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‘Ik ben nog lang 
niet klaar  
met deze baan’
Christian Nueboer (GC Zeewolde) is de jongste hoofdgreenkeeper van Nederland

Zeven maanden is hij nu hoofdgreenkeeper van Golfclub Zeewolde en met 24 jaar de jongste van Nederland. Christian Nueboer vertelt over zijn vak, 

over leidinggeven terwijl je de jongste van het team bent, over de voor- en nadelen van klei, over het project Statera en over de rol die de nieuwe lich-

ting greenkeepers op de Nederlandse golfbanen kan gaan spelen. Een monoloog. 

Auteur: Peter Voskuil

Christian Nueboer: ‘Er komt een heel nieuwe  
lichting hoofdgreenkeepers aan. Natuurlijk maak 
ik mij zorgen omdat een hele generatie oud-
gedienden met heel veel praktijkkennis het vak 
uitstroomt.’ 

Vernieuwing
‘Maar vernieuwing kan soms geen kwaad. Omdat 
je jong bent, pak je dingen op een andere manier 
aan. Het hoeft niet zo te zijn dat alles slaagt, maar 
door nieuwe dingen te proberen help je het vak 
ook vooruit. De situatie is natuurlijk in het  
algemeen dat er meer efficiëntie van greenkeepers 
verwacht wordt. Jongeren houden wat minder  
vast aan traditionele patronen en kunnen daarin 
best een belangrijke bijdrage leveren, denk ik.
Dit vak stopt nooit. Het gaat altijd verder. We gaan 
natuurlijk veel meer met computerdata doen in  
de toekomst. In eerste instantie gaat dat over de 

baan als geheel, maar ik verwacht dat er over  
twintig jaar op de greens per vierkante meter 
wordt gestuurd. Daar zul je in mee moeten gaan. 

Ik ben hier op mijn achttiende begonnen als 
vakantiekracht. Ik vond het heel mooi, vooral die 
combinatie van alles. Natuur, techniek, omgang 
met collega’s in een klein team, wat gezellig is, 
maar soms ook wel eens lastig. De sociale omgang 
vond ik leuk, met leden, met collega’s. Ik ben 
iemand die onder de mensen moet zijn. Een dag 
thuiszitten is niets voor mij. 

Vakidioot
Ik heb de havo gedaan en daarna gekozen voor  
de opleiding hbo-werktuigbouwkunde. Maar ik 
ontdekte al snel dat dat niet was wat ik wilde.  
Een vaste collega ging weg en ik werd door de 
manager en hoofdgreenkeeper gevraagd om in 

vaste dienst te komen. Ik vond mezelf nog te jong 
om te gaan werken. Ik dacht: laat ik nou maar  
gaan studeren, dan heb ik straks in ieder geval  
een diploma op zak. 

Maar ik wist niet wat ik wilde en het werk op de 
golfbaan vond ik fantastisch. Je hebt hier het 
gevoel dat het ertoe doet wat je doet. Als je de 
boel laat verslonzen, hoor je het meteen. Dus toen 
heb ik gezegd: ik ga het een jaar doen en daarna 
zie ik het wel. In dat jaar ben ik vakidioot geworden 
en ik ben niet meer weggegaan. 
Bij mijn weten ben ik de jongste hoofdgreenkeeper 
van Nederland, ja. Het kwam allemaal precies zo 
uit. Het jaar daarvoor had ik net mijn hoofdgreen-
keeperscursus afgerond. De drie papiertjes  
daarvoor heb ik achter elkaar gehaald. Het leren 
gaat mij altijd vrij makkelijk af en veel leerstof  
was ook nog eens direct toepasbaar op het werk. 
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Twijfel
Ik ben tegelijk de leidinggevende en de jongste 
van het team. Of ik mijn ideeën dan wel kwijt kan? 
Natuurlijk. Als je mensen waardeert en respecteert, 
kom je een heel eind. En als je dan een keertje  
een fout maakt, word je vanzelf teruggefloten.  
Ik stel vaak de waarom-vraag in het team. Er zit 
heel veel kennis aan tafel. Die mannen hebben zo 
veel meegemaakt, daar kun je enorm van leren. 
Dat is machtig interessant. Daar haal ik nog altijd 
plezier uit.  

Ik heb zelf getwijfeld, ja, of ik niet te jong was en 
ik weet dat de mensen die mij aangesteld hebben 
dat ook hebben gedaan. Idealiter was ik een jaar of 
twee assistent-hoofdgreenkeeper gebleven, puur 
om meer ervaring op te doen met het aansturen 
en leidinggeven aan het team. Maar de kans lag 
er en anders had ik misschien tien jaar moeten 
wachten. Als je dan wat wilt, moet je misschien 
elders gaan solliciteren, en dat wil ik niet. Voor mijn 
gevoel ben ik namelijk nog lang niet klaar op deze 
baan. Er is nog een heleboel te verbeteren hier. Ik 

heb nog heel veel te leren. Ik zal ook nog wel een 
keertje op mijn klep gaan.

Klei
We zitten hier op klei. Eigenlijk is dat helemaal 
geen ideale ondergrond voor een golfbaan.  
’s Zomers is het prima, de klei houdt ontzettend 
veel vocht vast. Andere banen vergelen of  
verbruinen, wij blijven mooi groen. Maar in de  
winterperiode is de baan kwetsbaar; het afgelopen 
seizoen hebben we een aantal baansluitingen 
gehad. We zijn nu zover dat de fairway er op natte 
momenten prima bij ligt; de rough is nu de over-
gebleven belemmerende factor. We zijn nu dus 
plannen aan het maken om dat onderhoud naar 
buiten te trekken. Daar gaan we nu op inzetten. 
De toegankelijkheid van de baan verbeteren, dat 
is een van mijn prioriteiten. Of dat wel binnen het 
budget kan? Dat is juist de sport. 

Je probeert natuurlijk sowieso een kwaliteitsslag 
te maken. De neiging is om alles tegelijk te willen, 
maar stapje voor stapje werkt beter. Je merkt dat je 
stukje bij beetje verder komt. Er is een kwaliteit- 
seisenpakket samengesteld door de baan- 
commissie. Daarin staat in grote lijnen wat wij 
gedurende het jaar moeten halen. Maaihoogtes, 
maairegime – dat staat er allemaal in. Beleid dat 
acht, negen jaar geleden ingezet is, begint nu pas 
echt zijn vruchten af te werpen. 
Statera
Dit jaar zijn we gestart met een Statera-project, 
met het oog op de green deal om in 2020 geen 
gewasbeschermingsmiddelen meer te gebruiken. 
Dat is best een zware opgave. Want zoals het er 

nu voorstaat, kunnen we zeker nog niet zonder 
die middelen. Eigenlijk moet je je nu al achter de 
oren gaan krabben hoe dat op te lossen. Daar is dit 
project fantastisch voor. We werken daarin samen 
met Lumbricus, Solanum, NLadviseurs en Bayer. 
Die brengen heel specifieke kennis in op bepaalde 
vlakken. Al die instanties samen hebben zo veel 
kennis op hun vakgebied; daardoor kun je veel 
nauwkeuriger sturen. Ik verwacht daar veel van. 
Het project duurt twee jaar. 

We zijn nu bezig met een verschillende aanpak  
op twee vergelijkbare greens. De ene green  
behandelen we totaal anders dan de andere.  
Dan gaan we kijken hoe we de ziektedruk op die 
ene green zonder middelen toch zo laag mogelijk 
kunnen houden. Dat gaat met bodemsensoren en 
weerstations. Allemaal data die we combineren 
met de bodemsamenstelling en ziektemodellen 
die we nu helemaal ingeladen hebben. Op basis 
van die data kun je straks bijvoorbeeld beslissen 
om een dag te rollen in plaats van te maaien.  
Dat voorkomt dat je een wond toebrengt aan de 
grasplanten, waardoor de schimmel vat zou  
kunnen krijgen op de green. 

Onderbuik
Statera wordt deze zomer echt spannend. Het zou 
best kunnen dat het systeem een verhoogde  
ziektedruk voorspelt, terwijl wij als greenkeepers 
dat gevoel helemaal niet hebben, of andersom.  
Ik ben superbenieuwd hoe dat gaat uitpakken, 
want ik ben ervan overtuigd dat je in dit vak niet 
buiten je boerenverstand en onderbuikgevoel kan.  

Ik vind het leuk om uit te leggen wat we aan het 
doen zijn en waarom. Zeker in periodes waarin  
we cultuurtechnisch moeten ingrijpen in een 
green is dat belangrijk. Vaak merk je dan dat 
spelers best begrip hebben. Dat vereist goede 
communicatie met de leden: niet alleen zeggen 
wanneer we bepaalde dingen doen, maar ook 
uitleggen waarom. Laatst hield ik een presentatie 
voor de marshall-commissie. Toen drong het eens 
te meer tot mij door dat zelfs de marshalls, die  
toch vooroplopen in de contacten met de spelers,  
soms geen idee hebben wat we aan het doen zijn 
en waarom. Kijk, ze hoeven onze dagplanning  
natuurlijk niet tot op het uur nauwkeurig te weten, 
maar in grote lijnen moeten wij toch beter met ze  
communiceren, vind ik. Ik heb mezelf na die avond 
beloofd om elke mogelijkheid tot communicatie 
meteen aan te grijpen.’
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MaChiNElijST GOlfClub ZEEwOldE

TraCTOrEN:
New holland TC 45 D
John Deere  4720
John Deere 3520
John Deere 3038 R

MaaiMaChiNES:
Husqvarna MS 535 Pro
2x Toro  Grounsmaster 4000 D
2x Toro Greensmaster 3250 D
2x Toro Greensmaster 3400 Triflex
2x Toro Reelmaster 6700 D
Toro Groundsmaster 4300 D
2x Allett Tournament 24

aaNbOuwMaChiNES:
Charterhouse Multispike 1200
Trilo SG 400 
TS WS/23 PTOT Houtversnipperaar
Ryan Renovair 
Vredo DZ.212.035 Doorzaaimachine
Cushman Coreharvester
Turfco F12D Banddresser
Turfco SP 1530 TM Schotelstrooier
Cushman TD2000 Banddresser
STH PX 1802 Veegmachine

bladblaZErS:
Trilo BL400
Trilo Bl740
Husqvarna 125b
Husqvarna 580 BTS
Stihl Sthil BR 600
TS Nord Wind

OVEriG:
Slijp bank Neary 555sr1
Slijpbank Neary 277 Ondermessen
mortl  BM1106 Dubbele messenbalk

2x Stihl KM 130R
Flymo XL500
Flymo GX 560
Cushman Turf Truckster
Tru Turf RS48-11-C Greensroller
2x Club car Precedent
Atlas Copco XAS 65 Compressor
Kubota KX 61-3 Graafmachine
John Deere Gator TE
2x Stihl FS 460 C
Ryan jr sod cutter
Trilo VCU 120
Husqvarna 325 HD 60
Bomford B 315 Armklepelmaaier
2x Stihl FS 460 C-EM
Fella km187  Trommelmaaier
Stihl BT 121 Grondboor
Zenoah sgcz2610 Schaarmaaier
Toro Sandpro 5040
Redixem Vertidrain 7416
Redixem Vertidrain 7117
Toro multipro 1750 Zelfrijdende veldspuit
Husqvarna 536 LIL
BGU HRZ FIX-EZ Uitsleeptang
Bauer rainstar a3 Beregeningshaspel
Giant V452T HD Wiellader
Vicon PS403/Vn202 Kunstmeststrooier
John deere TX Turf Gator
Wiedemann Terra Rake 230 Kriebeleg

ZaGEN:
Stihl MS 461-VW
Husqvarna 338Xpt
Stihl MS362-VW M tronic
Stihl 362C-M VW
Stihl MS 261 C-M VW

be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5740

Ik ben hier op mijn  

achttiende begonnen  

als vakantiekracht


