Kees Koppelman

•De meeste last hebben wij

greenfeespelers. Bij eigen

s~

is meer wederzijqs respect."

Communiceren of sanc
Greenforum over veiligheid op de golfbaan
Prat en

moeten komen en zouden clubs verplicht moeten

A•~

1e de verschillende memngen van greenk.eepnaa~t elkaar legt dan draa1t het hele thema

worden deze regels op te nemen 1n hun statuten
De praktische U1twerk1ng h1ervan zou kunoen ZIJn

ve11ighe1d om de tegenstelling 'commun1ceren of
sanct1oneren· Somm1ge banen k1ezen voor

dat golfers altiJd herkenbaar ZIJn door mlddel van
een taslabel en dat sane11es bekend ZIJn biJ de

100% voor de aanpak van commun1cat1e Een

spelers Volgens Straatman ~~ het verder van

voorbeeld daarvan ~~ De Lage Vuu~he, waar
NGA-voorZitter Arnoud de Jager headgreenkeep-

belang dat ongelukken en bljna-ongelub.en goed
gedocumenteerd worden.

e~

er IS De Jager "WIJ hebben de af~praak dat als
er ZICh een gevaarliJke s1tuat1e voor zou doen de

Ook Doeko T1l van De Compagn1e 1n Veendam

greenkeeper dat noo1t d~re<.t tegen de golfer mag
zeggen. Dat loopt v1a de headgreenkeeper of de

gelooft meer 10 een sanctiebeleid Een centrale
rolzou daann gespeeld kunnen worden door een

manager " De Jager beseît dat deze regel meer

marshall d1e golfers controleert en zonod1g
cerngeert

zegt over de man1er waarop De Lage Vuursche
met gastheerschap w1i omgaan dan dat het een
afdoende m1ddel1s tegen onve11ige Situalles

De greenkeepers van Grevelingenhout constate-

Maar zo vervolgt De Jager "Op onze baan ZIJn

ren op hun baan redeh,ke verbetenog
Headgreenkeeper Kees Koppelman ·Als WIJ pro-

WIJ 1n de luxe pos1t1e dat WIJ ons werk heel goed
kunnen plannen zonder dat de golfer daar last
van heeft of op ons moet wachten

u

De Jager

gelooft he11ig 1n het begrop commumcat1e
Veel en du1dehjk praten met de
golfer, clubblaadjes en de landehJke golfbladen

blemen hebben dan 1s di!t het meest biJ de
green teespelers Door er alleen al over te praten
en stukJeS 1n het clubblad te zetten gaan de e1gen
golle~ doorgaans respectvol met de greenkeepers om"

mformeren over het werk van greenkeepe~
De eerste voorzitter van de NGA, T1es Straatman.
heeft du1dehjk een mmder vergoe1ehj~end standpunt over ve11ighe1d op de golfbaan Wat

Een onvoldoende
Pau1 Be• ker• var Cros•.moor ge>eft ZIJn club een
onvoldoende als het om veiligheld gaat Bekkers·
"WiJ doen de gebrUikelijke dmgen zo<~ls aandui-

Straatman betreft zouóen er landeliJk regels

dingen biJ de eerste tee en biJ de caddymaster

tioneren?
Ook brJ regelbrreenkomsten wordt het thema verhgherd urtgebrerd be$proken " Bekkers zret nret

FORUM
In de volgende edrtrc van Greenforum
praten we over oplerdrngen Meedoen
aan Greenforum' Stuur dan een e marl
naar hern@nrjhofvanrersel.nl met uw
naam en 06 nummer en u krijgt de
vragenlijst toegezonden.

vanurt het bestuur en stukres rn het clubblad en
de landehrke golfbladen

dat spelers zrch er veel van aantrekken, hrJ denkt
wel dat een sandrebelerd soelaas bredt. maar zoet
zeker ook belang rn meer en mtensrevere voorlrchtrng Te denken valt dan ook aan voorlrchtrng

Ties Straatman
•1s het niet vreemd dat er geen regels
zijn ten opzichte van spel en werkzaamheden? Terwijl de golfregels in
een dik boek zijn omschreven ."

Arnoud de Jager
"Wij kunnen ons werkschema zo
plannen dat de golfer geen last van
ons heeft. Veiligheid ts daarmee
mrnder een probleem."

