
41www.greenkeeper.nl40 www.greenkeeper.nl

GOTY-genomineerde Summerfield: ‘Als ik de 
loterij zou winnen, zou ik nog steeds 
greenkeeper zijn’
Engelsman wil zorgen voor goede greenkeeping-nalatenschap op zijn 
baan

Hoofdgreenkeeper Summerfield is hét modelvoorbeeld van een Engelse greenkeeper met know how en passie voor het vak, die vérder gaat 

dan liefhebberij: hij heeft greenkeeping in zijn bloed en draagt dat uit. ‘Ik draag de greenkeeping-vlag met trots,’ aldus Summerfield.
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Na op verschillende Engelse banen gewerkt 

te hebben, volgde de avontuurlijke Kristian 

Summerfield in 2007 het voorbeeld van een 

bevriende greenkeeper die eerder naar Nederland 

verhuisde om voor Heijmans Sport en Groen te 

werken als greenkeeper. Twee jaar later werd hij 

hoofdgreenkeeper op De Scherpenbergh. Daar 

leidt hij inmiddels een team van vier greenkee-

pers en twee leerling-greenkeepers die interne 

scholing krijgen in het vak en een driving range 

medewerker. 

Werk als lotsbestemming

Zijn huidige werk was zijn destination. ‘Ik speelde 

al golf sinds ik vijf jaar was. Golfen is mij met de 

paplepel ingegoten. Mijn broer is hoofdgreen-

keeper op de Engelse golfbaan Bird Hills. Ik hielp 

hem tijdens mijn schoolvakanties. Dus ook green-

keeping is mij met de paplepel ingegoten.’

Summerfield werkte op verschillend banen, maar 

op Mill Ride werd hij naar eigen zeggen ‘pas 

echt verliefd’ op greenkeeping. De fijne kneepjes 

van het vak leerde hij van een expert die hij zijn 

mentor noemt: Gordon Irvine MG. Aan het einde 

van 2008 werd door de Scherpenbergh besloten 

het baanonderhoud in eigen beheer te gaan 

doen. Kristian en collega Ralph Balduk, ook van 

Heijmans, begonnen in januari 2009 met een 

lege loods en samen met algemeen manager 

Joost Poppe diende er een machinepark te wor-

den aangeschaft en moest er worden gezocht 

naar de juiste mensen om een greenkeeperteam 

samen te stellen.

Summerfield doet een opmerkelijke uitspraak: 

‘Als ik de loterij zou winnen, zou ik nog steeds 

greenkeeper zijn.’ Kennelijk zit het vak hem in 

het bloed. ‘Passie heb ik gekregen via de Schotse 

greenkeepers die mij het vak hebben geleerd. 

‘Door van hen te leren ben ik trots om greenkee-

per te zijn en ben ik trots op mijn beroep’.

Rutgers University

In 2012 vertrok Summerfield voor een korte, spe-

cialistische opleiding naar de Rutgers University. 

Aangezien greenkeepers van over de hele wereld 

naar dit walhalla trekken voor bijscholing, heeft 

Summerfield daar veel bijgeleerd. ‘De andere 

greenkeepers deelden volop hun ervaring. Ik 
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bemerkte grote verschillen tussen de manier van 

greenkeeping in verschillende klimaten. In de 

warme contreien als Saoedi-Arabië of Afrikaanse 

landen gaat het werk er op een hele andere 

manier aan toe. In Canada en de VS is de golf-

industrie vele malen groter dan hier. Ook zijn de 

budgeten daar groter; sommigen hebben wel 

2 miljoen voor een jaar! Ik ben al blij met een 

fractie daarvan.’ Summerfield lacht, maar het is 

een gulle lach, hij is helemaal niet bitter. Hij ver-

volgt: ‘En zijn er minder beperkingen wat betreft 

het gebruik van schimmelbestrijdingsmiddellen, 

waardoor zij een compleet fungicideprogramma 

kunnen draaien. Door het gebruik van meerdere 

producten met verschillende actieve ingredi-

enten hoeven zij zich minder zorgen te maken 

over ziekteresistentie, waar we in Engeland en 

Nederland steeds meet cultuurtechnische bewer-

kingen toepassen om ziekten te bestrijden.’

Idool

We hebben allemaal zo onze idolen, zo ook 

Summerfield: een specifieke reden voor hem om 

naar de Rutgers University te togen was om lezin-

gen van specialist in ‘velvet’ struisgras (Agrostis 

canina), professor Jim Murphy bij te wonen. 

‘Ik wilde hem dolgraag ontmoeten,’ aldus 

Summerfield. Inmiddels past de hoofdgreenkee-

per het velvet struisgras op alle greens toe. ‘De 

reden van het gebruik van velvet struisgras is dat 

de beste bedekte en meest volle grasmat geeft 

van alle struisgrassen. In Engeland zijn er meer-

dere banen die velvet gebruiken, maar volgens 

mij zijn wij een van de weinige in Nederland.’

Op Rutgers University heb ik ook meer  geleerd 

over de toepassing van plantgroeiregulator 

Primo Maxx van Everris op de fairways, greens 

en foregreens, tees. Hiermee wordt de grasmat 

een stuk voller en kan er korter gemaaid worden. 

‘Het stopt het gibberillinezuur dat zorgt voor 

de celstrekking. De energie die hierbij bespaard 

blijft, wordt gebruikt voor de verticale groei en 

andere delen van de plant. Hierdoor is er een 

betere ziekte en droogteresistentie en het aantal 

maaibeurten is verminderd, en ook  kunnen we 

lager maaien.’

Dol op het héle vak

Het is niet alleen het theoretische deel van het 

greenkeepen, maar ook alle praktijkgerichte 

taken waar Summerfields hart naar uit gaat. ‘Ik 

sta daarvoor geregeld zelf met de bosmaaier in 

mijn handen om de leerlingen te inspireren en 

omdat ik van alle aspecten van greenkeeping 

houd. Ik heb samen met de algemeen manager 

twee nieuwe golfholes ontworpen. Grontmij 

heeft ze aangelegd. Dit soort creatieve projecten 

maken mij erg enthousiast: ik draag de greenkee-

pervlag met trots!’

Ambities

Summerfields ambitie ligt sterk in het hier en nu. 

‘Ik zou in de toekomst graag een master green-

keeper willen worden, maar nu heb ik het nog te 

druk met op mijn eigen baan de standaard te ver-

hogen. Er is nog veel te doen. Ik wil het niveau 

en consistentie van deze baan zo hoog mogelijk 

krijgen. Ook voor als ik hier in de toekomst niet 

meer zal zijn. Ik hoop dat nadat ik hier weg ben, 

ik kennis heb achter gelaten bij de greenkeepers 

en dat ze dit in combinatie met wat ze op school 

hebben geleerd zullen gebruiken. Door de jaren 

heen heb ik geleerd dat er geen perfecte manier 

bestaat voor het onderhoud van greens, maar 

meerdere. Het is aan de greenkeepers om de 

juiste manier te vinden voor hun eigen baan.  

‘Ik ben al blij met een fractie 

van het budget van 

sommige Canadese of 

Amerikaanse 

hoofdgreenkeepers’

'Ik wil het niveau en 

consistentie van deze baan zo 

hoog mogelijk krijgen'
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Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-4929


