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Interview

mee bezig zal gaan houden. Jurgen is
niet alleen maar bezig met zijn werk.
Hij is getrouwd en heeft twee dochters
en doet in zijn vrije tijd aan marathon
lopen in Nederland en buitenland.
Daarnaast heeft hij ook nog een aantal
(spring)paarden waarmee hij ook
wedstrijden rijdt.

verband met het weer en onverwachte
gasten. Als werkzaamheden kunnen
blijven liggen omdat gasten aan het
spelen zijn, dan doen we dat. We zijn
wat dat betreft heel klantvriendelijk.
Ons speciale aandachtspunt is de
schimmeldruk. Daar besteden we extra
aandacht aan en we onderhouden alles
ecologisch. Maar het totaalplaatje moet
ook gewoon goed zijn. We hoeven niet
persé snelle greens te hebben, als het er
maar goed uitziet. Verder besteden we
veel tijd aan maaien, divots vullen en
tripleringen met de hand. Afhankelijk
van de wind moeten we de greens en
tees ontdoen van blad en naalden, ze
schoonblazen en de fairways vegen.
Daardoor kunnen die werkzaamheden
de ene maand 20 uur beslaan en de
andere maand 100 uur. We besteden
bijna niks uit, alleen het dryjetten
doen we niet zelf.
We gebruiken geen speciale software
voor de planning. We hebben wel een
tijdje greensware geprobeerd, maar dat
was geen succes. Nu gebruiken we dus
gewoon weer een ouderwetse agenda.”
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Wat is Herkenbosch voor een club?
“Het is een hele commerciële baan.
We hebben veel plezierspelers, maar ook
veel zakelijke spelers. Daarnaast zijn er
nog de echt goede spelers en veel
greenfee’s. Dit gaat onderling allemaal
goed samen, de spelers gunnen elkaar de
ruimte.”

Op wat voor grond is de baan aangelegd?
“We hebben hier zandgrond. Dit is echt
ideaal. Het is makkelijk in onderhoud en
altijd droog, waardoor wij veel vaker
open kunnen zijn. We zijn dan ook
maximaal vijf dagen per jaar dicht.
Het enige nadeel is dat we in een bos
liggen en daardoor meer werk hebben
met het schoonmaken van de baan.
We zijn nu ook bezig met het vervangen
van bomen, van naald naar loof, in
verband met naalden en blad op de
banen.”

25

Heb je een adviseur?
“Ik maak geen gebruik van een adviseur.
Dat heeft geen bepaalde reden, maar ik
heb goede contacten die ik eventueel
om advies kan vragen als dat nodig is.”
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19
Jurgen Ruyter: Planning per dag
april
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In de buurt van Roermond liggen de banen van golf- en countryclub Herkenbosch. Hier werkt Jurgen Ruyter. Vanaf de oprichting
en aanleg van de banen is hij betrokken bij de club.
Tekst en foto’s: Chantal Holweg

J

z

urgen Ruyter (40) is al zeventien
jaar greenkeeper op de banen van
Herkenbosch in Limburg. Daarvoor
was Jurgen greenkeeper op De Pan,
waar hij de aanleg heeft gedaan, en
16

daarna voor Burggolf op verschillende
banen. Zijn opleiding begon hij op de
Middelbare Bosbouwschool, daarna
deed hij de greenkeepcursus en
terreinmeester opleiding. In totaal is
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Hoeveel greenkeepers zijn er op
Herkenbosch?
“Er zijn hier zeven greenkeepers,
waarvan een vrouwelijke. Daarvan is er
een volledig monteur. Hij doet de
machines en beregening. Zeven green
keepers is in principe genoeg, maar we
zijn wel bezig met een inhaalslag qua
onderhoud. Om details aan te pakken
om een echte topbaan te worden zijn er
meer mensen nodig. Daarvan ben ik
overtuigd. In de toekomst willen we ook
alle dagen mensen aan het werk
hebben, zodat we op maandag niet
bezig zijn met werk van het weekend
ervoor.”

Maak je zelf een bemestingsschema voor
de greens of gaat dit in overleg?
“Dat maak ik zelf. Ik doe dat al heel lang
op deze baan, dus het is ook een beetje
routine geworden. En verder maak ik
dus gebruik van goede contacten als ik
advies wil. We gebruiken kaliumsalpeter
voor de bemesting. Daardoor kun je een
paar weken eerder beginnen dan andere
banen, want je hebt sneller een goede
baan.”
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Jurgen nu al 24 jaar greenkeeper en
hij vindt het nog steeds een leuk
beroep. ‘Het leuke op Herkenbosch is
dat je iets kan maken wat in jouw visie
mooi is. Ik heb veel vrijheid, want ik
hoef geen verantwoording af te leggen
aan een bestuur, dus ik kan het naar
eigen inzicht indelen. Als alles er goed
uitziet, geeft dat veel voldoening.’ Op
Herkenbosch is hij ook nog lang niet
klaar met z’n werk. Er ligt een grote
uitbreiding in het verschiet waarvoor
hij de aanleg zal regelen en waar hij
zich, als de banen klaar zijn, dus meer

14

Hebben de greens last van ziekten en plagen?
“Omdat de greens tussen de bomen liggen
en dus in de schaduw, hebben we veel
schimmeldruk op de greens. Daarnaast
hebben we veel last van de eikenproces
sierups. Die laten we biologisch spuiten,
net zoals de schimmeldruk.”

Hoe ziet je werkplan eruit?
“Ik bekijk de planning per dag in

Zijn er dit jaar nog belangrijke toernooien?
“We hebben dit jaar geen belangrijke
toernooien. Maar voor de spelers zijn
ze natuurlijk wel belangrijk, ook als ze
niet groot zijn. We hebben wel veel
businesstoernooien van grote en kleine
bedrijven. We zitten dan ook het hele
jaar vol met wedstrijden, alleen novem
ber en december zijn rustige maanden.”
17
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Het clubhuis van golf- en countryclub Herkenbosch.

Wat is jouw beleid ten aanzien van
wintergreens?
“We hebben op Herkenbosch geen
wintergreens. Bij opdooi en sneeuw
maken we een extra cup op de voor
green, maar verder doen we er niets
aan. We zijn altijd open.”

w

Wordt het machinepark zelf onderhouden
of wordt dit uitbesteed?
“We hebben een eigen monteur, dus
we onderhouden de machines ook zelf.
We besteden eigenlijk bijna niks uit.”
Wat voor manager ben je?
“Ik wil graag de touwtjes in handen
hebben, het moet gebeuren zoals ik het
wil. Maar ik probeer wel iedereen de
vrijheid te geven en eigen verantwoording
voor de werkzaamheden. Iedereen moet
plezier in het werk hebben. Maar daar
naast controleer ik wel alles, ik ben toch
wel streberig. Daarnaast zorg ik ervoor dat
de taken rouleren, zodat iedereen alles een
keer doet en ook alles kan.”
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v

Aan wie draag je verantwoording af?
“Ik draag verantwoording af aan de
eigenaar van de baan. Bijvoorbeeld bij
de aankoop van machines, maar dit gaat
vaak in goed overleg. Geld dat verdiend
wordt met de golfbaan gaat ook weer
terug naar de baan, dus er wordt goed
geïnvesteerd om van de baan een echte
topbaan te maken.”

z

Zijn jullie committed to green?
“Ja, sinds drie jaar. Daarom doen we
ook alles ecologisch. Dat we committed
to green zijn, is voor het commerciële
en voor de uitstraling wel belangrijk.
18

Het is daardoor ook makkelijker om
banen aan te leggen en uit te breiden.
Bovendien hebben we hier veel vogels,
reptielen en reeën en zelfs een dassen
burcht.”

Heb je nog een mening over de Nederlandse
golf- en greenkeepingwereld?
“De NGF zou zich meer bezig moeten
houden met de opleiding van green
keepers, want de golfers hebben er baat
bij dat de greenkeepers die kennis
hebben. Ook zouden er meer verschil
lende bestrijdingsmiddelen moeten zijn,
in plaats van twee dezelfde. Daarnaast
hebben de greenkeepers nu een CAO,
maar die kan eigenlijk nog steeds niet.
Er zou een betere functieomschrijving
moeten zijn en meer doorgroeimogelijk
heden.”
Hoe zie jij je toekomst?
“We hebben nu een achttienholesbaan,
maar we zijn bezig met een uitbreiding
van negen holes en een negen holes par
drie. We zijn al een tijdje bezig met de
vergunningen daarvoor. De capaciteit
van deze baan wordt namelijk te klein.
We hebben naast de Nederlandse golfers
ook een grote Duitse klantenkring en
moeten vaak ‘nee’ verkopen. In de
toekomst ga ik me dus meer bezig
houden met deze nieuwe banen en
meer begeleiden. Daarnaast wil ik een
wat opener bos creëren, zodat de greens
wat gezonder worden. Verder zou ik
meer personeel willen hebben, zodat
aan de details gewerkt kan worden om
van Herkenbosch een echte topbaan te
maken.”
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Typisch Limburgs op de baan in
Herkenbosch.

Urenplan
Greens

april

mei

Maaien
50
100
Tripleringen met de hand 37,5
80
Verticaal maaien
12
24
Sweepen
30
20
Bemesten
18
27
Doorzaaien
12
12
Dressen
16
16
Vertidrainen
16
16
Dry jetten
uitbesteden
Slitten
8
8
Walsen
8
8
Holes steken
15
15
Schoonblazen,blad en naalden ruimen
afhankelijk van de wind.
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Tees
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Maaien
40
80
Verticaal maaien
8
12
Divots vullen
60
60
Bemesten
18
18
Vertidrainen
16
16
Slitten
8
8
Schoonblazen, blad en naalden ruimen
afhankelijk van de wind.
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Fairways
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Maaien
80
120
Vertikaal maaien
8
40
Bemesten
8
8
Divots vullen
40
0
Vegen
27
27
Slitten
16
0
Schoonblazen, blad en naalden ruimen op
de greens en tees en het vegen van de fairways kan de ene maand 20 uur zijn en de
andere maand 100 uur zijn.
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