Welke werkplaats sleutelt straks met
de gouden dopsleutel?

Verschralen van rough’s op golfbanen

Tien genomineerden, drie vakjuryleden
en een bezoek door de redactie ter
plaatse aan de meeste werkplaatsen. Dat
vormde de basis voor de verkiezing van
de meest functionele greenkeeperswerkplaats in Nederland. Het ging niet om de
mooiste of schoonste machineshowroom;
arbo-zaken werden wel meegenomen.
Maar alle tien genomineerden gingen en
gaan voor goud!
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De vakjury bestaande uit Cees Wolters (Pols
Zuidland), Jurgen Albers (Jean Heybroek) en
Gerard Schoenaker (IPC Groene Ruimte) hebben
de werkplaatsen van de genomineerden op een
rij gezet. Dat gebeurde niet via een geheimzinnig, onaangekondigd bezoek maar op basis van
de contacten die ze in de praktijk hebben bij de
genomineerde werkplaatsen. Zij zijn vaak als geen
ander op de hoogte hoe er gesleuteld wordt. Als
het nodig was heeft de redactie fotomateriaal
en aanvullende informatie aan de vakjuryleden
ter beschikking gesteld. Ook kleinere, oudere en
soms minder uitgebreide werkplaatsen wilden we
een eerlijke kans geven, want ook daar kan men
verdienstelijk sleutelen! De redactie bezocht zeven
genomineerde werkplaatsen en vroeg bij drie
werkplaatsen telefonisch extra informatie op. Doel

een rol spelen. De tien checklisten staan op pagina
40 en 41.

was objectief een aantal zaken in de werkplaats te
inventariseren en via een checklist punten toe te
kennen. Extra punten werden toegekend wanneer
iets bijzonder goed uitgevoerd werd. Daardoor
kon extra gescoord worden op zaken waarbij
arbeidsomstandigheden gerelateerde zaken meer

De beste werkplaats kon zo maximaal 81 punten
verzamelen. Daarbij werd het aantal punten van
de vragenlijst opgeteld. Gesommeerd leverde dit
een totaalscore op. De hoogste score hierbij was
165 punten (81 van de vakjury en 84 vanuit de
checklist). De hekkensluiters kregen op deze wijze

“Misschien verdient de baan in
Lochem de Gouden Dopsleutel
vanwege die bijzondere
hefbrug“
Weging en punten
Afspraak met de vakjuryleden was dat ze individueel aan de drie beste werkplaatsen 27 punten
gingen toekennen; 18 punten aan de daaropvolgende drie en 9 punten aan de vier minst goede.
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over. Het gemak waarmee je kunt sleutelen heeft
in onze jurering dan ook zwaar meegeteld. Bij
alle genomineerden treffen we goede zaken aan.
De besten kunnen vaak zelfs van de minst goede
genomineerden iets opsteken.”
Een ander jurylid vult aan: “Vanuit onze professie
maken we nog een kanttekening bij het sleutelen
in de eigen werkplaats. Ook daar is specifieke
kennis nodig. Opleidingen en bijhouden van kennis van nieuwe technieken en apparatuur zijn
nodig. Bij bedrijven als Jean Heybroek en Pols
Zuidland gebeurt dat. In de praktijk van het golfbedrijf zien we nog wel eens dat het management besluit het sleutelen zelf te doen, om de
medewerkers aan het werk te houden. Het is de
vraag of dat efficiënt is, economisch verantwoord
en of dat het goed onderhoud ten goede komt.”

Misschien verdient de baan in Lochem de Gouden Dopsleutel vanwege die bijzondere hefbrug.

“Of laten we de trofee

totaal 83 punten. Trek niet de conclusie dat de
minst goede slechts half zo goed is als de beste!

als je een werkplaats wilt beoordelen dat er orde
en netheid heerst en dat er met professioneel
gereedschap gewerkt wordt. Alleen als je alles
schoon en netjes wegzet, dan kun je de apparatuur bijhouden, kun je het dagelijks onderhoud
goed doen, kun je goed doorsmeren en afstellen.
Als de geslepen kooien netjes op een matje staan
of wanneer hieraan op een houten werkbank
gesleuteld wordt, zegt dat iets over je vakmanschap. Maar voor sleutelen heb je ook een goede

Jury-inzichten
We hebben de vakjuryleden gevraagd waar zij
naar kijken bij zo’n beoordeling. Eén van de leden
zegt: “Als je binnenkomt kun je het vaak al zien.
Wij laten in ons oordeel zwaar doorwegen dat

ruimte nodig: de manier waarop het materiaal in
de loods staat zegt ook iets. En natuurlijk moet je
erbij kunnen en gemakkelijk weg kunnen komen
als je onder een machine zit. Bij sleutelen op de
onverwarmde deel van een oude boerenschuur
sla je gemakkelijk die moeilijk bereikbare nippel

achter op de Efteling in
Kaatsheuvel? Waar veiligheid
hoge ogen gooit“

Of laten we de trofee achter op de Efteling in Kaatsheuvel? Waar veiligheid hoge ogen gooit.
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“De Gouden Dopsleutel gaat
naar Nunspeet, waar alles van
tapeind tot olievat klopt“
De werkplaats van Het Rijk van Nunspeet verzamelde de meeste punten. Alles klopt in de werkplaats van Golfbaan Het Rijk van Nunspeet. Van
tapeind tot olieafvoer. Dat het hier goed zit merk
je al bij binnenkomst. De fraaie, weldoordachte
personeel- en verkleedruimtes zijn een afspiegeling van de mooie en ruim opgezette werkplaats,
die van alle gemakken voorzien is. Met een fraaie
machineloods zijn de faciliteiten compleet. Zo’n

Gaat de Gouden Dopsleutel naar Nunspeet waar alles van tapeind tot olievat klopt?

Betrokkenheid
Dit laatste staat vrij haaks op een opmerking
vanuit één van de betere genomineerden. Daar
is men juist zelf de kooien gaan slijpen. Om zo
snel mogelijk op elk moment de messen scherp
te hebben. Dat vindt men belangrijk om een zo
goed mogelijk snede te krijgen en daarmee een
kleiner wondoppervlak. Dat verkleint de kansen
op schimmels. Backlappen ziet men hier als een
lapmiddel: “Je kunt niet enkele dagen zonder de
kooi. Bovendien worden er vaak allemaal dingen
vervangen die misschien niet noodzakelijk zijn.
Door zelf te sleutelen krijg je meer aandacht voor
je machine, meer betrokkenheid……”
Op de vraag: ‘Hoe ziet een goede werkplaats er
praktisch verder uit’ antwoordt de jury: Er moet
in elk geval vloerverwarming zijn, afzuiging van
gassen, een aparte lastafel, een ontvettingsbak.
De werkplaats moet gescheiden zijn van de
loods. Olie en brandstoffen horen niet in niet in
de werkplaats thuis. Er moet een goede brug
beschikbaar zijn, waar je ook gemakkelijk en verantwoord aan driewielig materieel kunt sleutelen.
Denk ook aan vlucht- en loopwegen.

De Gouden Dopsleutel gaat naar…..
Bij de vier jureringen komen vrij unaniem de
volgende drie werkplaatsen van de volgende golfbanen als besten naar voren: Efteling Golfpark,
Lochemse Golf en Countryclub en Golfbaan Het
Rijk van Nunspeet.

fraaie ruim opgezette en doordachte werkplaats
zien we gelukkig tegenwoordig vaker maar de
Nunspeetse had deze al voordat anderen er nog
slechts van konden dromen. In Nunspeet is de
werkplaats voorzien van eigen slijpfaciliteiten.
Samen met de ruime opslagloods is dit een prima
faciliteit waar efficiënt en met plezier kan worden
gewerkt. Chapeau voor hoofdgreenkeeper Erik
Metselaar en Paulo Gerevink, verantwoordelijk
voor de werkplaats. Want daar gaat binnenkort
de gouden dopsleutel naar toe.

