Boer zoekt baan
Gerard Zwaferink is greenkeeper, maar koeien blijven zijn grote liefde
In veel beroepen zijn voormalige boeren populaire collega’s. Boeren weten van aanpakken en zijn niet verwend. Ook onder greenkeepers
komen er aardig wat ex-boeren voor. Soms parachuteren boeren zichzelf als greenkeeper. “Jij kunt mijn grond kopen om een golfbaan te
beginnen”, klinkt het dan. “Als je maar zorgt dat ik straks aan de slag kan als greenkeeper op mijn eigen grond.” Bij Gerard Zwaferink van
’t Sybrook is het niet helemaal zo gegaan, maar hij is wel greenkeeper op de grond die vroeger werd begraasd door zijn 80 melkkoeien.
Auteur: Hein van Iersel
Gerard Zwaferink woont op een prachtige nieuwgebouwde boerderij, vlakbij golfbaan ’t Sybrook
in Lonneker bij Enschede. Zijn constatering dat
hij het mooiste plekje van Nederland bewoont,
is niet ver bezijden de waarheid. Bossen, graanakkers en weiden wisselen elkaar af tot een
aantrekkelijk hoevelandschap. Zwaferink is niet
geboren op deze plek. In 1980 -toen hij 27 wasverhuisde Zwaferink van de boerderij waar hij
was geboren naar deze plek om een voor die tijd
ultramodern melkveebedrijf op te starten. Een
stal met ruimte voor 120 dieren met bijbehorend jongvee en direct aansluitend 45ha
grond. Zwaferink: “Ik had een prachtig bedrijf
en alles was prima in orde. Veel boeren uit de
buurt kwamen kijken hoe ik mijn bedrijf had
georganiseerd. Omdat ik op deze locatie helemaal opnieuw begonnen was, was alles ingericht
volgens de modernste inzichten.”
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Grond verkopen
Zo’n tien jaar geleden kwam Rennie de Graaff,
de toenmalige manager van ’t Sybrook, bij de
familie Zwaferink informeren of zij grond wilde
verkopen. ’t Sybrook was toen bezig met een
uitbreiding van de baan. Zwaferink: “We hebben toen de beslissing genomen een deel van de
grond te verkopen. Ik had weliswaar een prachtig
nieuw bedrijf, maar zat tegelijkertijd opgesloten
tussen natuur en golf. Ik had de keuze tussen
verhuizen en een nieuw bedrijf optarten of een
deel van mijn grond verkopen en blijven wonen
op de mooiste plek van Nederland. We hebben
gekozen voor dat laatste. Kort daarna ben ik
zelf naar De Graaff gegaan om te vragen of ik
op de baan aan de slag kon. Dat kon. Ik heb op
een goede maandagochtend -gewapend met
een doos koeken- mijn opwachting gemaakt
bij hoofdgreenkeeper Arnold van Heek en zijn

team en vervolgens twee jaar samengewerkt
met hem.” Na het vertrek van Van Heek zat
‘t Sybrook een jaar zonder hoofdgreenkeeper.
Inmiddels heeft Henri de Weert meer dan twee
jaar de leiding in handen.
Het Rijk
Sinds zijn komst is er op de baan van Gerard
Zwaferink veel verbeterd en veranderd. Zeker
na het aantreden van Henri de Weert als hoofdgreenkeeper. Zwaferink: “Maar er zijn bij ons ook
heel veel dingen misgegaan. Neem bijvoorbeeld
de uitbreiding van de baan door golfbaanaannemer Cees Janssen. Dat is heel slecht uitgevoerd
en daar plukken we nu nog iedere dag de zure
vruchten van.” Zwaferink heeft ook minder positieve herinneringen aan een Duitse golfconsultant
die op de baan adviseerde. Zwaferink: “We hebben nu nog een aantal pallets biologische

Hobby

tiende eeuw een vleesrund dat dusdanig populair
werd dat het nu het meest voorkomende vleesvee ras ter wereld is. Er zijn zowel gehoornde als
ongehoornde (polled) Herefords. Nederland heeft
relatief weinig (lees: 100) Hereford
fokkers. Het overgrote deel daarvan zijn
hobbyfokkers en voormalige boeren. De
argumenten die genoemd worden om het ras
aan te schaffen zijn enerzijds zeer persoonlijk.
Sommige fokkers vinden het een mooie koe,
andere roemen het beest vanwege het rustige
karakter en het feit dat de dieren bijna altijd
probleemloos afkalveren, zonder dat er een
mensenhand aan te pas komt. De Nederlandse
fokkersvereniging DHS (Dutch Hereford Society)
organiseert jaarlijks een keuring. Zo ben ik in
contact gekomen met de beesten. Vervolgens
heb ik bij een aantal Hereford fokkers in de buurt
een aantal pinken gekocht, waarna ik aan de
slag ben gegaan. Het mooiste dat er is, is als ik
in de avond op mijn terras zit en uitkijk over de
koeien in de wei.”
meststoffen staan die zijn aangeschaft op zijn
advies. Dat middel smeerde de greens helemaal
dicht en was een ramp voor de baan. Ik denk dat
er in het algemeen veel te weinig wordt geluisterd naar de greenkeepers op de baan. Een
adviseur is prima, maar altijd in overleg met
mensen op de werkvloer. Uiteindelijk zijn wij
degenen die de baan straks moeten
onderhouden.”
Wennen
Gerard Zwaferink wil niet alles negatief afschilderen. Wel is het zo dat hij en zijn collega-greenkeepers moeten wennen aan de overgang van
‘t Sybrook naar Het Rijk Golfbanen. Zwaferink:
”Dat wennen zit zowel in de grote als in de kleine dingen. Bijvoorbeeld in het verbod bij warm
weer in korte broek te werken. Ook moeten we
eraan wennen dat alles binnen Het Rijk
uniform wordt geregeld, zoals een gecentraliseerde inkoop." Maar uiteindelijk is Zwaferink vooral
trots op wat de greenkeepers van ’t Sybrook voor
elkaar boksen. Zwaferink: “Eind mei hebben we
de EPD-tour gehad op de baan. Alles was super
strak en heel erg mooi."

gen waar het op staat, recht door zee en trots
op de eigen streek en mensen. Zwaferink: “Als
er op de baan iemand bij moet komen, kan dat
het beste iemand zijn uit de eigen streek. Dat
werkt het best en dan weet je wat je aan elkaar
hebt. Nadat ik mijn melkveehouderbestaan
vaarwel had gezegd, bleef er nog een aanzienlijke hoeveelheid grond over. Ook direct aan de
boerderij. Daarom heb ik een aantal Hereford
koeien gekocht. Hereford is een koeienras dat
oorspronkelijk afkomstig is uit het zuidwesten
van Engeland. Rond de marktplaats Hereford
tegen Wales aan ontwikkelde zich in de acht-

Koeien
Aan alles kun je merken dat Gerard Zwaferink
van huis uit melkveehouder was, maar nu met
dezelfde passie en inzet zijn vak als greenkeeper
uitoefent. Daarbij blijft hij een echte Tukker. Een
positieve instelling, niet te beroerd om te zeg-
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