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Het moet in 1992 zijn geweest dat ik voor het eerst kennismaakte met de golf-
sector. Dat was een belevenis. Het was nog in de tijd dat een greenkeeper bij 
wijze van spreken met de pet in de hand het clubhuis binnenging om instruc-
ties van zijn baancommissaris in ontvangst te nemen. 

In die bijna 25 jaar is er veel gebeurd. De hele markt is een paar keer op zijn 
kop gezet. Meer dan vijftig procent van de greenkeepers ontvangt zijn instruc-
ties inmiddels niet meer van een baancommissaris, maar van een aannemer. 
We hebben te maken met een opmars van buitenlandse arbeidskrachten en 
maairobots zijn in opkomst. Aan de andere kant lijkt de golfsector op veel 
punten nog verdacht veel op diezelfde veilige golfpolder uit het begin van de 
jaren negentig. Net als in die jaren is de Golffederatie de enige brancheorga-
nisatie die actief zijn stempel drukt op ontwikkelingen in de polder. De pet in 
de hand is er misschien niet meer bij, maar wie komt er nu nog met een ander 
geluid naar buiten? Je zou bijna terug gaan verlangen naar die onzindiscussie 
van een paar jaar geleden over de tegenstelling tussen golfpaspoort en GVB. 
Die discussie toen ging over een zaak die greenkeepers eigenlijk niet aanging. 
Voor de zaken die nu op de rol staan, ligt dat anders. Maairobots, green deal, 
buitenlandse greenkeepers, uitbesteden of inbesteden, dat zijn allemaal zaken 

die heel direct de toekomst en soms ook de banen van Nederlandse greenkee-
pers betreffen. Waar zijn greenkeepers in die discussie?
Ik zou willen dat het zo makkelijk was als Greenkeeper of the Year 2015 Kristian 
Summerfield stelt in zijn blog in deze uitgave van vakblad Greenkeeper. Hij 
heeft gelijk; robots kopen of lezen dit vakblad niet. Maar simpelweg conclude-
ren dat robots een foute ontwikkeling zijn en daarom gestopt moeten worden, 
is niet de oplossing. Dat gaat niet lukken. Al die ontwikkelingen zijn ingezet 
en het lijkt mij onmogelijk dat ze nog omgeturnd worden. Maar misschien zou 
het wel handig zijn als brancheorganisaties en opleidingsinstituten hierover 
een standpunt innemen. Ik las pas een analyse over robotisering in het alge-
meen. Robots gaan banen kosten, maar in Nederland valt dat netto nog wel 
mee. Er is ook weer kennis nodig om die robots te programmeren en te instru-
eren. De ouderwetse greenkeeper is daar niet geschikt voor, maar waarom 
gaan we niet voor een greenkeeper 2.0? Nog steeds een groene vakman, maar 
dan wel met een scherp oog voor techniek en ICT. En zijn pet? Die blijft lekker 
op zijn koppie! 
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