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Deze week aanwezig geweest bij de Barenbrug Golfdag. Enfin dat heeft u al 
gelezen in een artikeltje in deze uitgave van Greenkeeper. Geweldige dag: 
iedereen is weer een beetje optimistisch over de wind die door de sector 
waait. Aardig voor mijn ego is dat je op zo’n moment her en der wat compli-
menten oogst over de zeurstukjes die al vele jaren op deze plek staan. Dubbel 
gevoel: als mensen uit gaan zien naar jouw zeurstukjes, moet je natuurlijk 
gaan uitkijken. Dan wordt je echt een tandeloze clown. Daarom vandaag een 
totaal andere insteek. Geen zeurpiet, maar een zeurniet. Natuurlijk blijft er 
best iets te wensen over voor greenkeepers en de staat van de Nederlandse 
golfbanen, maar feitelijk is er natuurlijk geen vuiltje aan de lucht. Nederlandse 
greenkeepers wonen en werken in een golfwalhalla waar hartstikke serieus 
en met passie gewerkt wordt om het ieder jaar een beetje beter te doen, en 
geloof me: dat lukt ook. Eigenlijk op alle gebieden. Kijk bijvoorbeeld naar 

de Green Deal. Er is een enorme drive bij greenkeepers om het beter en met 
minder chemie te doen. Greenkeepers blijven in die ontwikkeling gelukkig wel 
mannen en vrouwen van de praktijk en te overdreven verwachtingen worden 
op de werkvloer vakkundig de grond in gedrukt. Maar er worden echt stappen 
gemaakt. Ik denk dat de grootste stap overigens niet is dat er een halve liter 
minder gewasbescherming wordt gebruikt, maar dat er beter wordt gewerkt 
en nagedacht over wat greenkeeping eigenlijk is. En dat is natuurlijk werken 
met de natuur. Bij een golfbaan, of in ieder geval bij de greens, mag je niet 
spreken van echte natuur, maar dat houdt niet in dat je compleet tegen de 
natuur kunt gaan werken. Of we moeten met kunstgrasgreens gaan werken, 
maar als we ooit zo ver komen, dan is het hoog tijd dat ik met pensioen ga.

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofredacteur
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