Hein van Ierse!

'Voor greenkeepers kun je me 's nachts wakker maken'
Of we de titel van dit artikel helemaal letterlijk mogen nemen laat ik
even in het midden. Maa r zeker is
wel dat Maarten van Ede - want uit
zijn mond tekende ik bovenstaand
citaat op- geïnteresseerd is in het
wel en wee van de Nederlandse
Greenkeeper. GREENKEEPER interviewde Maarten van Ede uit hoofde
van zijn functie als voorzitter van de
NGF commissie Greenkeeping.
De commissie Greenkeeping is in '89
opgericht uit een initiatief van NGFbestuurder Jan Jonker. De voorzitter van
het eerste uur was Jaap Rijks van de
Hattemse. Van Ede: "Er is toen gekozen
voor een speelale Greenkeeping commissie
met het idee in het achterhoofd dat er
op allerlei fronten heel veel gebeurde
rond het spel golf. maar dat er weinig
aandacht was voor de baan en conditie
van de baar1. Vandaar dal w ij ook vana f
het begin heel sterk gevochten hebben
voor een Nederlandse agronomist. Het
beste zou natuurlijk zijn als de NGF een
eigen agronomist in dienst zou nemen,
maar we kiezen er voorlopig toch voor
om dat specialisme uit de mark t te halen.
In Zweden bijvoorbeeld kiezen ze daar
niet voor want daar heeft de golffederatie
8 fulltime agronomisten in dienst, 1 man
of vrouw per 50 banen . Als NGF hebben
we lan Ouwerkerk bij de STRI geïntroduceerd en proberen we met hem als
Nederlands sprekende agronomisV
onderhoudsadviseur de Nederlandse
greenkeepers te ondersteunen.
Projectmatig
De commissie Greenkeeping werkt zoveel
mogelijk projectmatig. En probeer t daarmee zaken te inventariseren en te stimuleren om tot een hoger peil van greenkeeping in Nederland te komen. Voorbeeld daarvan is het registreren van greenspeed op een tiental Nederlandse banen .
Dit heeft nu voor het tweede seizoen
plaatsgevonden. Een vergelijkbare inventarisering betreft een onderzoek naar
engerlingen . Dit onderzoek heeft de
commissie recent opgestart op de
Nederlandse banen. Doel hiervan is te
kijken welke banen er schade ondervinden
van engerlingen en vooral ook hoe groot
die schade is, dus in manuren en geld.
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De andere poot van de commissie greenkeeping betreft het doorgeven van kennis. Van Ede: "Zoals ge1egd willen w1j de
kennis niet zelf in huis halen . Maar vaak
kun je banen al heel veel helpen door te
wijzen op een artikel."

Obstakels
Een van de grootste obstakels om het
n1veau van greenkeeping in Nederland
verder te verbeteren is volgens Van Ede
het taalprobleem. "Hoe je het ook wendt
of keert, de taal waarin onze vakliteratuur is geschreven is Engels. En veel
greenkeepers hebben niet voldoende
kennis om een taai artikel in een Engels
vaktijdschrift door te ploeteren".
Een opmerking die Van Ede meteen relativeert door eraan toe te voegen dat
hoewel de voertaal op zijn eigen werkgebied voornamelijk Engels is, hij ook
n1et zonder slag of stoot een technische
lezing op Harregate kan volgen.
In 1998 heeft Van Ede voor de eerste
keer Harrogale bezocht. Zijn reactie is
eigenlijk in een woord samen te vatten:
fantastisch. Hij begrijpt eigenlijk ook de
NGA n1et: "Die pikken een staartje van
de lezingen mee en beLoeken de beurs
op Harrogate. Terwijl het interessantste;
de leLingen, juist in het begin van de
week zijn". De lezing die hem het best is
bijgebleven is van een Canadees, Trevor
Smith die in zijn lezing heel sterk de nadruk legde op persoonlijke ontwikkeling
van de greenkeeper.
Van Ede: "Deze Canadees gaf aan dat
je als je jezelf volledig 1nzet voor de baan
je vaak je eigen ontwikkeling vergeet.
En dat laatste 1s heel erg belangnjk voor
jezelf en je eigen toekomst, maar ook
voor de toekomst van de baan" .
Ontwikkeling greenkeepers
Van Ede hecht duidelijk veel belang
aan de ontwikkeling van de Nederlandse
greenkeepers. "Een probleem in Neder-

land is natuurlijk dat wij nog geen roulatie hebben van greenkeepers. Een greenkeeper zal hoogst 7elden wisselen van
baan . Te1wijl dat voor zijn eigen ontwikkeling wel heel goed zou zijn. En voor
clubs is het ook heel belangnik om gewoon op de vrije markt of uit een banenpool kwalificeerd personeel te krijgen.
De situatie in Nederland is zo dat misschien een head-greenkeeper nog eens
veranderd van baan, maar een tweede
of derde man blijft op zijn plaats. Terwijl
dat nu juist die mensen zijn die op stage
zouden moeten in Engeland.
In de t1jd dat ik baancommissaris was op
Almeerderhou t hebben wij naast head
greenkeeper Colin Fairly nog een tweetal greenkeepers uit Schotland over laten
komen. Eenvoudig omdat die kwaliteit
in Nederland op dat moment niet beschikbaar was. Wat ik nu overigens zie
is een heel nieuwe generat ie greenkeepers en head greenkeepers die met veel
kennis van Laken en zelfvertrouwen hun
vak uitoefenen. Dat IS een hele positieve
ontwikkeling waarbij de headgreenkeeper z1ch meer ontwikkelt tot een manager met het gezag en de verantwoordelijkheid van een coursemanager."
Personeelsmanagement
Een dag nadat het Interview heeft plaatsgevonden belt Van Ede mij op en 7egt:
"Waar ik sterk aan hecht is in het verhaal iets op te nernen over personeelsmanagement. Een van de zaken waar
de NGA bij haar oprichting terecht voor
het eerst over begon was de salariëring
en vooral de opvallende verschillen daarin.
Nu zijn die verschillen in veel gevallen heel
goed te verklaren door de grote verschillen tussen de banen en verschillen in
functieomschrijving. Maar waar de NGA
gelijk in had was, dat over salariëring
vaak zo geheimzinnig gedaan wordt.
terwijl mijn filosofie juist is dat wanneer
je open en eerlijk kunt praten met mensen over het salaris, maar ook over promotie je bij de meeste greenkeepers een
hoop begrip zult vinden. En dan komt
het dan niet meer neer op die laatste
100 gulden". In het recent verschenen
vademecum 1998 van de NGF is op initiatief van de commissie greenkeeping in
samenwerking met de NGA een uitgbre1d
stuk gepubliceerd over Personeelsbeheer.
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Adreswijzigingen Pols Zuidland

Vanaf maandag 25 mei heeft Pols
Zu1dland een nieuw pand.
Hel vertrouwde adres blijft ongewijzigd,
evenals het faxnum mer: Stationsweg 36,
321 4 VK Zuidland. Het telefoonnummer
is wel veranderd: Pols Zuidland is voortaan
dag en nacht bereikbaar onder hoordnummer: 0 181-458845.

Legro

Vanaf 1 juli is het nieuwe adres
van Legro: Takkebijsters 70, 4817 BL,
Postbus 6590, 4802 HN, Breda.
Nieuwe telefoonnummer: 076-573 5740,
nieuwe fax: 076-572 5920.

Deze baa l gerstestro gooi t u in de vijver.
Zorg voo r een deL1gdelijke verankering
aan de bodem, 1odat de baal in het midden van de vijver blijft drijven.
Na een kort e periode zullen de algen
langzaam verdwijnen.
Een wetenschappelijke theorie voor
dit verschijnsel is er nog niet, maar de
gedachte is dat het stro tijdens het afbraakproces st ikstof aan zich bindt.
Een vergelijkbaar proces zou zich voordoen als men een dikke mulchlaag aanbrengt van niet vcrteerde houtsnippers.
Deze snippers t rekken als het wa re de
stikstof uit de grond.

Demo-Dagen 1998 volgeboekt
Oxland introduceert de lrri-maker

Recentelijk heeft Oxland de lrri-maker
ontvvikkeld, een groene marker, die
naast de sproeier geplaatst kan worden.
Zo kan voorkomen worden dat tijdens
de het maaien de sproeiers kapot gereden worden.
Het grote voordeel van de lrri-maker is,
dat het greenkeepers een duidelijk zicht
op de sproeiers geeft en geen nodeloze
schade maakt. Zo kan een golfb aan
enorme bespanngen op zijn sproeiers en
besparingssysteem maken.
Voor meer informatie:
Oxland bv, tel. : 030-6022900

Greenfaq:

In de waterpartijen op onze baan
hebben we veellast van algengroei.
Hoe kan ik deze op een natuurlijke
en eenvoudige manier bestrijden?

Antwoord:
Er zijn natuurlijk diverse middelen op
de markt tegen algengroei, denk aan
een fontein of aan versch illende chemicaliën. In de Engelse vakpers lazenO we
de volgende methode.
Men neme een baal gerstestro, bijeengebonden door kippegaas of een visnet.

De belangstelling voor deelname aan
de Demo-Dagen 1998 is ook dit jaar
weer bijzonder groot.
Met 270 deelnemende bedrijven is het
beursterrein volgeboekt.
Bezoekers vooraf al een gratis entreekaart bestellen tel. : 078-614 42 39.
Deelnemende bedrijven aan de demodagen kunnen zich aanmelden voor de
Richard Hubert lnnovatieprijs.
Een deskundige jury nomineert een aantal inzenders waarna de winnaar op de
eerste dag van de beurs bekendgemaakt
wordt. Afgelopen jaar werd de prijs uitgereikt aan Gebr. Van Kessel.

I

~

,30

