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In deze uitgave van Greenkeeper een uitgebreid onderzoek over de vraag wat 
greenkeepers nu van golfers vinden en andersom. Een leuk project, dat eigen-
lijk over is gebleven op het verlanglijstje stond van gasthoofdredacteur van de 
vorige editie en Greenkeeper-of-the-Year Kristian Summerfield. 
De reden dat we dit artikel hebben doorgeschoven, is dat de uitkomsten van 
de eerste enquête niet helemaal sympathiek op ons overkwamen. Het is mak-
kelijk om in de beslotenheid van de greenkeeperskantine lekker te kankeren 
op de golfer en natuurlijk gebeurt dat ook wel eens. Anders wordt het als dat 
in the open in een vakblad gedaan wordt. Als er irritatie bestaat tussen beide 
partijen, mag dat benoemd worden, maar altijd met de kanttekening dat de 
golfer onze klant is, aan het eind van de maand ons salaris mag ophoesten en 
alleen al daarom ons respect verdient.  

Blijf dus lekker kankeren om je hart te luchten als je onder elkaar bent, maar 
vergeet daarbij nooit dat ook greenkeepers niet zonder zonden zijn en dat 
het spelletje bestaat bij gratie van de golfer. Gelukkig konden we dezelfde 
enquête daarom ook uitzetten onder de lezers van Golf.nl. En wat blijkt: golfers 
zijn in het algemeen positiever over greenkeepers dan andersom. Hoewel er 
ook voor greenkeepers de nodige leermomentjes zijn te halen. Meer en beter 
communiceren met de golfer, bijvoorbeeld. Golfers zijn supergeïnteresseerd in 

het werk van greenkeepers, en die greenkeepers zijn zich er maar amper van 
bewust hoeveel goodwill ze daarmee voor hun vak kunnen kweken.  
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