Een nieuw, groen elan voor de
Nederlandse Golf Federatie
Directeur Jeroen Stevens: ‘Er is het een en ander gebeurd,
maar de wereld draait door’
Ze noemen het zelf geen oorlog: de clash tussen de NVG en de NGF. De golfsector lijkt daar in het algemeen toch anders over te denken. Wat
in de ophef over de discussie met betrekking tot het Golfpaspoort en het Stappenplan wel eens vergeten wordt, is dat de NGF ook op het
gebied van groen en greenkeeping een veel actievere rol wil spelen. Hoofdredacteur Hein van Iersel in gesprek met de directeur van de NGF,
Jeroen Stevens.
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Actueel

Tot voor enkele jaren bestond er een Commissie
Greenkeeping. In de ogen van de markt was het
een wat suffige club van wijze heren die veel
spraken over golfbaanonderhoud, maar nooit
iets beslisten. Helemaal terecht was dat vooroordeel niet, maar hoe het ook zij, de Commissie
Greenkeeping hield op te bestaan en golfbaanonderhoud werd een taak van de NVG, via de
Commissie Management Onderhoud Golfbanen.
De NGF hield zelf wel direct zicht op het thema
duurzaamheid en daarmee op Committed to
Green.

‘De kwaliteit van de
Nederlandse banen is de
laatste drie tot vijf jaar enorm
vooruitgegaan’
Kaarten geschud
Inmiddels lijken de kaarten opnieuw geschud
te worden. Mede door de strijd over het NGFStappenplan en het NVG-Golfpaspoort is de vroeger zo innige samenwerking tussen beide organisaties op een wel heel laag pitje gezet. Beide
organisaties hebben afgesproken dat ze de strijd
voor of tegen het golfpaspoort niet langer via de
pers zullen voeren. Wanneer ik Jeroen Stevens
interview op Golfclub De Haar, is hij dus zeer
terughoudend over dit onderwerp: ‘Dit gesprek
gaat over groen en greenkeeping en niet over het
golfpaspoort.’
Die terughoudendheid zal overigens vooral ingegeven zijn door het besef dat beide organisaties
aan het eind van de dag, als de rook van het
gevecht is opgetrokken, weer met elkaar zullen moeten samenwerken omdat ze natuurlijk
tot elkaar veroordeeld zijn. Stevens is overigens
redelijk laconiek over het geheel. ‘Er is het een en
ander gebeurd, maar de wereld draait door,’ is
zijn commentaar.
Leerstoel
Een van de zaken waaruit het nieuwe, groene
elan van de NGF blijkt, is het initiatief voor een
leerstoel Turfgrass Sciences. Het is de bedoeling
dat de NGF samen met de Branchevereniging
Sport en Cultuurtechniek (BSNC) en wellicht ook
andere organisaties als bijvoorbeeld Plantum over
een minimumperiode van vijf jaar geld bij elkaar
gaan brengen waarmee in Wageningen een
bijzondere leerstoel kan worden opgericht, een
leerstoel waarvoor professor Coen Ritsema hoge

ogen lijkt te gooien. De precieze invulling van
deze leerstoel is voor Stevens op dit moment nog
niet zo belangrijk. Belangrijker is het dat er een
leerstoel komt en dat de golfsector en de sportveldensector zich op deze manier verder kunnen
professionaliseren. Stevens verwacht voor de
korte termijn dan ook geen baanbrekend onderzoek, maar ziet de leerstoel ook als een kapstok
waar nieuwe ontwikkelingen aan opgehangen
kunnen worden. Zo is er voortaan de mogelijkheid dat Wageningse studenten afstuderen op
of een proefschrift schrijven over dit onderwerp.
Andere belangrijke doelen zijn de oprichting
van een digitale kennisbank en natuurlijk het
groensymposium dat voor de eerste keer in 2013
gehouden moet worden.
Founding fathers
De leerstoel wordt ingesteld door de Dutch
Turfgrass Research Foundation. In deze stichting zitten naast de NGF ook de andere founding fathers van de leerstoel. Op dit moment
is dat dus de BSNC en mogelijk Plantum. Het
stichtingsbestuur zal richting geven aan de
onderzoeksopdracht van de leerstoel. Je zou
het oprichten van deze commissie dan ook kunnen beschouwen als de heroprichting van de
Commissie Greenkeeping, zeker ook omdat Pieter
Aalders, die op dit moment voorzitter is van de
Commissie Management Onderhoud Golfbanen,
de drijvende kracht is achter de leerstoel. Andere
organisaties kunnen zich voor kleinere bedragen
dan de 15.000 euro die NGF en BSNC jaarlijks
beschikbaar stellen, verbinden aan de leerstoel.
Dat kan door sponsor te worden van de stichting.
Het gaat dan om een bedrag van om en nabij de
tweeduizend euro per jaar.
Committed to Green
Het Committed to Green-programma zal overigens buiten de Dutch Turfgrass Research
Foundation vallen en zal aangestuurd blijven door
een eigen NGF- commissie. Stevens is duidelijk
enthousiast over wat er hier gebeurt. Nu al heeft

Nederland de hoogste concentratie GEO- of
Committed to Green-gecertificeerde banen van
Europa en in de verwachting van Stevens kan dat
nog zeker groeien.
Stevens: ‘Als over tien jaar honderd banen
gecertificeerd zijn, dan hebben we écht iets in
handen.’ Belangrijkste ontwikkelingen op dit
gebied zijn externe auditors in de personen van
Guido Hameling en Ronald Buiting en vooral de
verplichte driejaarlijkse herauditering.
NGA
Opmerkelijk nieuws is ook het verhuizen van de
Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA) naar
het NGF-kantoor. Stevens wil er niet veel meer
over zeggen dan dat het initiatief daarvoor van
de kant van de NGF is gekomen.
De golffederatie stelt al tijden jaarlijks een stevig
bedrag beschikbaar aan de NGA en verwacht
daar ook iets voor terug in de zin van een verdere
professionalisering. Dat zou allemaal makkelijker te realiseren zijn als de NGA net als de PGA
onderdak krijgt in het NGF-hoofdkantoor. Voor
de NGA heeft de verhuizing het voordeel dat
ze gebruik kunnen maken van de centrale faciliteiten van de federatie, zoals bijvoorbeeld het
oppakken van de telefoon.
Kwaliteit
Jeroen Stevens heeft een verleden als topgolfer
en weet daarom hoe belangrijk de kwaliteit van
de baan is. Stevens: ‘Iedereen die zegt dat de
kwaliteit van het onderhoud niet belangrijk is,
praat onzin. Dat is ontzettend belangrijk. Als er
goed gemaaid is, als de kwaliteit van het bunkerzand goed is, voegt dat enorm veel toe aan de
beleving van de golfer en niet alleen aan die van
topgolfers, maar ook aan die van de hoge handicappers. Ik word blij als ik op een goed verzorgde
baan kom.’ De conclusie van Stevens is dan
gelukkig ook dat de kwaliteit van de Nederlandse
banen de laatste drie tot vijf jaar enorm vooruit
is gegaan.
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