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Met deze respectvolle woorden van Erwin 
wordt het bericht haast een klein monumentje. 
Het maakt bovenal duidelijk wat Bertus voor 
een hele generatie grasmensen heeft betekend, 
inclusief mijzelf.
Bertus vormde samen met Arie het gezicht van 
de terreinmeester- en greenkeeperopleiding, 
opleidingen die in de jaren negentig hun hoog-
tijdagen beleefden. Met veel liefde voor het vak 
verzorgden zij de praktijkdagen bij IPC Groene 
Ruimte/Praktijkschoollocatie Velp. Bijna dage-
lijks tref ik nog oud-cursisten die informeren 
naar hun leermeesters van decennia geleden. 
Soms is het even gissen naar de precieze ach-

ternaam, maar de inzichten van Bertus over bij-
voorbeeld rollen, beregenen en beluchten zijn 
vaak goed ingedaald. Net als over het gebruik 
van de holecutter of de guts op sportvelden. 
Want om iets verstandigs over gras te kunnen 
zeggen, moet je immers ook in de grond kijken. 
Wijze lessen, waar ikzelf ook bijna dagelijks op 
terugval.

Grasman
In de sector staat Bertus Gibcus vooral bekend 
als grasman pur sang. Bij mijn bezoek in juli 
gaat het gesprek ook binnen twee minuten 
over gras. Hij is al jaren met pensioen en ern-

stig ziek, maar de betrokkenheid bij het vak 
blijkt nog volop aanwezig. In de tuin liggen 
nog steeds plotjes met verschillende grassen. 
Als zoon van een kweker in het Groningse 
Sappemeer kreeg Bertus het groene vak met 
de paplepel ingegoten en was de hoveniers-
opleiding een logische stap. Met de aanstelling 
als greenkeeper op de Noord-Nederlandse 
Golf & Country Club begon zijn specialisatie op 
het gebied van gras. Gezegend met een brede 
belangstelling en olifantengeheugen vergaarde 
Bertus een jaloersmakende brede parate kennis 
en een uitgebreid netwerk. In de periode dat 
we samen op pad waren, kwamen we in de ver-
ste uithoeken van het land nog bekenden van 
Bertus tegen.

Buiten het werk was Bertus lange tijd actief 
voor onder meer enkele voetbalclubs en de 
KNVB. Hij zat in de gemeenteraad van Duiven 
en was beheerder van de lokale begraafplaats. 
Op een of andere manier was het allemaal te 
combineren met de zorg voor de familie. Zijn 
grote maatschappelijke betrokkenheid kwam 

In juni kwam op Facebook een foto voorbij met Erwin Beltman in De Kuip. Een foto zoals er vele zijn 

gemaakt, nu met oud-collega’s Bertus Gibcus en Arie Eindhoven, voorafgaand aan de wedstrijd 

Nederland-Wales. Een leuke foto, maar het onderschrift hakte erin: ‘Bertus is helaas ernstig ziek en 

zal niet lang meer hebben.’

Auteur: Ernst Bos

Een monumentje voor 
Bertus Gibcus

Bertus Gibcus tijdens een demodag in 2012

Bertus Gibcus’ inzichten over holecutter en guts ingedaald in 
Nederlandse greenkeepersliga



81www.fieldmanager.nl - 4/2022

MX NF is een gepatenteerd geweven Non-Fill veld en het 
ul� eme systeem binnen de GreenFields ECO-range. De Ecocept-
funda� elaag van gerecycled kunstgras gee�  extra stabiliteit.
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Favoriete producten uit de GreenFields ECO-range

ONTDEK ONZE

DUURZAME
KUNSTGRASSYSTEMEN
Met trots introduceren wij een selectie van duurzame kunstgrassystemen: De GreenFields 

ECO-range. De ECO-range omvat drie duurzaamheidslabels: Het B-label, A-label en A+-label.

Alle drie scoren hoog op het gebied van duurzaamheid, met een minimale impact op het 

milieu; onder andere dankzij minder materiaalgebruik, minder uitstoot en een eenvoudiger 

recyclingsproces. De ECO-range is in nauwe samenwerking met het Centre for Turf Innovation 

van TenCate Grass ontwikkeld. 
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MF Elite combineert de voordelen van tape en monofi lamenten 
en biedt een veerkrach� g veld dat infi ll vasthoudt. BioBlend is 
een mengsel van kurk en gegranuleerde maïskolven.

GreenFields MF Elite - BioBlend

Slide Max ST is semi-getextureerd. De getextureerde 
diamantvezels zorgen er-voor dat de infi ll beter in het veld 
blij� . GreenFill is een biologisch a� reekbaar infi ll.

GreenFields Slide Max ST - GreenFill

regelmatig tot uiting als het ging over zaken 
als de greenkeepers-cao en de omgang met 
vrijwilligers en mensen in de sociale werkvoor-
ziening.

Kunstgras
Een zekere eigenwijsheid kan Bertus niet 
worden ontzegd. Vaak had hij gelijk, al was 
het soms ten dele. Met goede argumenten 
scherpte hij ook steeds zijn eigen inzichten aan. 
Alleen op het gebied van kunstgras is niemand 
daarin geslaagd. Tijdens mijn bezoek blijkt zijn 
diepgewortelde aversie tegen ‘dat verrekte 
plastic’ na 25 jaar nog springlevend. Bertus 

gruwt er dan ook van dat uitgerekend het ooit 
zo goede hoofdveld van zijn DVV in Duiven tot 
een kunstgrasveld wordt omgebouwd.

Zoals vele grasmannen ben ook ik schatplichtig 
aan Bertus Gibcus. Vanaf mijn aanstelling als 
instructeur bij de Praktijkschool in Arnhem in 
1991 (nu IPC Groene Ruimte) hebben we ruim 
20 jaar samengewerkt. In de beginjaren was het 
vooral bij de onderhoudscursussen voor het 
groene onderwijs, de greenkeeper- en terrein-
meesteropleidingen. Later, met het ontwikke-
len van nieuwe grasopleidingen en advieswerk, 
was Bertus er altijd om kennis te delen, een 

kritisch weerwoord te bieden of mee te denken 
over bijvoorbeeld het systeem om de kwaliteit 
van grassportvelden zo objectief mogelijk te 
beoordelen. Dat was een inspirerende tijd.
Binnen de latere IPC-organisatie zijn de inzet 
en inbreng van Bertus niet altijd op waarde 
geschat. Dat geldt voor de kenniscomponent, 
maar ook voor de zorg voor gebouwen, machi-
nes, terreinen en collega’s. Als ‘directeur van 
Larenstein’ (de IPC-locatie in Velp) zorgde Bertus 
ervoor, vaak samen met Arie Eindhoven, dat 
anderen er hun werk goed konden doen. Ook 
in weekenden en vakanties als het nodig was. 
Het kon weleens knallen, maar terugkijkend 
overheerst de herinnering aan een fijne werk-
sfeer, met loyaliteit aan de organisatie, grote 
betrokkenheid bij het werk en veel onderlinge 
collegialiteit. Bertus speelde hierbij als regelaar 
en oliemannetje een niet te onderschatten 
rol, die ik hier graag benoem. In de sector is 
hij vooral de authentieke, wat eigenzinnige 
docent, die het begin van menige professionele 
grasloopbaan markeert. Ik schat de impact van 
Bertus Gibcus daarbij groter dan menigeen zich 
realiseert.

Begin augustus gaf Bertus in een appje de 
boodschap van de dokter door: ‘Er is niets meer 
aan te doen, geniet ervan zolang het kan.’ Het 
is niet gebruikelijk, maar met instemming van 
Bertus wil ik graag dit stukje in ons aller vak-
blad plaatsen op een moment dat Bertus het 
zelf nog kan lezen. Een klein monumentje als 
blijk van waardering.
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Bertus in zijn element in 2012, met een groep greenkeepercursisten op de Rosendaelsche Golfclub
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Bertus Gibcus gaf aanvankelijk aan 
reacties op dit artikel op prijs te stellen, 
maar bezoek en telefoongesprekken 
vormen een steeds zwaardere belasting. 
Daarom graag geen directe berichten aan 
Bertus, maar via de knop ‘Reageren’ in de 
online versie van dit artikel op de site van 
Fieldmanager. Hij kan dan zelf beslissen of 
hij reageert.
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