Hoe belangrijk is onafhankelijk
advies voor een hoofdgreenkeeper?
Er hoeft niet aan getwijfeld worden, dat de mate van professionaliteit zich de laatste jaren zeer sterk ontwikkeld heeft. Nederlandse
greenkeepers lijken veel beter dan in het verleden in stant, om hun banen de goede richting in te wijzen. Waarschijnlijk heeft dit alles te
maken met het opleidingsniveau van greenkeepers en hoofdgreenkeepers. Toch blijft op één gebied de ontwikkeling van greenkeepers sterk
achter bij een land als bijvoorbeeld Engeland. Nederlandse banen en hoofdgreenkeepers lijken niet bereid te zijn om zich op het gebied van
greenkeeping te laten adviseren door een onafhankelijke consultant op het gebied van greenkeeping en agronomie. Wij praten over de
merkwaardige tegenstelling met Jeff Perris, hoofd van de agronomy departement van the sports Turf Research Institute in Bingly, Engeland
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STRI
Perris en het STRI hebben een lange geschiedenis
in Nederland. Het 75 jarige instituut STRI geeft
al advies aan Nederlandse clubs sinds het begin
van de dertiger jaren. In het geval van Perris is
zijn geschiedenis met Nederland heel persoonlijk
getint. Zijn vader is in ’44 gesneuveld in de
buurt van Nijmegen.
Perris: “Als STRI zijn wij actief op een aantal
terreinen. De belangrijkste daarvan zijn
onderzoeken voor zowel commerciële partijen
als organisaties, voor gras gebonden sporten
zoals cricket, tennis en voetbal.
De laatste tak van sport betreft opleidingen,
trainingen en het uitgeven van vaktechnische
boeken en tijdschriften.
Sinds enige jaren is aan de staf van het STRI
ook een golfarchitect verbonden, die inmiddels
al een aantal prestigieuze banen op zijn naam
heeft staan.
Het werkgebied van de STRI betreft eerst en
vooral natuurlijk Engeland, Schotland, Ierland en
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Wales. Daarnaast is het Instituut ook actief in
een groot aantal Europese en niet-Europese
landen, variërend van Argentinië tot Zweden.
Support
Jeff Perris: “Een greenkeeper heeft grofweg
3 bronnen van advies tot zijn beschikking.
Dit zijn advies door een commercieel gebonden
consultant of vertegenwoordiger, advies van
collega’s of vakgenoten en tenslotte advies
door een onafhankelijke agronomist.”
Perris schat dat in Engeland minimaal de helft
van de plusminus 2000 golfbanen gebruik
maken van onafhankelijke adviseurs. Perris wil
hierbij nog een onderscheid maken tussen het
advies van een academisch gevormde agronomist en het advies van een ervaren door de wol
gevormde topgreenkeeper.
Perris: “Als je advies zoekt hoe je in heel korte
tijd jezelf optimaal wilt voorbreiden op een
belangrijk toernooi, huur dan geen agronomist
in, maar een greenkeeper/consultant.

Driemanschap
Perris: “In de ideale situatie zijn er drie partijen
die samen de richting van een golfbaan bepalen: de hoofdgreenkeeper, de baancommissaris
en tenslotte de agronomist.“
Volgens Perris is de hoofdgreenkeeper in dit
lijstje van drie absoluut de belangrijkste.
Perris: “In mijn bezoeken aan Nederland heb ik
duidelijk gemerkt dat er heel veel scepsis
bestond over het professionele en opleidingsniveau van de Nederlandse hoofdgreenkeeper.
Aan mij als consultant werd dan gevraagd om
de zaak in goede banen te leiden. Maar dat
werkt natuurlijk niet. Een consultant geeft
algemene instructies en richtlijnen. En de
hoofdgreenkeeper moet in staat zijn om deze
zaak te implementeren in de dagelijkse praktijk.”
Perris: “Een agronomist is een wetenschapper
met een praktische inslag en een goede hoofd
greenkeeper is een pragmaticus met een wetenschappelijke achtergrond.

www.greenkeeper.nl

consultancy

Beheersplan
Alle partijen in het driemanschap die richting
geven aan de greenkeeping praktijk moeten
committeren aan een gemeenschappelijk
document, een beheersplan.
Perris : “Als je geen gemeenschappelijk doel
hebt kan het gebeuren dat met het wisselen
van de wacht van baancommissaris de bakens
verzet worden.”
Perris: “In een beheersplan moet bijvoorbeeld
staan wat je doet met wintergreens, met innovaties, renovaties, de verantwoordelijkheden van
de verschillende mensen en natuurlijk ecologie.”
Hoewel Perris ecologie op een baan eigenlijk zo
belangrijk vindt dat hier een apart beheersplan
voor geschreven zou moeten worden.
Ripta.co.uk
Al met al is het punt van Perris duidelijk.
In zijn visie is een golfbaan gebaat met
onafhankelijk professioneel advies.
Hoewel de intensiteit en de frequentie van dit
advies sterk kunnen verschillen van geval tot
geval.
Perris: “Een agronomist is niet voor de dagelijkse
gang van zaken, maar moet de hoofdgreenkeeper
ondersteunen en input geven op de algemene
gang van zaken bij de ontwikkeling en beheer
van zijn baan.
De STRI en een aantal andere Engelse

consultancy bedrijven hebben zich enige jaren
geleden verzameld in een organisatie die RIPTA
heet. Dat staat voor Register of Independent
Professional Turfgrass Agronomists.
Om lid te worden moet een adviseur minimaal 4
jaar ervaring hebben als onafhankelijk adviseur
op academisch niveau. Meer info over deze
organisatie is te vinden op: www.ripta.co.uk.

Dit artikel is geschreven in nauwe samenwerking met “The Sports Turf Research
Institute (STRI) in Bingly, Engeland.
Verantwoordelijkheid over de redactionele
inhoud ligt bij de uitgever van Greenkeeper.
Meer informatie over de consultancy service
van de STRI krijgt u via de website
www.stri.co.uk. U kunt ook bellen met de
agronomisten van het STRI op telefoon
00(44)1274565131.
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