Grasgenoten gezocht!
Voorbeschouwing: tweede landelijke ‘Dag van de Greenkeeper’
Golf is nog steeds één van de sterkst groeiende sporten onder Nederlanders. Ieder jaar stijgt het aantal spelers met zeven procent. Naar verwachting wordt de komende jaren nog een fors aantal nieuwe golfbanen gerealiseerd. Mede door de sterke groei van de golfsport wordt op
korte en middellange termijn een tekort aan gekwalificeerde greenkeepers verwacht. Klaarblijkelijk zijn jonge mensen op de groene opleidingen onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden van het greenkeepervak.
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Een aantal partijen heeft daarom de koppen bij elkaar gestoken en besloten om op 20
november 2008 de tweede landelijke Dag van
de Greenkeeper te organiseren. Op deze dag
kunnen MBO- en HBO-studenten kennis maken
met golf en greenkeeping en constateren hoe
gevarieerd het vak is. Hoofdredacteur Hein van
Iersel van het vakblad GREENKEEPER: “De laatste
jaren zien we een forse toename in de vraag naar
gekwalificeerd baanpersoneel. We hopen dat we
op de Dag van de Greenkeeper met name de
scholen kunnen bereiken. Wij zullen er in ieder

Studenten van het Sint Lucas College maken de
film ‘Greenkeeper: The Movie’. Boven, van links
naar rechts: Silverster Klaasman en Pim van Vught.
Beneden, van links naar rechts Dave van Boxtel en Evie
Hoonings.

geval alles aan doen om de studenten een boeiend programma voor te schotelen.”

het initiatief is een website geopend: www.dagvandegreenkeeper.nl

Greenkeeper: The Movie
Een waterkoude dichte nevel trekt over de glooiingen van de golfbaan. Uit het niets een donkere
schim. In zijn handen gromt een kettingzaag,
steeds luider. Eng? Nee hoor, 'Greenkeeper: the
Movie' wordt geen bloederige horrorfilm, maar
een ludieke film ter promotie van het vak greenkeeper. De korte film 'Greenkeeper: The Movie'
gaat in première op de tweede nationale Dag
van de Greenkeeper. De productie van de film is
in handen van een jonge filmploeg van het Sint
Lucas College. De film wordt geschoten op golfbaan 'Het Rijk van Nijmegen'.
Naast het bekijken van de film, bestaat het dagprogramma onder andere uit een lezing door
een greenkeeping-goeroe, een rondleiding over
de golfbaan, een kijkje in de greenkeeperloods
en een eerste kennismaking met de machines.
En ook maakt het publiek nader kennis met de
golfsport, door een balletje te slaan op de driving-range.

De volgende banen verlenen hun medewerking
aan de Dag van de Greenkeeper:
• Golfbaan De Rottebergen, Bergschenhoek (ZH)
• De Golfhorst, Horst-America (L)
• BurgGolf Haverleij, Den Bosch (NB)
• Twentsche Golfclub, Ambt-Delden (O)
• Drentsche Golf & Country Club, Assen (D)
• Golf- en Countryclub Edda Huzid, Voorthuizen (Gld)
• Golf & Countryclub Regthuys, Winkel (NH)
• Maastricht International Golf, Maastricht (L)
• Golfclub Almeerderhout, Almere (FL)

Vorig jaar bleek de eerste landelijke Dag van de
Greenkeeper al een groot succes. Zes golfaccommodaties verwelkomden toen in totaal 270
geïnteresseerde ‘greenkeepers in spé’. Rondom

De Dag van de Greenkeeper is een
initiatief van: AHA de Man, Mourik/ SBA
Groentechniek, Heijmans Sport en Groen,
Has KennisTransfer, NGA, IPC Groene
Ruimte, NVG, NGF, P3transfer en het vakblad
Greenkeeper. In het vakblad Greenkeeper
was recent de volgende uitspraak van een
jonge greenkeeper, Niels Dokkuma, te lezen:
“Er zijn maar weinig beroepen die zo’n unieke combinatie van vaardigheden vereisen,
zoals theoretische vaardigheden, praktische
ervaring, lichamelijk werk, communicatieve
vaardigheden, toewijding en leiderschap in
mooie stukken natuur.”

www.greenkeeper.nl
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