Impressed by Dutch greenkeepers!
David Stansfield: consultant in golfland Nederland

Een belangrijk kenmerk van een goede greenkeeper zijn onderhandelingskwaliteiten

In het vakblad Greenkeeper is al vaak gesproken over de mogelijkheid en wenselijkheid van onafhankelijke adviseurs. Altijd komt het dan
neer op het aloude kip en ei verhaal. Onafhankelijke adviseurs worden niet gevraagd, omdat ze er niet zijn en ze zijn er niet, omdat ze niet
worden gevraagd. Gelukkig is dat inmiddels geen volle waarheid meer en beginnen golfbanen en hoofdgreenkeepers het belang in te zien
van een onafhankelijke adviseur, die zonder belangen in de verkoop van producten zijn visie kan geven op het beheer van een baan. Het
vakblad Greenkeeper wil een aantal van deze onafhankelijke adviseurs aan het woord laten. In deze uitgave agronoom David Stansfield.
Auteur: Hein van Iersel

David Stansfield heeft een wereld aan ervaring
achter zich. Stansfield is een universitair
geschoold bioloog. Na zijn afstuderen volgde hij
bovendien een post-graduate opleiding in
plantenziekten. Een opleiding die volgens
Stansfield voornamelijk was gericht op landbouw.
Tijdens zijn eerste onderzoeksbaan liep Stansfield
toevallig tegen het S.T.R.I op. Dit instituut zocht
op dat moment een trainee voor de functie van
agronoom. Stansfield solliciteerde en werd in
1978 aangenomen. S.T.R.I. zette Stansfield de
eerste jaren op alle mogelijke sporten in, ook
omdat het instituut in die tijd nog geen
specialisering kende op golf. Het specifieke Golf
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Departement werd pas in 1980 opgezet. Vanaf
1985 werkte Stansfield samen met onder
anderen Jim Arthur, die in die tijd ook adviseerde
in Nederland. Aan het einde van de jaren ’80
ging Arthur met pensioen en nam Stansfield zijn
rol als ‘hof-agronoom’ van de Royal and Ancient
over. In 1993 vertrok Stansfield bij het S.T.R.I. en
ging hij werken bij PSD Agronomy, een
concurrerend adviesbureau. Ook bij PSD werkte
Stansfield voor de Royal and Ancient. Als
opvolger van Jim Arthur bleef hij een aantal
Nederlandse clubs bezoeken. In 2001 startte
Stansfield zijn eigen consultancy.

I go where the architect sends me
Het werk van Stansfield valt grofweg uiteen in
twee onderdelen: golf course management en
golf course development. Bij management gaat
het om het langjarig adviseren van baancommissies en greenkeepers over het onderhoud van
een baan. Soms is een baancommissie op zoek
naar een langetermijnvisie omdat ze een klankbord willen hebben waar ontwikkelingen naar
toe gaan. Soms gaat het om het direct ondersteunen van de greenkeepers bij het dagelijkse
onderhoud van de baan. Stansfield ziet een
duidelijk verschil tussen een agronoom en een
‘consulting greenkeeper’. “Een agronoom is een
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Consultancy

academisch geschoolde wetenschapper en een
consulting greenkeeper is een meer praktisch
ingestelde rondreizende greenkeeper die vanuit
praktische kennis en ervaring adviseert aan
collega-greenkeepers of baancommissarissen”,
stelt de Engelsman onomwonden. Door de jaren
heen heeft hij een groot aantal Nederlandse
banen geadviseerd: de Hilversumsche, Hoge Dijk,
De Pan, de Dommel, de Eindhovensche, de
Haagsche, De Kennemer, Rozenstein, Rijswijk en
de Amsterdamse. Opvallend is het grote aantal
oude clubs onder de klanten van Stansfield.
Waarschijnlijk leeft onder de baancommissies van
deze clubs sterker het idee dat advies van een
agronoom belangrijk is. Onder de nieuwe
klanten komen gelukkig ook wat meer nieuwe
banen voor. Recentelijk is bijvoorbeeld De Goyer
lid geworden.
De tweede activiteit naast golf course
management is golf course development.
Stansfield werkt daarbij als rechterhand van een
aantal Engelse golfarchitecten als Ken Moody.
Overal waar deze architecten een klus krijgen,
komt ook Stansfield op het menu te staan. Dat is

bijna nooit in Engeland of Schotland, want het
Verenigd Koninkrijk is op een enkele renovatieklus na gesloten voor nieuwe golfprojecten. Bijna
alle Engelse golfarchitecten worden daarom
gedwongen hun vleugels uit te slaan. De klussen
op het gebied van golf course development gaan
in het geval van Stansfield de hele wereld over.
Van Amerika tot Portugal en van Spanje tot
Nederland. Een renovatieklus die Stansfield
recent begeleid heeft, is de Wouwsche Plantage
in Noord-Brabant.
Sustainable als basis
Stansfield komt duidelijk uit de school van
traditioneel greenkeepen. Het beste bewijs
daarvoor is zijn jarenlange samenwerking met
greenkeeping goeroe Jim Arthur. Toch wil
Stansfield niet zo ver gaan dat hij de filosofie van
Arthur tot evangelie verklaart. De ideeën van
Arthur zijn het vertrekpunt. Uiteindelijk bepaalt
de locatie, de bespelingsgraad en de mogelijkheden en ambities van de opdrachtgever welke
route er wordt gekozen. Onder omstandigheden
kan volgens Stansfield best een oplossing
worden gekozen die iets minder ‘duurzaam’ is.

Stansfield constateert daarbij een opvallend
verschil tussen zijn Nederlandse en zijn Engelse
klanten. Engelse greenkeepers zijn over het
algemeen meer gericht op de kwaliteit van het
spel. Nederlanders focussen zich meer op de
technische kwaliteit. Stansfield: “Als er een paar
procent meer Poa in je mat zit dan gepland, is er
geen man overboord als je maar een golfbaan
hebt gepresenteerd waarmee de golfers gelukkig
zijn. Nederlanders zijn daar minder relaxed in dan
Engelse greenkeepers.” Deze constatering heeft
volgens Stansfield overigens niet te maken met
de kwaliteit van dezelfde greenkeepers. Die is
hoogstaand en zeker – in ieder geval bij de
banen waar Stansfield adviseert – niet minder
dan in Engeland. Zonder kwalitatieve greenkeepers zou Stansfield zijn werk ook niet kunnen
doen. Stansfield: “Ik adviseer en draag
oplossingen aan, maar het werk moet uiteindelijk
gedaan worden door de greenkeepers. Daarom
wil ik het liefst met topgreenkeepers werken. Dat
maakt het werk over en weer aantrekkelijk.”

Een aantal projecten van Stansfield uit
de afgelopen tijd:
Royal St. George’s Golf Club, England. Een
nieuwe 14de green gebouwd als voorbereiding voor het Open.
Stoke Park, England. Aanleg van extra 9
holes bovenop bestaande 18 holes.
Huddersfield Golf Club, England. Aanleg
van 19 nieuwe greens op een oude gevestigde golfbaan met als doel de jaarrond
bespeling te verbeteren en op de baan meer
prestigieuze competities te houden.
Birchgrove, England: Een 18 holes verenigingsbaan opgezet binnen de grenzen van
een landgoed.
Tsada Golf Club, Cyprus. A new hole being
built as part of an 18 hole rebuilding and
redesign of an established golf course.
Rochester and Cobham Park Golf Club,
England: 3 nieuwe holes plus 15 nieuwe
greens en tees op een oude baan die grond
kwijtraakte door een spoorweg.
Turnberry Golf Club, Schotlan: redesign van
18 holes en nieuwaanleg van de Kintyre
Course.
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