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Het ontstaan 
Wat weinig greenkeepers weten, is dat de NGA 
eigenlijk ontstaan is uit een groepje greenkeepers 
in de regio Apeldoorn/Arnhem, dat elkaar regel-
ma tig bezocht en af en toe een wedstrijd met 
elkaar speelde. In de loop van 1991 is uit dit clubje, 
mede op aandringen van Rijks senior, de baan-
commissaris van de Hattemse, en met ondersteu-
ning van de Nederlandse Golf Federatie een lande-

lijke belangenvereniging ontstaan, die op  
dit moment zo'n 250 leden telt. 

Hoe zou Ties Straatman dit eerste jaar willen 
omschrijven? 
Straatman: ‘In het begin is natuurlijk alles moeilijk. 
Er zijn geen leden, geen statuten, niks. Alles moet 
van de grond af aan opgebouwd worden. En dat 
kost tijd en heel, heel veel geduld. Alle zaken die 

wij belangrijk vinden – ik noem even als voor- 
beelden: veiligheid, opleidingen en functie-
omschrijvingen – beginnen dan op punt nul.  
En voor al die zaken heb je andere partijen nodig: 
de NGF, het IPC, noem maar op. Dat betekent heel 
veel praten en keer op keer de standpunten van  
de associatie uitleggen. Je mag best weten dat ik 
daar wel eens moe van werd.’ 
Jurgen Ruyter: ‘In principe heeft het huidige 
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De Nederlandse Greenkeepers Associatie bestaat inmiddels alweer zo'n zes jaar. Een periode waarin het beeld van belangenvereniging naar buiten toe 

voor een belangrijk deel bepaald is door Ties Straatman. Maar omdat de statuten van de NGA niet toelaten dat een bestuurdersfunctie langer dan twee 

perioden van drie jaar door dezelfde persoon wordt vervuld en omdat Ties Straatman het ook wel tijd vond dat andere mensen de kar gaan trekken,  

is de functie overgegaan naar Jurgen Ruyter. Officieel is dit eigenlijk al gebeurd tijdens de algemene ledenvergadering van de NGA in 1995.  

Het afgelopen jaar is dan ook min of meer te beschouwen als een overgangspe riode. Een dubbelinterview met Jurgen Ruyter en Ties Straatman.
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bestuur een veel eenvoudiger taak. Wij vinden 
dezelfde dingen belangrijk, maar in ons geval zijn 
de zaken natuurlijk al voorbereid of zijn er al  
vorderingen gemaakt. En wij hebben natuurlijk het 
grote voordeel dat de associatie inmiddels bekend 
is. De NGA wordt serieus genomen.’ 

Openheid 
Ties Straatman: ‘Ik denk dat de belang rijkste  
prestatie van de NGA de toegeno men openheid 
van de leden onderling is. Neem een jaar of tien 
geleden; toen bleef iedereen maar op zijn eigen 
baan zitten met zijn eigen problemen. Wat je nu 
ziet, is dat mensen elkaar bellen, bezoeken en 
informatie uitwisselen. Omdat je mensen ontmoet 
tijdens vergaderingen of bij wedstrijden, neem je 
veel gemakkelijker contact op als je vra gen hebt.’ 
Jurgen Ruyter: ‘Dat sluit heel goed aan bij wat de 
NGA wil zijn: geen vakbond, maar een belangen-
vereniging. Maar dan wel een belangenvereniging 
die het sociale aspect niet uit het oog verliest.  
Zo zijn we momenteel bijvoorbeeld bezig met een 
pensioenplan.’
 
Als vakbond zou de NGA nooit kunnen  
functioneren, aldus Jurgen Ruyter. ‘De NGA is 
daar te klein voor en er is te wei nig kennis over 
bijvoorbeeld juridische zaken. Als vakbond zul je 
heel anders moeten opereren in contacten met 
bijvoorbeeld de NGF. Dat is niet onze stijl. De NGA 
is veel meer een club van men sen die van het vak 
houden. Diezelfde vakidioten zijn ook de mensen 
die de NGA actief moeten houden.’

‘Je hebt twee soorten greenkeepers: greenkeepers 
die werk hebben en greenkeepers die een hobby 
hebben. Beide groepen zijn natuurlijk belangrijk 
voor de NGA, maar die laat ste groep is van  
essentieel belang voor de organisatie. Dat zijn  
de mensen die er lol in hebben om dingen te 
organiseren, om naar regiobijeenkomsten te gaan 
et cetera. 

Wat gaat het nieuwe bestuur anders doen dan het 
oude bestuur?
Jurgen Ruyter: ‘In principe verandert er weinig, 
want wij blijven dezelfde dingen belangrijk vinden. 
Maar ik denk dat we wel wat duidelijker en nadruk-
kelijker voor onze standpunten gaan opkomen. 
Ik bedoel: de afgelopen jaren waren er voor het 
bekendmaken van de NGA en haar standpunten. 
Het wordt nu tijd dat bepaalde zaken gerealiseerd 
worden. Naar de leden toe vinden we het verder 
belangrijk dat iedereen weet waar de NGA voor 
staat. Greenkeepers moeten weten waar wij mee 
bezig zijn. Mede daarom hebben we een beleids-

plan opgesteld, waarin precies staat wat we in de 
komende tijd willen realiseren. Je moet het zo zien: 
onze leden betalen ieder jaar f 75.- Het is dan hun 
goed recht dat ze daar iets voor terugkrijgen.’
 
Hoe is de NGA ontstaan? 
Een clubje van verschillende golfbanen uit het  
oosten van Nederland organiseer de twee maal  
per jaar een bijeenkomst op hun eigen banen. 

Tijdens één zo’n bijeenkomst, in het najaar van 
1990, stelde de heer J. Rijks van de Hattemse voor 
een greenkeepersvereniging te beginnen. De heer 
T. Straatman vond dit een goed idee en zocht wat 
mensen voor een voorlopig bestuur bij elkaar.  
Dit terwijl de heer Rijks een persoon ging zoeken 
die de statuten van de vereni ging kon opstellen 
en de financiën, die nu eenmaal nodig zijn bij het 
opstarten van een vereniging, bij elkaar te halen. In 
januari 1991 was de eerste bijeen komst van  
het voorlopige bestuur. 

Dit bestond naast Ties Straatman uit Henk van 
Manen, Rob Spruit, Gerard Koster en Maarten van 
Ede. Zij ver klaarden zich tijdens deze vergadering 
bereid de toenmalige Nederlandse Greenkeepers 
Vereniging met raad en daad bij te staan. Nadat op 
7 mei de sta tuten waren ondertekend, was de  
NGV een feit. In de loop van 1992 werd de naam  
veranderd van Nederlandse Greenkeepers 
Vereniging in Nederlandse Greenkeepers 
Associatie. Dankzij de steun van de leden en van 
de donateurs die financiële steun gaven, is de  
NGA van nu nog steeds een succes. 
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