Aan de slag op de Lage Vuursche

U ziet een fictieve advertentie als kop boven
dit artikel. Een greenkeeper met 15 jaar ervaring is gewenst in een almaar doorgroeiende
golfbranche. Echter, de naar personeel zoekende werkgever zal ‘15 jaar’ niet snel als
standaard in zijn/ haar advertentie vernoemen. Uiteraard gebruik ik dit getal omdat dit
vakblad alweer 15 jaar oud is. Voor mij was
het vakblad Greenkeeper een entree in de
groene golfindustrie buiten mijn werk als
greenkeeper. Terwijl ik op meerdere golfbanen in ons land werkte begon ik mij in te zetten voor de Nederlandse Greenkeepers
Associatie. Mijn eerste klus voor deze brancheorganisatie was als redactielid meedenken
en –werken aan dit blad. Vanuit de toenmalige samenwerking tot het magazine wat het
nu is wil ik de redactie hartelijk feliciteren
met dit lustrum.
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Futuristisch
In 1986 begon ik als assistent-greenkeeper te
werken op U.G.C. ‘De Pan’. Wanneer mij toen
was gevraagd een blik vooruit te werpen op
greenkeeping in Nederland had ik waarschijnlijk
de plank volledig misgeslagen. Want wat is ons
vak onvoorspelbaar gegroeid de afgelopen twintig
jaar! Nu verzoekt dit vakblad mij hetzelfde te
doen. In het kader van genoemd jubileum mag ik
schrijven over greenkeeping over 15 jaar. Zoals zo
vaak: de vraag is gemakkelijker gesteld dan het
antwoord gegeven. Wat mij betreft wordt het
meer een soort van ideaalbeeld creëren: hoe zie
ik graag golfbaanonderhoud in de toekomst?
Daarmee wil ik niet te futuristisch zijn. In mijn
vele bezoeken aan vakgerelateerde congressen en
conferenties heb ik ook lezingen over de toekomst
aangehoord. Er worden dan met veel gevoel voor
humor dia’s getoond van afstandbestuurbare
maaimachines en door water gevoede hydraulische
slangen. Maar wat is futuristisch in deze context?
Twintig jaar geleden droomden wij van grassoorten
die aardig in de schaduw kunnen gedijen.
Onlangs won een graszaadbedrijf een innovatieprijs
voor de droom van twintig jaar terug. Vorige
maand kwam de lokale machinedealer voorrijden
met zijn afstandbestuurbare roughmaaier. Wat is
futuristisch? Om hier te veronderstellen dat over
15 jaar golfbaanonderhoud verricht wordt vanaf
een bureaustoel met joystick in de handen van een
greenkeeper gaat mij wat ver. Sterker nog, is dat
wat men zou willen? Want dan dient een andere
vraag gesteld te worden: heeft ons vak toekomst?
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GEZOCHT: Greenkeeper met
15 jaar ervaring!
Ver-van-mijn-bed-show
De bal teruggekaatst: wij moeten zelf zorgen dat
ons vak toekomst heeft! Wij moeten onszelf
onmisbaar maken op ieder golfterrein van ons
land, van Europa en de rest van de wereld.
Via het volgen van cursussen en het bijwonen
van workshops en het luisteren naar interessante
sprekers moeten wij onze kennis blijven verbreden.
Uiteraard gaan wij meegezogen worden in een
snelgroeiende groene golfindustrie. Innovaties
zijn aan de orde van de dag. Maaiunits moesten
‘vroeger’ regelmatig worden doorgesmeerd.
Nu zijn er onderhoudsvrije kooien. Vergelijk meststoffen uit de jaren ‘70/‘80 eens met het aanbod
van nu: een exacte verdeling van NPK’s die op de
zak stonden nauwkeurig verdeeld over de vierkante
meter leek toen een utopie. Ik verzeker u dat
deze markt, noem het wetenschap, over 15 jaar
verder is dan u nu durft in te schatten. ‘Vroeger’
werd er wat afgesjouwd met haspels en slangen
om de diverse terreinonderdelen te beregenen.
Golfbanen die deze methode nog steeds hanteren
zijn niet meer van deze tijd. Sorry. Op dit moment
worden er sproeiers ontwikkeld die zelf na kunnen
denken. Zij geven de directe omgeving het aantal
millimeters water dat ze is ingegeven door de
maaimachine die zojuist voorbij kwam! Vraag is
of deze nu ‘ver-van-mijn-bed-show’ klinkende
nieuwigheden over 15 jaar veel buiten in het veld
te vinden zullen zijn?
‘Vroeger’ waren de arbeidsomstandigheden
slecht omschreven en de beloningen beneden
peil. Waar of niet waar? Over vijftien jaar zijn wij
allang gewend aan die CAO die halverwege de
00’er jaren bindend werd verklaard! Loze kreten
in de richting van werkgevers waren van geen
enkel nut. De goed onderbouwde argumenten
bleken waardevoller om tot een goed geoliede
samenwerking met de werkgevers te komen. Cheers!

Be prepared
Wat u leest is een mengelmoes van fantasieën
en te verwachten veranderingen in de nabije
toekomst. En laat een fantasie de toekomst maar
beïnvloeden. Hoe ging dat ook weer met Jules
Verne? Heeft u jaren geleden de tekeningen van
het architectenduo de gebroeders Das wel eens
bestudeerd? De tekeningen die zij toen maakten
komen toch wel erg dicht bij de werkelijkheid
van het heden!
Ik eindig met de opmerking die ik halverwege
dit artikel reeds onder uw aandacht bracht.
Zorg ervoor dat u meegaat met de te verwachten
groei in ons vak. Be prepared! Van het niet lezen
van dit soort bladen is nog nooit iemand wijzer
geworden. Maar aangezien ik vind dat de
Nederlandse vakbladen de lading niet voldoende
dekken is het lezen ervan niet het enige dat u
moet doen. Volg cursussen, gebruik internet,
bezoek collega’s, ga meer golfen op andere
golfbanen, lees vakgerelateerde boeken, bezoek
binnen- en buitenlandse beurzen en congressen,
kijk naar Caddyshack, controleer zelf uw geleverde
werk, wees als hoofdgreenkeeper baas over
eigen baan, spreek af op NGA-Contactdagen,
zorg dat u binnen budget blijft, laat u informeren
door vakgenoten, discussieer over ons vak, maak
toekomstplannen! Be prepared!!!
Tenslotte, over die Greenkeeper met 15 jaar
ervaring. Die heeft u in uw handen!
De auteur is werkzaam bij Golfbaan Lage
Vuursche en heeft jarenlange ervaring in het
bestuur van de Nederlandse Greenkeepers
Associatie.
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