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Deze uitgave van Greenkeeper bevat een primeur! Als uitgever van de 

vakbladen Greenkeeper en Fieldmanager vroegen wij ons in 2009 hardop 

af, waarom wij de Grasgids zo weinig tegen kwamen in de markt. En dan 

met name onder de greenkeepers, terwijl de Grasgids toch een uniek boekje 

is. Het gaat namelijk om het enige overgebleven onafhankelijke boekje dat 

de prestaties weergeeft van grasrassen voor recreatie, openbaar groen en 

sport. Het is alleen jammer dat er weinig in het boekje vermeld staat voor 

greens.  

 

De Grasgids heeft een roemruchte geschiedenis. Net als zijn evenknieën op 

gebied van voedergrassen, maïs en graan werd de Grasgids en het daarmee 

samenhangende onderzoek oorspronkelijk gecoördineerd en uitgegeven 

onder auspiciën van de rijksoverheid. Met de terugtredende overheid werd 

dit jaarlijkse onderzoek gelukkig niet op de mestvaalt gezet, maar werd 

het gecontinueerd onder de vlag van Plantum en gefinancierd door de 

betrokken kweekbedrijven.  

Uit het één volgde het andere. De kweekbedrijven waren snel te porren 

voor een samenwerking met het grootste Nederlandse vakblad op gebied 

van gras (Overigens ook het enige). En voordat we het wisten, mochten 

wij voor de gezamenlijke graskwekers de 2011 editie van de Grasgids 

samenstellen. Iedere abonnee krijgt samen met deze editie van Greenkeeper 

een gratis exemplaar van de Grasgids.  

 

Om gebruikers in golf alvast wat houvast te geven wat de Grasgids precies 

inhoudt, hebben we ook een forumbijeenkomst georganiseerd op golfbaan 

Edda Huzid. We hebben samen met gebruikers en kwekers kritisch naar 

de Grasgids gekeken. Met name de gebruikers konden hier suggesties 

doen over de samenstelling en de presentatie van het boekje. Eén van de 

suggesties van NGA-voorzitter Johan van Hoesen hebben we meteen maar 

gerealiseerd: een aparte website waar alle onderzoeksresultaten op een 

overzichtelijke manier bij elkaar gepresenteerd worden.  

 

Behoorlijk trots zijn we daarnaast ook nog op een aantal andere verhalen. 

Zoals het ooggetuigenverslag van Eric Wijnhoven die als vrijwilliger zijn 

collega-greenkeepers te hulp schoot hielp tijdens de afgelopen Ryder 

Cup. En de Ryder Cup is toch het Walhalla voor ambitieuze greenkeepers! 

Belangrijk is daarnaast ook het artikel over de risico’s die greenkeepers lopen 

bij de uitoefening van hun vak. Wat gebeurt er als je onverhoopt een bal 

tegen je kop krijgt en vooral ook wie er dan verantwoordelijk voor gesteld 

kan worden.

Dat er vreselijke zaken kunnen gebeuren, bewees een klein artikel op onze 

website van begin december, waarin wij vertelden dat een greenkeeper 

letterlijk dood neerviel door een op een korte afstand afgevuurde golfbal. 

In Nederland hebben we zoiets gelukkig nog niet meegemaakt, maar ik 

denk dat iedere greenkeeper een aantal keer per maand verzucht: “Oei, dat 

ging net goed”. 

 

Laten we hopen dat we volgende jaar met zijn allen denken: “Oei, dat gaat 

goed”. 

 

Ik wens u een green en gezond 2011 
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