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Op deze foto is een – tegenwoordig zeldzaam – winters moment te zien: de zon die doorbreekt op een ijzig 

koude dag. In de enige week met strenge vorst deze winter legde Wim Pelkmans dit beeld van vader en 

dochter vast op golfbaan Prise d’Eau.
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Pelkmans: ‘Ik merkte dat niemand eigenlijk 
weet wat het vak inhoudt als ik met mensen 
spreek en vertel dat ik greenkeeper ben. Een 
veelgehoorde vraag is wat je dan doet na het 
maaien. Om te laten zien wat wij allemaal doen, 
ben ik begonnen met het posten van foto’s van 
mijn werkzaamheden.’ Hij is nu vijf jaar actief op 
Instagram en heeft inmiddels ruim 700 volgers. 
Elke week plaatst hij wel een of twee foto’s. 
Soms deelt hij een foto voor intern gebruik in 
de nieuwsbrief van De Enk. Hij fotografeert met 
zijn smartphone, ook privé. Op vakantie pakt 
hij nog weleens een ‘ouderwetse’ fotocamera, 
maar dat gebeurt zelden. Fotograferen is dan 
ook niet een echte hobby van Pelkmans; hij is 
meer een levensgenieter die met zijn foto’s het 
vak van greenkeeper wil promoten.

Markers
Uiteraard zijn dit foto’s van het maaien van 
banen, maar daarnaast zijn ook alle andere 
voorkomende werkzaamheden te zien, bijvoor-
beeld bezanden, bladblazen, het verplaatsen 
van gezaagde boomstammen of het plaatsen 
van markers op de tees. ‘Met name de markers 
doen het altijd goed. Mensen vragen zich direct 
af waarom al die verschillende kleuren nodig 
zijn. Zo probeer ik mijn werk en al het moois 
op en rond de golfbaan in beeld te brengen en 
te laten zien dat het vak van greenkeeper veel 
meer inhoudt dan alleen maar maaien.’

Buitenland
Onder de volgers van Pelkmans bevinden zich 
ook collega’s in het buitenland. ‘Het leuke van 

mijn buitenlandse volgers is dat het leidt tot 
interessante discussies over de manier van 
werken. Vaak kennen wij bepaalde dingen wel, 
maar zijn ze hier minder ontwikkeld. Schotten, 
bijvoorbeeld, werken al heel lang met zeewier 
om het bodemleven te stimuleren. Ik heb dat 
ook een tijdje gedaan op mijn vorige werklo-
catie en merkte toen dat er direct effect was. 
In Zweden zijn ze weer heel enthousiast over 
compostthee die op greens gespoten wordt 
om het bodemleven te bevorderen. Ook hier 
zullen wij dit soort dingen steeds vaker gaan 
gebruiken, als alternatief voor middelen die nu 
nog zijn toegestaan, maar uiteindelijk zullen 
verdwijnen.’

‘Om te laten zien wat wij allemaal doen, 
ben ik begonnen met het posten van 
foto’s van mijn werkzaamheden’


