, waar nodig, op hun strepen staan. In mijn ogen zijn green-
keepers vaak te bescheiden. Het is in feite vrij simpel: een heel brede 
basis is nodig om tot een goede speelkwaliteit te komen.”
De Vries: “Zeker. Greenkeeping is meer dan het gras maaien, niet-
waar? Communiceer goed met alle betrokkenen. Maar zoals ik al 
eerder zei, je moet voor jezelf en je collega’s opkomen.”

hebben we allemaal hetzelfde doel: structureel spel- 
plezier op een duurzame wijze. Ik heb regelmatig contact 
met de professional over spelkwaliteit, maar ook over 
hoe we met simpele handelingen het trainingstechnisch 
leuker kunnen maken. Er is ook contact nu tussen NGA 
en PGA, dit jaar zal greenkeeping nog meer een onder-
werp worden in de pro-opleidingen van alle niveaus. Met 
precies die gedachte in het achterhoofd: hoe kunnen we 
elkaar versterken? We kunnen hier ontzettend mooie 
dingen doen samen en daar zijn zeker de eerste stappen 
al voor gezet vanuit de NGA en PGA.”
Boogaarts: “Als dat samenspel goed is, kun je de  
problemen oplossen. Maar in de praktijk is dit niet altijd 
het geval. Ik denk dat het belangrijk is dat de green-
keeper de ruimte krijgt om zijn werk goed te doen. Maar 
zolang er nog baancommissies zijn die de greenkeeper 
vertellen wat hij moet doen, heb je een probleem.”
De Vries: “Ja en nee. De greenkeeper moet het ‘waarom’ 
altijd goed aan zijn baancommissie kunnen uitleggen. 
Maar ook aan de manager en de leden. Waar nodig 
moet hij of zij echt op zijn strepen gaan staan.”

Hoe groot is het belang van onafhankelijke 
kennisdeling in jullie vak?
Donkers: “Ik denk dat het niveau van kennis ontzettend 
belangrijk is. Het is aan ons als greenkeepers om te 
bepalen wat structureel kan bijdragen aan onze gras-
gezondheid en welke producten de hoofdpijn alleen 
maar wegstoppen en niet oplossen. Onafhankelijkheid 
bereik je slechts als je het juiste kennisniveau bezit! Met 
de NGA werken we heel hard aan kennisverbetering 
en -deling, bijvoorbeeld met informatie op de website 
www.ngagolf.nl.”
Boogaarts: “Het is belangrijk dat partijen als de NGF, de 
NVG en natuurlijk de NGA goed samenwerken en er zo 
voor zorgen dat er meer en meer kennis wordt gepre-

“ Een goede greenkeeper heeft de 
speler altijd in het achterhoofd” 


