Jurgen Ruyter: NGA moet het
beleid teruggeven aan de leden. Ik
ben lid en ik blijf lid, maar vind het
lastig om uit te leggen aan
collega-greenkeepers waarom zij
lid moeten worden.

Jurgen Ruyter is de tweede voorzitter van de
Nederlandse Greenkeeper Associatie. Voor
vakblad GREENKEEPER is hij de tweede exvoorzitter die wij mogen interviewen in onze
serie interviews. Jurgen is duidelijk een ‘buitenbeentje’ in de lijn van voorzitters. Bij de
vraag hem te mogen uitnodigen voor het
interview waarschuwde hij mij reeds; hij wil
graag meewerken aan de serie, maar met de
voorwaarde dat het zijn verhaal wordt. Hij
wil terugblikken doen, maar tijdens het
gesprek blijkt dat hij meer begaan is met het
heden en de hedendaagse positie van de
greenkeeper.
Auteur: Hein van Iersel

Het is tijd voor een brede
vereniging van
golfbaanpersoneel
Ruyter heeft de functie als voorzitter van de NGA
goed twee jaar vervuld. Korter dan zijn voorganger Ties Straatman die zes jaar, ofwel twee
volledige periodes, met de voorzittershamer heeft
rondgelopen. Ruyter werd in de zomer van 1996
aangesteld als voorzitter en trad af tijdens eerste
vakdag voor de golfindustrie in Hotel de Valk in
Tiel op 20 november 1998. De periode was kort,
maar Ruyter herinnert deze tijd als een intensieve
periode. In de eerste jaren van de NGA was de
greenkeeperassociatie op vrijwel elk gebied
afhankelijk van de NGF. Eén van de ambities van
Jurgen Ruyter en zijn collega-bestuursleden was
om een koers te varen die onafhankelijk van de
NGF verloopt. Ruyter: “Dat was niet altijd
gemakkelijk. Wij zijn wel eens weggelopen
tijdens vergaderingen. De NGF was ook niet
gewend aan een kritische opstelling van de
greenkeepers.” Eén van de ontwikkelingen die
Jurgen Ruyter mede ingang heeft gezet was een
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meer commerciële instelling van de associatie.
Ruyter: “Wij wilden doelen behalen en daarvoor
was geld nodig. Daarom hebben wij veel aandacht geschonken aan het donateursprogramma,
maar zijn we ook polo’s gaan verkopen onder de
leden. Dit alles om geld bij elkaar te krijgen.
Belangrijke sleutelfiguren in dit verband waren
volgens Ruyter Frans Kindt en Gerard van der
Werf. Allebei bestuursleden met een gezonde
commerciële instelling waar de vereniging veel
aan heeft gehad. Mede door dit geld en de
inspanningen van het bestuur was het in 1998
mogelijk om de eerste NGA vakdag te houden.
Voor Ruyter was dat zo gezegd zijn zwanenzang.
Op deze vakdag werd hij opgevolgd door
Arnoud de Jager.
Het idee voor een vakdag is overigens ontstaan
tijdens een andere première die tijdens de
zittingsperiode van Ruyter werd gehouden: het

eerste reisje naar Harrogate. Ruyter: “’s Avonds in
de bar werd het idee geboren van een vakdag.”
Andere zaken die mede door Ruyter waren
georganiseerd waren de eerste internationale
contacten met onder andere de FEGGA en
zusterorganisaties in België en Duitsland.
Voor Ruyter en zijn collega-bestuursleden waren
dat allemaal geen doelen op zich. Het vak van
greenkeeper moest opengetrokken worden en de
NGA moest fungeren als een belangrijk
instrument om de kennis van de Nederlandse
greenkeepers te bevorderen. Maar Ruyter wilde
graag verder gaan. In een interview in
Greenkeeper uit november 1996 zegt hij letterlijk
dat leden van de NGA recht hebben om iets
terug te krijgen voor hun jaarlijkse contributie
van 75 gulden. Tot op heden heeft Ruyter nog
steeds dezelfde mening hierover. Hoewel hij over
het bevorderen van deskundigheid van greenkeepers inmiddels een meer genuanceerde
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15 jaar NGA

mening heeft. Volgens Ruyter is dat laatste
primair een taak van de NGF. Zij hebben het
meeste belang bij het feit dat de Nederlandse
banen worden onderhouden door deskundig en
goed geschoold personeel. In datzelfde interview
in 1996 geeft Ruyter aan dat de NGA nooit kan
fungeren als een vakbond voor greenkeepers.
Ook hierin heeft hij zijn mening ietwat bijgesteld.
Ruyter verwijt dat het huidige NGA-bestuur zij
zich teveel afzijdig heeft gehouden tijdens het
conflict rondom de CAO voor de golfindustrie.
Jurgen Ruyter:”Rob Wilderom steekt zijn kop in
het zand en beroept zich op het feit dat de NGA
geen vakbond is, maar”, zo vervolgt Ruyter, “hij
zit er wel voor de leden en het belang van die
leden.” Leden moeten diensten terugkrijgen voor
hun lidmaatschapsgeld en daarover had men
volgens Ruyter een duidelijke stellingname
moeten nemen. Jurgen Ruyter is zo mogelijk nog
kritischer over de rol van de FNV. “Veel
geschreeuw en weinig wol”, zo vat hij hun
optreden bondig samen. De FNV heeft veel loze
beloftes gedaan over rechten die Nederlandse
greenkeepers zouden hebben. Bij de totstandkoming van de CAO Golf heeft de FNV dan ook
totaal buitenspel gestaan. Ruyter heeft in dit
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verband meer respect voor de CNV die zich
bescheidener heeft opgesteld en in een aantal
individuele gevallen goed heeft geadviseerd en
bijgesprongen.”
CAO golf
Ruyter heeft overigens geen principieel bezwaar
tegen een CAO voor de golfbranche. Hij ziet er
zelfs de voordelen van in, maar dan moeten de
voorwaarden wel beter zijn. Ruyter: “Je ziet nu
gediplomeerde greenkeepers van rond de veertig
jaar die met €1250,- netto per maand naar huis
gaan. In hoeverre kun je dan aan greenkeepers
vragen dat ze moeten investeren in opleidingen
als dat niet resulteert in een beter salaris.”
Ruyter is nog altijd lid van de NGA en zal dat ook
blijven, maar hij is wel de enige greenkeeper op
golfclub Herkenbosch die lid is. Ruyter: “Als een
collega-greenkeeper mij vraagt waarom hij
NGA-lid zou moeten worden, dan vind ik dat
lastig uit te leggen. Het gratis vakblad Groen &
Golf zet geen zode aan de dijk, want die ligt ook
op de club en in de kantine en veel greenkeepers
offeren geen vrije dag op om naar een vakdag te
gaan.”

VVGBP
In de mening van Jurgen Ruyter is de huidige
CAO absoluut ondermaats en heeft de NGA
daarin een slag gemist. Bewondering heeft hij
wel voor de NVG die het spel perfect heeft
gespeeld. Volgens Ruyter moet er eens gedacht
worden aan een verbreding van de club waarin
het golfbaanpersoneel is vertegenwoordigd. Hij
heeft al een werktitel: Vereniging voor
GolfBaanPersoneel. Ruyter: “De NVG is heer en
meester en er is geen enkele club of organisatie
die hen serieus tegengas geeft bij de samenstelling van de CAO.”

“Bevorderen van
deskundigheid is een
primaire taak van de NGF
en niet van de greenkeepers of de NGA.”
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