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Het aardige in deze uitgave van Greenkeeper is dat zowel Maurice Evers en 

Peter Klerkx van Dutch Outdoor Concepts, NGA-voorzitter John van Hoesen 

als Guido Hamelink en Sander Kristalijn van NLadviseurs het over water en 

waterbeheer hebben:  “Spaar uw baan”, “Wees zuinig met water”, “Zorg 

dat er geen water op de baan blijft staan” en “Maak geen sporen met de 

golfkarren of maaiers”. Er is volgens deze heren nog het nodige te doen 

en te verzinnen om het juiste evenwicht te houden tussen wateroverlast en 

watermanagement.  

Ook een aardige is een bericht van golfarchitect Frank Pont. Hij maakte ons 

attent op een artikel in Golf Architecture: www.golfcoursearchitecture.net/

gca24.pdf. Dit internationale vakblad voor golfarchitecten verbaast zich 

openlijk over het feit dat overal in de wereld de groei afneemt of de markt 

zelfs krimpt, maar dat de uitbreiding in Nederland eigenlijk nog aardig 

doorloopt. Okay, we komen niet meer aan de zes of meer nieuwe banen 

per jaar. Maar in dit kleine rotlandje zijn op dit moment toch minimaal drie 

topbanen in voorbereiding: The Dutch, Schiphol en Cromvoirt. Deze banen 

zijn er heilig van overtuigd dat ze op termijn in de internationale eredivisie 

van golf mee kunnen doen of zelfs de Ryder Cup mogen hosten. 

 

Ik heb er niet zoveel verstand van verstand van, maar ik vraag mij wel af 

of de markt in Nederland groot genoeg is om drie banen van dit niveau te 

herbergen. En dan praat ik nog niet eens over de al aanwezige topbanen. 

Voor het greenkeepersvak is het natuurlijk wel prachtig, want uiteindelijk 

is dit het soort banen dat het niveau van het vak naar boven kan brengen. 

Overigens heb ik net zoveel bewondering  - en misschien heel diep van 

binnen nog wel meer - voor greenkeepers en golfbanen die met een 

‘Maatje Minder’  een goed resultaat weten te bereiken. Was het niet 

golfarchitect Frank Pont die deze manier van golfbaanonderhoud en -bouw 

‘Golf 2.0’ noemde? En wat blijkt dan? Met een klein budget kun je ook 

een leuke baan bouwen en onderhouden. Een aardig voorbeeld hiervan is 

onze eigen Ger Berkelmans, die voor twee banen met een minibudget het 

onderhoud verzorgt. 

 

Opmerkelijk nieuws is ook de oprichting van een nieuw adviesbureau 

Lawncare van oude rotten in het vak Seijn en Van Mondfrans. Prima 

natuurlijk, dat deze golfveteranen hun kennis en expertise aan de markt 

ter beschikking willen stellen. Ik denk dat hiervoor zeker een markt is. 

Een opmerking uit hun introductie-interview klonk mij niet helemaal 

geloofwaardig in de oren. Dat zij een adviesbureau zijn, dat geen relaties 

heeft met leveranciers. Ik veroordeel dat niet, maar in ieder geval heeft Van 

Mondfrans al die jaren het tegenovergestelde gedaan!  

Ik schrijf dit stukkie in de vroege ochtend. Het weer is stralend en de vogels 

fluiten. Ik ga er een mooie dag van maken. Laten u en ik afspreken dat we 

er samen een geweldig voorjaar van maken.
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