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Ik ben net terug van vakantie als ik deze editie van Greenkeeper nog eens 
doorblader. Het is weer even geleden, dus ik moet nog een keer teruglezen 
om te kijken waar het ook alweer over gaat. Bij ons mini-onderzoekje over zon-
nebrand werd ik even hardhandig herinnerd aan mijn eigen vakantie. Ik hoef 
maar tien dagen per jaar in de volle zon op mijn fietsje te zitten. Voor green-
keepers ligt dat anders. Op Nederlandse banen schijnt de zon niet 365 dagen 
per jaar zo fel als tijdens mijn vakantie in Beieren, maar toch. 

Ik heb eens wat rondgevraagd hoe greenkeepers en fieldmanager zich in het 
algemeen beschermen tegen overmatige zon. Kort samengevat is dat een 
beetje zoals ik tijdens mijn vakantie in Duitsland deed. Halverwege de middag, 
als de zon echt begon te steken, werd de tube gepakt en halfslachtig nog wat 
gesmeerd. Uit het onderzoekje dat wij onder onze lezers hebben uitgevoerd, 
blijkt dat greenkeepers zelf het idee hebben dat het wel meevalt, en dat wij 
onze leidinggevenden zelfs een kleine voldoende geven voor de mate waarin 
zij ons aansporen om onszelf toch vooral goed te beschermen. De zon – zo zou 
blijken uit wetenschappelijk onderzoek – is gelukkig veel vaker onze vriend 
dan onze vijand. Een gezonde dosis zonnestraling is daarom essentieel voor 
het goed functioneren van ons gestel, maar als de zon schijnt zoals hij dat de 
laatste weken heeft gedaan, moet er echt een tube aan te pas komen.

Het belangrijkste onderdeel van deze Greenkeeper is de bekendmaking van 
de zes genomineerden voor de Greenkeeper of the Year-award. Voor de jury, 
onder inspirerend voorzitterschap van Wim Smits, was het kiezen van de zes 
genomineerden weer een reuzenklus. Dat lijkt eenvoudiger dan het is. Er 
waren dit jaar in totaal 68 kandidaten voorgedragen voor de titel Greenkeeper 
of the Year. En het is een hele klus om het met een jury van zes eens te worden 
over de zes kanshebbers, oftewel de genomineerden. Gelukkig is dit toch 
gelukt. Elders in deze uitgave leest u de namen van deze genomineerden. In 
de komende uitgave zullen wij interviews met deze greenkeepers publiceren, 
zodat u de kans hebt ze wat beter te leren kennen. 

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
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