Op 22 februari jongstleden kwamen de
greenkeepers uit Vlaanderen en ZuidNederland bijeen. Zoiets is bijzonder leuk
om mee te maken. Je komt terecht in een
smeltkroes van Bourgondisch realisme
en mannen en vrouwen die toegewijd
zijn aan hun vak: greenkeeping. Met een
goed programma en lekker eten op tafel
was het prima toeven op Golfbaan De
Turfvaert. Het was ook een goede aanleiding om NGA-voorzitter John van Hoesen
en GAB-voorzitter Phillipe Mallaerts een
aantal vragen voor te leggen. Hiermee
geven ze de lezers van Greenkeeper meer
inzicht in beide associaties.
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NGA en GAB in beeld
Q&A met John van Hoesen en Phillipe Mallaerts
Over de oprichting
Mallaerts: De Greenkeepers Associatie België
(GAB) werd opgericht op 25 januari 1989. Aan
het eind van de jaren tachtig was er een explosie
van nieuwe golfprojecten in België. De vraag naar
deskundigheid en personeel was groot, waardoor
onze organisatie al snel succesvol bleek. Een
specifieke opleiding tot greenkeeper werd door
de vakscholen in België niet aangeboden, terwijl
er wel behoefte was aan educatie en uitwisseling van kennis. Ik wil benadrukken dat onze
organisatie zich strikt ten doel stelt om golfbaanpersoneel verder te bekwamen en te informeren
aangaande de ontwikkelingen in het golfbaanmanagement. Het is belangrijk om te weten dat
het functioneren van de GAB volledig gebaseerd
is op vrijwilligers.
Van Hoesen: De Nederlandse Greenkeepers
Associatie (NGA) is opgericht door een aantal
enthousiast golf spelende green- en hoofdgreenkeepers, die met een paar collega’s van mening
waren dat er voor greenkeeping zoiets als een
vereniging moest worden opgericht. Om de een
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of andere reden waren werknemers in de landen tuinbouwsector al tijden verenigd en werd er
op dat gebied met regelmaat kennis uitgewisseld
op regionaal en landelijk niveau. Waarom niet
voor greenkeeping? En zo geschiedde het! Met
steun van enkele leden van de toen al bestaande
Greenkeeping Commissie van de Nederlandse
Golf Federatie (NGF) werd in 1991 de NGA
opgericht. In eerste instantie werd de organisatie ‘Nederlandse Greenkeepers Vereniging’
genoemd, maar dit gaf juridische problemen,
vandaar dat het uiteindelijk tot een associatie
kwam: de NGA.
De branche-organisaties die een rol bij de oprichting speelden
Mallaerts: De oprichters waren allen actief in
de golfbranche of hadden veel te maken met
golfbaanonderhoud. Tot op heden is deze sterke
verbondenheid tussen het bedrijfsleven en onze
greenkeepers de rode draad in ons functioneren.
Deze mix van mensen uit verschillende disciplines
bestond uit de heer Bruier (Compo), W. Gijsels en
Ph. Honorez (beiden greenkeeper), R. Swaelens

en M. Poncelet (managers) en H. Panneels (actief
in golfbaanaanleg).
Van Hoesen: De NGF speelde een belangrijke rol
in de tijd toen er nog geen veertig golfbanen in
Nederland waren, maar het was toen al duidelijk
dat de vraag naar golfbanen en greenkeepers
groter en groter werd. En zeker met de komst
van de eerste commerciële golfbanen werd de
roep om betere en meer gekwalificeerde greenkeepers een feit. Van hieruit ontstond de vraag
naar specifieke opleidingen, waarop de opleidingsinstituten graag inspeelden. Omdat er al een
opleiding groundsman (terreinmeester) bestond,
vond er in de eerste jaren een samenvoeging
plaats met de greenkeepers. Daarna is dit een
zelfstandige opleiding geworden. Van tegenwerking was geen sprake; het was eerder een winwinsituatie.
De organisatie
Mallaerts: Het GAB-bestuur is samengesteld uit
een Vlaamse en een Waalse delegatie, die dan
ook de twee taalgroepen en regio’s vertegen-
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Qua items trachten we steeds in te spelen op de
huidige tendensen in het golfbaanonderhoud.
Dat betreft de Europese wetgeving aangaande
water- en fytogebruik, best practice, GEO en
specifieke Vlarem-wetgeving (milieuvergunningendecreet, red.).
Van Hoesen: Je kunt wel zeggen dat wij aanvankelijk altijd vanuit een locatie ‘zomaar ergens in
het land’ onze leden toespraken; later deden we
dat op een centraal punt in Nederland. Naar aanleiding van de behoefte aan communicatie, de
groei op lokaal niveau en klachten van leden over
de reisafstanden naar de bijeenkomsten hebben
we regio’s ingesteld. Elk van de vier regio’s heeft
een eigen regiohoofd en een eigen budget van
ongeveer tweeduizend euro, waarvan zij ‘naar
eigen inzicht’, weliswaar gebonden aan een protocol, bijeenkomsten kunnen organiseren.

woordigen. Gezien de taal hebben onze Waalse
collega’s natuurlijk meer affiniteit met de AGREF
en de Nederlandstaligen richten zich meer op
de NGA. Dit vertaalt zich ook naar de vakbladen
of magazines waartussen de GAB-leden kunnen kiezen: het Franse ‘GREEN magazine’ of het
Nederlandse vakblad ‘Greenkeeper’. Iedere regio
heeft natuurlijk de vrijheid om op eigen initiatief
educatieve samenwerkingen aan te gaan, zoals
dat het geval is met de Zuid-Nederlandse greenkeepers.
Van Hoesen: De NGA heeft een dagelijks bestuur
bestaande uit vijf (vrijwillige) leden met een
voorzitter, secretaris, penningmeester en twee
bestuursleden met specifieke taken, waaronder
opleidingen en regio-coördinatie. We kennen
een reis-, een cao-, een vakdag-, een redactie- en
een opleidingscommissie. Jaarlijks bespreken en
evalueren de regiohoofden de ontwikkelingen
met het bestuur. Wij stimuleren de regiohoofden
zelfs met een kleine bonus voor degene die de
meeste nieuwe leden heeft geworven. De regio’s
vormen voor de NGA eigenlijk de kraamkamer

voor potentiële leden en bedrijven die wellicht
donateur willen worden. De laatste jaren is de
regio Zuid met onze Belgische collega’s gaan
samenwerken, wat tot een van de best bezochte
bijeenkomsten heeft geleid. Een zeer positieve
ontwikkeling, die wel tot een internationaal evenement mag uitgroeien, wat mij betreft.
Greenkeepers die bijeenkomen
Mallaerts: We merken dat golfbaanbesturen hun
personeel tijdens het golfseizoen niet graag naar
onze vergaderingen laten gaan. Daarom organiseren we tijdens de winterperiode een vijftal studieontmoetingsdagen. De locaties kiezen we op
basis van de thema’s en afwisselend in onze respectievelijke regio’s Wallonië en Vlaanderen. Het
unieke van onze vergaderingen bestaat uit het
samenbrengen van de golfgerelateerde toeleveringsbedrijven en de greenkeepers. De onderlinge
contacten geven bedrijven de mogelijkheid om
hun nieuwigheden en kennis te delen met het
greenkeeperwereldje. Ook biedt het samenbrengen van onze greenkeepers de mogelijkheid tot
onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen.

Over de opleidingen…
Mallaerts: Gezien de geringe aantallen is het
moeilijk een specifieke opleiding voor greenkeeping te realiseren in België. Wij verwijzen graag
door naar jullie opleidingsfaciliteiten. Ik wens
er toch aan toe te voegen dat ons Belgische
schoolsysteem totaal anders is opgebouwd dan
dat in onze buurlanden. Wanneer een student
bijvoorbeeld in de richting ‘tuinbouw’ afstudeert,
heeft hij een zeer brede basis en vakkennis in
het totaalplaatje van groenbeheer. Hem rest dan
meestal nog het zich eigen maken van de specifieke greenkeepingmethodieken.
Van Hoesen: In het vroegste bestaan van de NGA
en overige brancheorganisaties zoals NGF en
NVG, werd al snel duidelijk dat een goede opleiding ‘van assistent-greenkeeper tot manager’
van belang is voor de golfbranche. Daarom heeft
iedere organisatie haar bijdrage hieraan geleverd
en is er een grote mate van samenwerking bij de
opleidingen. De nieuwe commissie management
wordt bezet door leden vanuit iedere afzonderlijke brancheorganisatie. Ook leden vanuit de industrie en opleidingsinstituten hebben een zetel in
de commissie. Hier mogen we met zijn allen best
trots op zijn, want ik denk dat er maar weinig
collega-associaties zo ruim bedeeld zijn met een
dergelijk breed belang in het (golf)groen. Verder
onderhoudt de NGA de Stichting Pro-Turfcare. Dit
is een fonds voor greenkeepers, waarop men een
beroep kan doen indien men verder wil in dit vak,
maar zijn/haar werkgever daar anders over denkt.
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Toonaangevende roergangers
‘Na al die jaren zie ik Philippe Honorez als
‘voorzitter’ nog steeds onze organisatie sturen’, zegt de GAB-man. Van Hoesen zegt het
volgende: ‘Zonder iemand tekort te willen
doen, schieten mij de volgende namen van
roergangers te binnen: Maarten van Eden,
Jaap Rijks, Jan Eschauzier, Coen Maats, Jeff
Collinge. Zij waren toentertijd actief als fanatieke golfers en zaten binnen de NGF in commissies die de kar trokken en greenkeepers
aanmoedigden. Alles qua onderhoud van
golfbanen was immers nieuw en er waaide
nogal wat informatie over van over de oceaan, waarmee iets gedaan moest worden.
Ties Straatman was de eerste NGA-voorzitter,
met zeventig leden. De NGA groeide uit naar
ruim vierhonderd leden anno 2013.
De samenwerking tussen NVG en GAB
Mallaerts: Door de gemeenschappelijke taal zal er
steeds een link bestaan tussen onze organisaties.
Veel Vlaamse greenkeepers zoeken liefst in het
Nederlands naar informatie. Misschien moesten
we maar eens overwegen gezamenlijk goed studiemateriaal te laten vertalen. Zowel de GAB als
de NGA is vertegenwoordigd in de Federation
European Greenkeepers Association (FEGGA), en
daar staan we meestal voor dezelfde uitdagingen.
Van Hoesen: Er zijn diverse raakvlakken waar wij
samen de markt kunnen bedienen. Kijk maar
naar het regionale voorbeeld in Zuid-Nederland.
Waarom zou dit niet breder opgezet kunnen
worden? En inderdaad, misschien is het een idee
om samen eens te kijken of we niet de FEGGA
Roadshow ergens in ons grensgebied kunnen
herbergen. De FEGGA verbindt ons, associaties,
sowieso al en komt op voor ieders belang, maar
brengt voor elke afzonderlijke associatie veel
werk en kosten met zich mee.
Deskundigheidsbevordering bij greenkeepers
Mallaerts: Het personeel dat werkzaam is bij een
golfclub ressorteert onder het Paritair Comité
145.04, wat specifiek onderhoud van tuinen en
parken inhoudt. Vanuit dit comité organiseert en
coördineert EDUPLUS de vormingsinspanningen
voor de werknemers in de groensector.
Van Hoesen: Wij gaan ervan uit dat een ieder
zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar competenties. We stimuleren de leden tot deelname
aan alles wat onze medebranches/donateurs enz.
aanbieden op de markt. De simpelste workshop

kan leiden tot een vakbekwamer individu. Het
blijft altijd lastig, omdat er zo veel verschil is in
denk- en doeniveau onder de leden en omdat
het moeilijk is het iedereen naar de zin te maken.
Dit is een van de redenen waarom we op zoek
zijn gegaan naar meer gemoduleerde cursussen
om aan te bieden. Wat weer moeilijk is, gezien
het feit dat vraag en aanbod nogal eens fluctueert. Er moet per slot ook nog wat aan verdiend
worden, om de opleidingen up-to-date te kunnen houden. Een stimulans vanuit de werkgevers
zou in de toekomst meer dan wenselijk zijn.
Vakbekwaamheid haal je natuurlijk ook uit de
vakbladen, vandaar dat ieder NGA-lid automatisch het vakblad de Greenkeeper ontvangt. Dat
is ook voor de NGA een prima communicatiemiddel, omdat wij daarmee niet alleen onze leden,
maar ook niet-leden kunnen bereiken. Wij hebben ruim drie pagina’s per uitgave ter beschikking
om onszelf te promoten.
Verschillen in financiering
Mallaerts: De financiering gebeurt bij ons op
basis van lidgelden. Het merendeel van de golfclubs is lid van onze vereniging. Alle werknemers
kunnen dus deelnemen aan onze vergaderingen.
Tevens is tal van bedrijven, actief in de golfbusiness, lid van de GAB.
Van Hoesen: We hebben ruim vierhonderd
leden, die jaarlijks 66 euro contributie betalen.
Daarnaast hebben we inkomsten van bijna vijftig
donateurs. Dit leidt tot een jaarlijks budget van
om en nabij de 65.000 euro, waarmee de NGA
haar activiteiten kan laten plaatsvinden. Een
positieve bijkomstigheid is dat de NGA sinds kort
gebruik mag en kan maken van fysieke diensten
vanuit het NGF-kantoor. De secretariële en technische ondersteuning door fantastische vakmensen
geeft onze associatie (het bestuur) meer rust, en
vooral ook een professionele uitstraling.
Wat doet de vereniging verder voor
greenkeepers?
Mallaerts: Binnen onze samenwerking met de
VVG (Vlaamse Vereniging Golf) trachten we antwoorden te formuleren op technische kwesties
die golfclubs aanbelangen. Zo realiseerden we
enige tijd geleden een nota over watergebruik en
reglementering. Momenteel werken we aan een
nota aangaande fytoproducten en de Europese
richtlijnen. Verder is de materie omtrent ‘milieu
en golf’ een constante factor in onze samenwerking. Van Hoesen: In Nederland hebben we te
maken met het regelmatig volgen van verplichte

bijeenkomsten vanwege het mogen spuiten
en inzetten van gewasbeschermingsmiddelen.
Vroeger waren dat jaarlijkse bijeenkomsten die
weinig met greenkeeping te maken hadden.
Onlangs is een van onze donateurs bereid gevonden om samen te gaan met de NGA en de daartoe behorende kwalificaties meer toe te schrijven
aan grasonderhoud. De overheidsinstantie is hiermee akkoord gegaan. En ziedaar: er is weer een
mijlpaal gepasseerd en een langgekoesterde wens
van de golfbranche in vervulling gegaan.
Typeer de sfeer van je organisatie eens
Mallaerts: Laat het gezellig, maar in de eerste
plaats educatief zijn bij de GAB.
Van Hoesen: Ik zeg altijd: de NGA, dat ben je
zelf. Ieder individu kan zijn of haar bijdrage leveren aan de NGA.
Topdagen voor GAB en NVG
Philippe Mallaerts stelt zich bescheiden op
over de topevenementen: ‘Buiten vijf winterbijeenkomsten c.q. -vergaderingen kennen
wij geen extra evenementen. Maar het unieke van onze vergaderingen bestaat er wel uit
dat wij in dat seizoen vijfmaal de golfgerelateerde toeleveringsbedrijven en de greenkeepers samenbrengen.’ In Nederland kijken de
greenkeepers iedere twee jaar weer uit naar
de greenkeepersvakdag. John van Hoesen:
‘Veel donateurs richten dan een stand in en
de vakdagcommissie zorgt voor goed eten
en drinken. Ook is er altijd een bekende man
of vrouw uit de sportmedia om de opening
van de dag te verrichten. Diverse simultane
lezingen zorgen voor educatie van de greenkeepers. Voor de golfende greenkeepers
en donateurs organiseren wij jaarlijks onze
Nationale Greenkeepers Wedstrijd, die door
ruim honderd deelnemers wordt bezocht.
Noemenswaardig is dat de gastheer of
-vrouw van de golfbaan deze tot op de dag
van vandaag gratis ter beschikking stelt aan
de NGA. Dat mag je best als uniek beschouwen in deze tijd van commercie. Harrogate,
de beurs voor greenkeepend Europa, is ook
een topper die al jaren door een van onze
trouwste donateurs wordt georganiseerd, en
waaraan onze leden voor weinig geld kunnen
deelnemen’.
Stuur dit artikel door!
Scan of ga naar:
http://www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-3819
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