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Jeff Collinge: "Vormgeven aan golf in Nederland "

1982
Jeff Collinge: " In 1982 werd ik gevraagd als
baancommissaris op Toxandria, en t oen ik m ijn
voorganger vroeg w at er voor literatu ur of
informatie beschikbaar was voor onderho ud
va n golfbanen, gaf hij me een klein boekje
nog van voor de oorlog: " ABC of Turfculture."
Toen dat bij navragen toch echt het enige
beschikbare boek w as en er in het Nederlands
al helemaal niets beschikbaar w as, ben ik
verder gaan zoeken.
De hoof dgreenkeeper van Toxandria, Sjaak
Pelkmans, kwam op dat moment net terug
van de eerste greenkeepers cursus op IPC de
Groene Rui mte. In 1989 heb ik to en samen
met Sjaak een w eek cursus gevolgd bij het
STRI in Bingley, Engeland. Daar heb ik t oen
ook de STRI bibliot heek verkend .

nig naar het onderhoud van golfbanen . In di e
t ijd ontstaat ook het contact met de uit gever

van Greenkeeper. Binnen de NGF is toen een
nieuwe Greenkeeping Commissie opgericht,
waa r onder andere Jaap Rij ks, Jan Brewer,
Maarten van Ede en ik dus zitting in hadden .
Een van de eerste zaken die worden opgepakt
is de opzet van een het " NGF Beheersplan
Golfbanen" . Dit is een ve rzame ling van kenn is
en inf ormatie die is opgebouwd in ziJn tijd als
Baancommissaris van Toxandria. In deze tijd is
Collinge ook act ief als lid van de opleiding
commissie "Cursus Baancom missaris" en later
docent en exam inator voor de cursus.
Toxandria
Coll inge neemt na zes jaar afscheid als baan In 1990 ben ik zelf naar de GSSAA conferen ti e

commissaris maar is daarna nog wel actief als

in Amerika gegaan om te kijken wat daar aan

mentor voor startende banen . Voorbeelden

boeken en ken nis beschikbaar was.

daarvan zijn Grevelingenhout en Princenbosch .

Ik heb toen ook kenn isgemaakt met de USGA

Voor Princenbosch, w aar ons interview plaats-

Green Section en de agron omisten van de

vi ndt, is Collinge nog steeds adviseur.

USGA en zo langzaam aan wat lit eratuur
opgebouwd voor de

r~ GF

Bibliotheek.

Dat laatst e geldt overigens ook voor
Grevelingenhout.

Collinge: " Dat was allemaal in de tijd dat er

Voor Princenbosch heeft Collinge bijvoorbeeld

helemaal geen NGA was en ook binnen de

de samenstelling van de greens bewaakt bij de

NGF weinig aandacht was voor greenkee-

aanleg van de nieuwe 9-holes, die eind dit jaar

ping ."

klaar zou moeten zijn.

Comm issie Greenkeeping

Colhnge stond als mentor voor Grevehngenhout mee aan de

In de tweed e helft van de tachtiger jaren

w1eg van het toepassen van sandbandmg op Grevehngenhout

wordt de roep luider dat de NGF weinig actie
onderneemt op het gebied van greenkeeping.
A lle aandacht ging naar het spelletje en wei-

Een fo to u1t de oude doos NG F greenkeep1ng

comm 1ss~eleden

Jan B1ewer en Jef1 Co lhnge biJ de presen tat le van het model

beheersplan Een van de eerste speerpunten van de commiSSie
greenkeepmg
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