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Greenkeepers gezocht
Wat begon als een trend in de computer- en ICT wereld heeft zich de
laatste jaren verspreid over alle sectoren van de Nederlandse economie en dus ook de golfbranche. Wij hebben het over de hand over
hand stijgende vraag naar greenkeepers. En dan voornamelijk ervaren
krachten. Mannen en vrouwen die goed zijn ingevoerd in hun vak en
die je om een boodschap kunt sturen.
Ecnte c jlers over de schaarste onder
greenkeepers liJn er n1et. behalve een
zeer beperkt kwant1tat1ef onderzoek dat
het NGF heeft gehouden onder de
bezoekers van het m februan 2000
get->ouden NGF baancomm1ssanssef'lsem1·
nar 1n Papendal
Vader op zoon
r t 1d gewE' •st en voor somm1ge
clubs l1gt d1e nog n1et zo ver achter ons
dat greenkeep1ng een vak was dat van
vader op zoon overg1ng De mogelijkheden voor een spec1f1eke vakople1d111g
waren beperkt en wat je leerde over het
vak leerde je op je e1gen baan De laatste
t1en. tw1nt1g raar 1s d1e s1tuat1e natuurlijk
sterk veranderd Er wt-rden overal m het
land nteuwe banen gestart en bovenal
ç

greenkeepmg werd een echt vak waar·
voor 1e ople1dmg nod1q had. In d1e ontWikkl.'ung naar de opwaardenng van het
vak van greenkeeper heeft waarschiJnliJk
de NGA een veel belangnjkere rol
gespeeld dan men1geen w1 toegeven.
D1e explos1eve stljg•ng 1n het aantal clubs
de laatste Jaren, er ook de rn1r>der explosreve stijgmg van het aantal greenkeep·
ers per baan heeft wel·swaar tot voor
kort noo1t gele1d tot een tekort aan ervaren vakkrachten Het aantal mensen dat
met plez1er begon aan een opre1drng of
onervaren kracht begon b11 een golfbaan
woog rUimschoots op tegt:>n de vraag
van greenkeepers
Keerpunt
10r j1 .t ·rl e econom1sche groe1 en
algemPen sterke vraag naar gemotiveerde vaklu1 1n de laatste paar raar heeft
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echter een fundamentele zwakherd rn de
golfbranche blootgelegd Je zou dre
zwakherd kunnen samenvatten met de
term ·onbekend maakt onbemrnd"
Zowel de NGA als de NGF hebben het
vak van greenkeepers sterk gepromoot,
maar Jammer genoeg voornaiT'ehjk brnnen de golfbranche Brnnen het zeer
selecte groepje van mensen dre z•ch verwant voelen met golf en golfbaanonderhoud heeft een greenkeeper de status
waar hrJ of ZIJ recht op heeft. Maar butten de grenzen van de wel heel kleme
golfwereld hebben maar heel werrrg
mensen enrg gevoel wat een greenkeeper doet en hoe boerend en rnteressant
ZrJn vak wel nret rs. En dat rs Jammer

rk gewoon de hander un de IT'Ouwen
steek • Ee'l afldN rnruatref rs wat Casper
Paulussen van Almeerderhollt heeft
ondernoll'en Paulussen "Ik heb om wat
extra ruggengraat t'l mrJn team te knJ·
gen, 3 Schotten hrer naar toe gehaald
Dat ZrJn absolute vaklur, dre m hun ergen
land vaak slecht aan het werk kunnen
komen, terw:, ZIJ toch vaak u:tgehreiC.l
ZtJn geschoold·
Een beproefde methode om met we1nrg
mensen een baafl te onderhouden IS
natuurliJk een ver doorgevoerde meehanrsatle Investeren m machroes rs echter
sfech:s ten dele een oplosstng Als JE' een
baan er echt spK en span u t wrlt laten
z·en dan 1~ daar Meer voor nodrg dan
een grote machroeloods vol rnater aal en
een paar chauffeurs Dan heb Je voldoende ervaren mensen nodrg dre de u,d
moeten lu.;gen om de puntJeS op de r te
zetten
Want dat 1s nat;.~url 1 k wat er gebeurd als
een baan moet bezurnrgen op personeel,
dan IS er geen liJd om dre honderdeneen
ldetne drngefl te doen, dre van een
gewone baan een moo1e baan maakt
Als rk drt verhaal nu eens teruglees rs drt
awkel. wat ergenhJk een korte rnventarrsatre zou moeten worden van de arberdsrnarkts.tuatre van greenkeepers. eerder
een pierdoor geworden voor meer
bekendherd voor het moore vak van
greenkeeper Want rk geloof dat de
branche met re lat et werntg aandacht
vardoende JOnge mensen kan motrveren
voor een oplerd•ng tot greenkeeper Daar
zrjn al dre banen rn1sschren morgen nret
mee geholpen. maar het rs wel een
garantre voor een groene toekomst van
de branche

want alle JOnge mensE'n dre nu starter' op
mrddelbare en hogere agransche scholen
zouden op zrtn mrnst kenms moeten
maken met golf en golfbaanonderhoud
De praktijk
Het voert te vl·r om te zeggen dat hN
allemaal kommer en kwelrs met de
arberdsmarktsuuatre rn de golfwereld
Gedreven door de schaarste \'I/Orden her
en der pnvé-tn.tratteven ontwr~keld, dre
vaak goed lijken te werken. Zo verhuurt
brtvoorbeeld Cor Elderkamp, de oude
greenkeeper van Cromstnjen, ZICh als
freelance greenkeeper Elderkamp· "Ik
wrl mrJnret pos.troneren als advrseur,
maar als meewerkend st..,;.~rman Ik heb
natuurhJk een hoop ervarrng. maar rk
denk dat banen meer aan mrJ hebbE'n als
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Situatie anno 2000
·--Aantal clubs _l;!Preag• .. •rd
Aantaf holes
Geen adviseur
Geen technrsch onderhoudsmonteur
Fulltrm•- greenkeeper
Behoefte komende 5 jaar
Nreuwt: HGK brnnen 5 )aar/aantal clubs
Nieuwe GK binnen 5 jaar/aantal clubs
Nu een nreuwe Hoofd greenkeeper nodrg
Nt een nreuwe Greenkee~
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• GK = Greenkeeper HGK = Headgreenkeeper
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