3
.9

o
Hein van lersel

De NGA op weg naar 2000

-Nee, u leest het niet goed, de NGA wil niet naar 2000 leden. Met de circa 280
leden die de NGA op dit moment heeft zit de associatie op zo'n 50% van alle
greenkeepers en dat betekent niet dat de groei er helemaal uit is, maar heel

veel progressie zal de komende jaren toch niet meer gemaakt worden' In
ledental dan, want voor het overige barst de NGA van de ambitie. Een reden

omvangedachtentewisselenmetdenieuwbakkenvoorzittervandeNGA:
Arnoud de Jager.
Spelen

Arnoud memoreert zijn eerste ervaringen
met de NCA: "Het toenmalige bestuur,
ik praat over zo'n 8 jaar geleden, had als
belangrijke doelstelling greenkeepers de
mogelijkheid te geven bij ellaar te spelen. Op dat moment had tk zo iets van
'van zo'n club hoef ik geen lid te wor-

den.' Maar nu, met e6n jaar bestuurlilke
ervaring binnen de NGA besef ik hoe vreselijk veel werk er verzet moet worden
om een vereniging op poten te zetten.

En dat natuurlijk met als doel het niveau
van het vak in Nederland omhoog te krii-

gen

Jurgen en Arnoud
Arnoud de Jager staat erop om In net
interview ook wat regels op te nemen
over zijn relaties met Jurgen Ruyter, de
pas afgetreden voorzitter van de NGA.
De Jager, "Jurgen en ik komen allebei uil
hetzelfde kamp. Ik ben in ' 86 begonnen
bij De Pan toen Jurgen zijn militaire

En in het begin is dat nog veel meer

dienstplicht moest vervullen. En ik had
toen het geluk dat ik daar mocht blijven

geweest, \A/ant toen was er nog helemaal
niets. En op het spelen op elkaars baan
ben ik ook teruggekomen, want het

toen Jurgen weer terugkwam. Wij hebben toen nog zo'n 2 jaar samen oP De
Pan gewerkt. Eerst onder headqreen-

belangrijkste wat de NGA voor elkaar

keeper Jan van Dijk en na diens overlijden onder Mark Lampe. In die tijd was

moet krijgen en daar zijn we in de afgelopen laren al flink in gevorderd, is
onderling contact tussen greenkeepers

Klaas Swart al vertrokken naar BurgGolf
maar de sfeer van Klaas hing er nog

steeds.

In ' 90

zi.1n Jurgen en ik toen samen overgestapt naar BurgGolf . Jurgen als
headgreenkeeper op Purmerend en ik op

Zoetermeer. Daar kregen we natuurlijk
opnieuw te maken met Swart en heb ik
geleerd wat je het commerciele greenkeepen zou kunnen noemen. En dan

bedoel ik het belang dat 1e als greenkeeper moet leggen op de verzorging
van een baan. Dat was in de eerste, zeer
ambitieuze jaren van BurgGolf toen alles
kon en de golfer als gast centraal stond.
ln die f ilosofie van BurgGolf werd echt
gestreefd om een baan visueel tn topconditie te krijgen Een snelle green is dan
belangrijk. Maar misschien nog wel
belangrilker is een opgeruimde baan. Een
baan waarvan de gast zegt, "Wauw, dlt
is een

topbaan".

Dat principe probeer ik op mijn eigen
baan Gendersteyn ook hoog te houclen,
maar ik merk ook hoe moeilijk dat is.
Soms kom ik op een baan en dan denk ik
dat kan beter, en dat, en dat. En als ik
dan weer terug ben op Gendersteyn zte
ik dezelfde missers. Gewoon omdat ie de

mankracht niet hebt!! Wat dat betreft
vind ik nog steeds dat golfers veel te weinig contributie betalen om een baan
topconditie te houden".
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Denk na voor u slaat
Tijdens de recent gehouden eerste editie
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van de NGA-Vakdag voor de

Col[induslrie in Tiel heef t het nieuwe
bestuur een opvallende postercampagne
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