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Iedere greenkeeper zou lid
moeten zijn van de NGA
Coen Maats is inmiddels 6 jaar voorzitter van de commissie greenkeeping van de NGF. We blikken met hem terug op 15 jaar NGA.
Tekst en foto: Martin Smits

V

oor het gesprek schuiven we
aan in het clubhuis van de
Hilversumsche Golfclub. De club
waar Coen Maats tot voor kort ook baancommissaris is geweest. Inmiddels is hij
zo’n zes jaar voorzitter van de commissie greenkeeping van de Nederlandse
Golf Federatie (NGF). De commissie
greenkeeping heeft als doel de kwaliteit
van de banen te bevorderen. Dat het
15 jaar geleden kwam tot de oprichting
van de NGA verklaart Coen, zoals hij dat
formuleert, dat er werd gezocht naar
een manier om kennis te vergaren, te
bundelen en uit te dragen. De oprichting
van een onafhankelijke greenkeepersvereniging ontstond op initiatief van
een aantal enthousiaste mensen samen
met de gedachten die ook leefden bij de
NGF.

Kwaliteitsverbetering
Inmiddels kan de balans van 15 jaar
NGA worden opgemaakt. Er is in die
tijd heel wat gebeurd. Het vak van greenkeeper lijkt misschien voor de buitenstaander niet zoveel veranderd, maar
de techniek en ook de inzichten zijn in
afgelopen jaren toch duidelijk veranderd en verder ontwikkeld. Als voorbeeld noemt Maats het gemak waarmee
je nu een bal 300 meter slaat. Dat was
twintig jaar geleden toch anders en
heeft alles te maken met veranderde
eisen en aanpassingen aan de banen.
Daarom zijn ook de onderhoudseisen

naar een hoger niveau gebracht. En de
ontwikkelingen staan niet stil. Maats is
overtuigd dat de kwaliteit van de banen
er ook in de toekomst nog op vooruit zal
gaan. En dat is ook voor een belangrijk
deel een missie die de NGA uitdraagt
om te zorgen dat de greenkeepers hun
vakkennis ontwikkelen. Door bijeenkomsten die de NGA organiseert en ook
door het blad Groen&Golf dat de leden
informeert over hun vakgebied.
Een kleine mijlpaal in de nog jonge
geschiedenis van de NGA was het besluit
om een eigen blad uit te geven. Een hele
uitdaging maar ook een beslissing die
Maats ook achteraf ziet als een goede
keus. Een eigen blad bindt de leden van
de vereniging en niet in de laatste plaats
ziet hij de kwaliteit van het blad vooruit
gaan.
Naar zijn mening is een van de sterke
punten van de NGA dat er niet wordt
geschroomd contact te zoeken en te
onderhouden met het buitenland.
Daar is een veel kennis te halen en
via de NGA komt die kennis ook in
Nederland terecht.

Onafhankelijk
NGF en NGA zijn juridisch gezien volledig van elkaar onafhankelijke organisaties, maar in de praktijk hebben ze
intensief met elkaar van doen. Zo heeft
er een vertegenwoordiger van de NGA
zitting in de commissie greenkeeping
van de NGF die daar zijn eigen inbreng

Coens Maats: “Met elkaar blijven streven
naar optimale kwaliteit. Op naar de volgende
15 jaar NGA!”
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heeft. Omgekeerd is Coen van de partij
als de NGA een bijeenkomst organiseert.
Dat is ook een beetje de manier waarop
er in de golfwereld met elkaar wordt
omgegaan. “Uiteindelijk streven we beide
hetzelfde doel na, om de kwaliteit van
de banen op een zo hoog mogelijk
niveau te brengen en te houden.”
In de praktijk vullen de commissie
greenkeeping en NGA elkaar prima aan,
maar het zijn duidelijk van elkaar verschillende organisaties. De NGF is een
krachtige organisatie en kan daarom
ook wat grotere projecten trekken.
Bijvoorbeeld het jaarlijkse symposium
voor greenkeepers en baancommissarissen op Papendal. Of het recent afgeronde
project ‘Dutch green’ dat heeft geresulteerd in een handboek over greenonderhoud. Enkele jaren geleden was dat
bijvoorbeeld het opzetten van een
opleiding voor greenkeepers op de
HAS in Den Bosch.
Na 15 jaar NGA ziet de NGF terug op een
periode die heel succesvol is verlopen.
De bedoelingen waren 15 jaar geleden
goed en ook wel duidelijk, maar het is
toch altijd maar afwachten hoe het balletje gaat rollen. Alles staat en valt
immers met inzet van vrijwilligers met
beperkte middelen. Wat er volgens de
commissie greenkeeping van de NGF
beter zou moeten? “Iedere greenkeeper
zou lid moeten zijn van de NGA!”
Je kunt het opvatten als een grapje van
de voorzitter van de commissie, maar hij
meent het echt. “Namens de commissie
greenkeeping van NGF gefeliciteerd en
op naar de volgende 15 jaar”, aldus
Coen Maats.
Martin Smits is freelance journalist, Biddinghuizen.
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