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op de baan. Met als nadeel dat er soms
kinderen in de bunkers zitten te spelen
of dat er mensen op de baan fietsen en
er soms meubilair weg is.”

rondlopen. In principe kunnen we alles
met z’n tweeën redden, maar er blijven
soms wat kleine dingen liggen.”
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je een perfectionist bent’
De golfbaan bij recreatie Appelscha bestaat nog maar vier jaar,
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maar ziet er prima verzorgd uit. Gert-Jan Hilarius is pas 22 jaar
en waarschijnlijk de jongste hoofdgreenkeeper die er is.
Tekst en foto’s: Chantal Holweg
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e baan van De Hildenberg zit vol
hoogteverschillen, waterpartijen,
bunkers en zandverstuivingen.
Er is zelfs een luxe drivingrange gebouw
met een eerste verdieping en in totaal
26 afslagplaatsen. Gert-Jan volgde de
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hoveniersopleiding en via een stage op
een golfbaan rolde hij in het vak. Hij
volgde de greenkeepingcursus en
verschillende andere cursussen. In
september start hij met de cursus hoofdgreenkeeper. Zijn grootste hobby is het
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Op wat voor grond is de baan aangelegd?
“De baan is aangelegd op een zandgrond. Dat is hartstikke mooi, maar
er zit geen stikstof in. Daarom moeten
we extra meststof op de baan strooien.
Alles moet zo veel mogelijk biologisch,
daarom hebben we nu ook een bioveldje met biomest en dat voldoet erg goed.
Maar de golfbaan is ook goed gedraineerd. We hebben een uniek drainagesysteem op De Hildenberg. Het water
op de baan en van de huisjes wordt
afgevoerd en opgeslagen in een grote
put om er in de zomer de baan mee te
beregenen. Daardoor is de baan ook bij
nat weer goed bespeelbaar.”

Hoe ziet je werkplan eruit?
We hebben geen vast urenplan. Omdat
we veel GVB-clinics hebben en wedstrijdjes kunnen we ons niet altijd aan
ons plan houden, en daarnaast ligt het
ook aan het aantal bezoekers dat er is.
We gebruiken geen speciale software
voor het maken van het werkplan, maar
gewoon een agenda en Excel. Daarmee
kun je ook de afgelopen jaren makkelijk terugvinden op je pc. Naast de
normale werkzaamheden zijn we in de
maanden juni en juli druk met holes
prikken. Daarbij moet je erg letten op
droogte. Daarnaast zijn we druk met
het geven van water aan onze jonge
aanplant. Dat doen we met een slangenwagen. Dat is heel makkelijk door de
vele waterputten die we in de baan
hebben voor het drainagesysteem.
Verder hebben we dus nog weleens extra
onderhoud door de vakantiegangers die
op de baan spelen of fietsen.”
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Wat is recreatiepark en golfbaan
De Hildenberg voor een club?
“Wij zijn een commerciële baan. De
businessclub is eigenlijk belangrijker
dan leden. We hebben twee pro’s in
dienst om mensen te leren golfen. Maar
we hebben hier hele gezellige leden,
het is geen hoge kak. Ze komen altijd
even met je praten als je aan de bar zit
in het clubhuis. Iedereen is ook altijd
vrolijk, want het is hier net alsof je
op vakantie bent met al die vakantiehuisjes.”

Gert-Jan (links) en Ron, de greenkeepers
van De Hildenberg.

restaureren van oude Trabantjes. Daar
kan hij iedere avond mee bezig zijn.
Gert-Jan greep zijn kans toen hij hoorde
dat De Hildenberg een hoofdgreenkeeper
nodig had. Hij solliciteerde en de
directeur zag wel iets in hem, ondanks
een aantal stevige concurrenten. Toen
Gert-Jan als hoofdgreenkeeper begon,
moest hij alles zelf opzetten. “De baan
was wel perfect opgeleverd, maar er
was toch veel achterstallig onderhoud.
De man die hem had aangelegd, had
er wel zo veel mogelijk aan gedaan om
hem netjes te houden, maar hij werkte
maar een paar dagen in de week. Daar
zijn we dus het eerste jaar heel druk
mee geweest.” De recreatiewoningen
van het park liggen verspreid over de
golfbaan, dat maakt het extra gezellig.
“De business hier is ook huisjes
verhuren en het GVB halen, golfers
hebben is een leuke bijzaak. Door de
vakantiegangers is het vaak druk om en
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Heb je een adviseur?
“Ja, iemand van Prograss. Hij komt één
keer in de maand even langs om te
overleggen. Maar bij vragen bel ik ook
vaak een collega van een andere baan
of ik bel mijn adviseur. Ik heb nog maar
weinig werkervaring en moet toch veel
in de praktijk leren, dus is het handig
als ik af en toe iemand om raad kan
vragen.”

Hoeveel greenkeepers zijn er op
De Hildenberg?
“Ron en ik werken hier met z’n tweeën.
Ron (17) is net klaar met z’n greenkeepingcursus en werkt nu vier seizoenen op de
golfbaan. Een jaar langer dus dan ikzelf.
In de zomer hebben we een losse
medewerker erbij en verder werken
we veel met stagiaires. Die hebben we
eigenlijk het hele jaar door wel hier

Hebben de greens last van ziekten en
plagen?
“We hebben vrij veel last van sneeuwschimmel en klaver. Daarnaast hebben
we nog een beetje last van rondeplekken
ziekten en roodraad. Ook hebben we
veel konijnenschade op de baan. Dat is
echt een plaag, we hebben hele holen
op de baan zitten en het is lastig om ze
weg te krijgen. We hebben nu zelf wat
bedacht door de konijnen uit hun hol
te jagen, het dicht te gooien met zand
en er dan gaas overheen te maken.
Daardoor krijgt het gras ook weer de
kans om te groeien.”
Maak je zelf een bemestingsschema voor
de greens of gaat dit in overleg?
“Het bemestingsschema maak ik in
overleg met de adviseur, maar ik hou
me er niet heel strak aan en doe het ook
vaak naar eigen inzicht. Op een echt
professionele baan moet je je er wel aan
houden, maar op deze baan kun je het
wel een beetje zelf plannen.”
Zijn er dit jaar nog belangrijke toernooien?
“We hebben net een contract afgesloten
met Rabobank, dat is wel belangrijk
17

wk

13

m
Reparatie van konijnenholen in de baan.
Het gaas zit erover zodat het gras weer
kan groeien.

d

voor ons. Verder hebben we veel
businessgolfers die toernooien houden,
maar we hebben geen echte grote
toernooien. Wel hebben we dus veel
GVB-clinics en wedstrijdjes.”

w

Wat is jouw beleid ten aanzien van wintergreens?
“We hebben op De Hildenberg geen
wintergreens. We hebben 188 leden in
totaal en in de winter zijn er weinig
bewoners, dus ook weinig golfers.
Alleen bij dooi houd ik rekening met
het maaien.”
Wordt het machinepark zelf onderhouden
of wordt dit uitbesteed?
“Dit besteden we uit. We hebben een
onderhoudscontract omdat de machines
allemaal nog vrij nieuw zijn. We
smeren ze wel zelf, maar voor de rest
wordt het onderhouden en gerepareerd
door iemand anders of de onderdelen
worden vervangen als het niet gerepareerd kan worden.”

d
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Uitzicht over de heuvelachtige baan
met de vakantiehuisjes.

boven me, maar ik krijg alle vrijheid.
Hij weet dat de baan er altijd goed bij
ligt. De mensen die hier komen zeggen
ook altijd: ‘Het is een kleine baan, maar
hij wordt onderhouden als een grote
baan’.”

Zijn jullie Committed to Green?
“Nog niet, maar we willen het wel graag
worden. We zitten aan het DrentschFriese natuurpark dus we willen graag
meedoen. We laten bijvoorbeeld nu het
gras op sommige plekken al wat langer
staan voor de vlinders, zodat ze kunnen
ontpoppen en we laten twee keer per
jaar zo’n driehonderd schapen op de
baan grazen voor meer natuur. De
keutels van schapen bevatten namelijk
zaadjes van plantjes en dat zorgt ook
voor extra diertjes. Daarnaast hebben
we ook goede afspraken met
Staatsbosbeheer.”

Wat voor manager ben je?
“Ik denk dat ik wel een ondernemende
manager ben en ik hou van een
uitdaging. Ron heeft dat zelf onder
vonden, omdat ik altijd precies het
omgekeerde zeg van wat de leraren
hem geleerd hebben. Daarnaast vind ik
afspraken nakomen ook erg belangrijk.
Daardoor hoef ik ook niet vaak verantwoording af te leggen.”

Heb je nog een mening over de Nederlandse
golf- en greenkeepingwereld?
“Het onderling uitwisselen van ideeën
en tips tijdens de ledenvergadering vind
ik hartstikke leuk. Voor de toekomst is
het misschien een idee om meer
cursussen of lezingen te houden,
bijvoorbeeld over het bestrijden van
schimmels. Vorig jaar gaf John Deere
een slijpcursus.” Volgens Ron leer je zo
ook veel meer dan op school of tijdens
de greenkeepingopleiding, want
iedereen werkt anders.

Aan wie draag je verantwoording af?
“Ik hoef in principe geen verantwoording af te dragen. Natuurlijk staat de
directeur van het recreatiepark wel

Hoe zie jij je toekomst?
“Het is de bedoeling dat er binnen een
paar jaar negen holes bijkomen. In de
toekomst willen we zelfs naar 27 holes
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Een stukje grond waar heide moet
gaan groeien, voor het natuurlijke
(en Drentse) effect.
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uitbreiden. Voorlopig kan ik hier dus
nog genoeg werk verrichten en leren.
Daarnaast wil ik meer kwaliteit. Elk jaar
moet de lat iets hoger, dat geeft ook
meer uitdaging. Het moet altijd beter,
het is nooit perfect. Het is wel lastig als
je een perfectionist bent, maar mensen
verwachten toch ook wat van een
golfresort.”

Urenplan
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Greens

Maaien
Verticaal maaien
Sweepen
Bemesten
Doorzaaien
Dressen
Vertidrainen
Holsteken
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juni

juli

28
12
16
18
5
7
12
8

38
12
12
18
5
11
20
8

Tees		
Maaien
Verticaal maaien
Divots vullen
Bemesten
Vertidrainen
Slitten

18
3
8
6
4
6

20
3
8
6
8
3

1

1

Fairways		
Maaien
Bemesten
Divots vullen
Vegen
Slitten
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72
4
16
8
14

82
4
16
8
0
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