Pieken met greenkeeping op een toernooi
Peter Schalk: “Maar ga niet experimenteren”
Goyer Golf & Country Club

De Goyer Golf & Country Club is in 2010, 2011 en 2012 medeorganisator en gastheer van een in Nederland nieuw tweedaags internationaal
toernooi. Het betreft het Faldo Series Netherlands Championship. Op 21 en 22 juli jl. was Nederland voor het eerst gastland en daarmee het
tweede deelnemende West-Europese land aan dit toernooi. Er kwamen circa 120 jeugdige spelers uit binnen- en buitenland naar Eemnes.
Auteur: Broer de Boer
In januari 2010 werd pas bekend dat De Goyer
het Nick Faldo-toernooi mocht organiseren. Wat
ging op dat moment door hoofdgreenkeeper
Peter Schalk heen? “Als zoiets gebeurt kijk ik
gelijk op de kalender," zegt hij “en dan realiseer
ik me twee dingen: eind juli is een uitstekend
moment om zo’n toernooi te organiseren.
Je kunt dan tijdens de toernooidagen vroeg
starten om de baan mooi te maken. De
groeiomstandigheden voor het gras zijn goed,
waardoor het goed reageert op de maatregelen
die je neemt qua beregening of bemesting. Het
tweede wat ik me realiseer is dat we midden
in de vakantietijd zitten. Op je eigen baan zit je
dan moeilijk met de personeelsbezetting, maar
dat geldt ook voor de hoofdgreenkeepers van
de andere golfbanen. Het is dan dus moeilijk
om vrijwilligers te werven, onder collega’s
van andere banen, om mee te helpen de
golfbaan op het toernooi voor te bereiden.
Greenkeepers kunnen heel veel ervaring opdoen
als ze handje meehelpen tijdens zo’n toernooi.
Zo doet men tijdens het KLM Open en de
Engelse en Schotse golftoernooien heel vaak
een beroep op vrijwilligers. Wij hebben dus
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overwogen om voor dit toernooi een aantal
greenkeepers van een golfbaanaannemer in
te huren. Maar het kostenplaatje hiervan was
dusdanig, dat ons bestuur besloten heeft
dat we de werkzaamheden met onze eigen
greenkeepersploeg (7 man inclusief Peter, red.)
moesten regelen. Dat had dus consequenties
voor de medewerkers om hun vakantie te
plannen.”
Voorbereiding
Peter Schalk is gepokt en gemazeld in het

prepareren van een baan voor grote toernooien.
Zesmaal maakte hij als hoofdgreenkeeper
het KLM Open mee en viermaal als assistent
hoofdgreenkeeper; tweemaal was hij betrokken
bij de logistiek. Wat was de tweede stap die hij
nam in de voorbereiding van dit toernooi? Peter:
“Normaliter zou ik een noodzakelijke renovatie
naar voren halen. Maar dat was nu gezien het
tijdsbestek niet meer haalbaar. Wat ik in elk
geval direct aanpas, is de uitvoering van het
bemestingsprogramma. Ik doel daarbij op het
inpassen van de wedstrijd in het schema van de

Op donderdag 22 juli waren ook kinderen van vijf tot elf jaar uit de regio welkom. Zij konden onder meer proberen
een bal op een drijvende green te slaan.

Interview

De fairway werd in een fraai ruitpatroon gemaaid.

(kunstmest)giften. Daarbij mik ik het zo uit dat ik
voor onze leden het hele jaar door goede greens
heb, maar dat ik kan pieken tijdens het toernooi.
Dat betekende in dit geval dat ik 4-5 weken
van te voren de laatste kunstmest strooi. Ik koos
- wederom - voor een anorganische bemesting,
dat geeft een constanter beeld en het heeft ook
alles te maken met de snelheid van de greens. De
wens van de toernooiorganisatie was hier: ‘niet
te snel’.”
Baandefinitie
Peter’s derde stap in de aanloop naar het
toernooi was het definiëren van de fairway, de
semi rough en de rough. Peter: “Vanaf ongeveer
vier weken voor het toernooi hebben we een
schema gehanteerd van wekelijks tweemaal de
fairways (16 mm) en de semi-rough (35 mm)
te maaien en eenmaal per week de gemaaide
roughs ter breedte van 1,5 meter. Normaliter
betrek je ook de plaats waar de golfballen landen
bij zo’n baandefinitie: moeten we daar ter plekke
de fairway knijpen of hem juist breder maaien?
Dat hebben we nu niet gedaan omdat de
toernooiorganisatie de setup voldoende bevond
voor het niveau van deze jeugdspelers.”
Normale onderhoud
Het ‘normale’ onderhoud was bij dit toernooi tot
zes weken voor aanvang business as usual. Maar
daarna? Peter Schalk: “Ik durf het aan om tot
vier weken van te voren met minitines te prikken.
Met de 12 mm pennen stel ik dat op uiterlijk zes
weken van te voren. Een zware dressing durf
ik aan tot vier weken voor aanvang, mits de
weersvooruitzichten goed zijn. Een hele lichte
dressing durf ik echter aan tot enkele dagen
voor aanvang. Heel tricky is het functioneren
van de beregening. Als die op de greens uitvalt,

Aan de bunkers was men op de Goyer extra tijd aan kwijt, vanwege een stevige
regenbui, 35 mm, net anderhalve week voor aanvang van het toernooi.

heb je echt een probleem. Daarnaast moet je de
techniek beheersen om handmatig water bij te
geven op de greens. Dat komt zeer precies. De
greens op vochtigheid nalopen en handmatig
water geven zie ik echt als een specialisme en
dat geef ik niet uit handen. Voor wat betreft de
beregening en het materieel: met de verschillende
leveranciers hebben we afspraken gemaakt over
monteurs die direct stand-by staan tijdens het
toernooi. Ooit heb ik in de aanloop naar een
toernooi tweeënhalve dag lang een kabelbreuk
gehad. En ik kan je garanderen dat het je zorgen
geeft als de techniek met 600 sproeiers je in de
steek laat!”
De grasligging
“Normaliter bepaal ik het maaipatroon
op fairways en greens pas kort van te
voren”, vervolgt Peter. “De weer- en de
baanomstandigheden bepalen namelijk hoeveel
extra tijd je in een maaipatroon kunt steken;
regenval laat het gras natuurlijk extra groeien.
Ruim van te voren verzoeken we al om niet
door het hoge gras rijden, daarmee voorkom
je valse paden en maaibanen en verlies van de
definitie. De nap, de ligging van het gras na het
maaien, bepaalt de kleurpatronen op de fairway.
De grassprieten die van je afliggen geven lichte
banen; liggen ze naar je toe, dan krijg je donkere
banen. Als je de banen op dezelfde wijze blijft
maaien, komt dat prachtige patroon erin.
Afhankelijk van je beschikbare tijd en materieel
kun er je gewoon lange banen maaien, in een
ruitpatroon maaien of maaien in een two-tones
patroon. In dat laatste geval maai je vanuit het
midden rondjes op de fairway: de ene helft van
de grassprieten wijst dan van je af en de andere
helft wijst naar je toe. Dit maakt het spelers
gemakkelijker om de bal precies op het midden

van de baan te mikken. We werken hier met
twee vijfdelige fairwaymaaiers maar hebben er
voor het toernooi eentje bij gehuurd.”
Stortbui
“Anderhalve week voor aanvang van het
toernooi kregen we een stevige regenbui van
35 mm”, vervolgt Peter. “We konden dus weer
met onze bunkers aan de slag, wat extra tijd
kostte. Maar ondanks dat hebben we toch kans
gezien de jeugd met een fraai ruitpatroon op
de fairways te laten spelen. De greens hebben
we dagelijks met de triplemaaier in verschillende
richtingen gemaaid en bewerkt met de trilroller.
De Faldo series
De Faldo Series is een initiatief van The Faldo
Trust for tomorrow’s Champions. Dit is een
door meervoudig Majors winnaar Sir Nick
Faldo opgerichte stichting, om golf onder
jonge mensen te bevorderen. Wereldwijd
nemen inmiddels 5.000 junioren deel aan
dit toernooi. Zodoende doen ze toernooiervaring op in combinatie met adviezen.
Nederlandse initiatiefnemer Support2Sports is
een organisatie die vorig jaar werd opgericht
om de golfsport in Nederland op topniveau
te promoten. De organisatie richt zich op
topgolf voor de jeugd, in de breedte én op de
langere termijn. De Faldo Series Netherlands
Championship kent vijf leeftijdscategorieën.
De winnaars van de voorrondes in de diverse
landen, mogen op kosten van Faldo Series
meedoen aan de ´Grand Final´ in Noord
Ierland, op het Lough Erne Resort. Dat
is de homecourse van Rory McIlroy (zelf
voortgekomen uit de Faldo Series!) Hier
ontmoeten de winnaars ook Nick Faldo, die
tijdens de ‘Grand Final’ clinics geeft.
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Interview

Peter Schalk: “Greenkeepers kunnen heel veel ervaring opdoen als ze - vrijwillig – een handje meehelpen tijdens
zo’n toernooi.”

En natuurlijk ontbraken de gebruikelijke ‘halve

afgetankt voor ready to go: externe monteurs

maantjes’ als foregreens niet. Tijdens het
toernooi bereikten we op woensdag en stimp
van 9,5; op donderdag was dat 10. Onze greens
zijn overigens ingezaaid met Witstruisgras L93.
De wedstrijdleiding heeft ook met het bepalen
van de pinposities rekening gehouden met het
niveau van de jeugd. Niet al te moeilijke posities
verbeteren de scores. Succes moedigt de jeugd
natuurlijk extra aan voor deze prachtige sport.”

staan op afroep gereed en iedereen kan zijn vaste
taak dromen. Hiervoor hanteer ik een draaiboek.
En als men klaar is met het eigen werk, gaat
men collega’s helpen. Op grote wateroverlast,
zoals we anderhalve week voor het toernooi
hadden, kun je je natuurlijk nooit voorbereiden.
Dompelpompen voor eventueel onderlopende
bunkers hebben we zelf en ze stonden - nog klaar voor eventueel gebruik. De wedstrijdleiding
heeft in dit geval gezorgd voor de aanwezigheid
squeegees. Als onvoorziene omstandigheid heb
trouwens eens meegemaakt dat we in begin
oktober opeens moesten gaan bladblazen. Dat
was tijdens een KLM Open. Je kunt je nooit op
alles voorbereiden, maar wel één advies wil ik wel
meergeven: ga in de aanloop naar zo’n toernooi
nooit met iets experimenteren!”

De beuk erin
Een werkdag op De Goyer begint voor de
greenkeepers altijd met een kop koffie. Ook
tijdens het toernooi. “Het voordeel van zo’n
toernooi eind juli is dat je ’s ochtend onder
goede omstandigheden vroeg aan de slag kunt”,
aldus Peter: “Eerder die week hebben we een
generale repetitie gedaan. We doen dan alles
zoals we dat op de wedstrijddagen ook gaan
doen. Tijdens de toernooidagen startten we om
05.00 uur. De machines staan nagekeken en

De pinposities werden op het Nick Faldo tournooi in elk geval niet te moeilijk gekozen voor de jeugd…..

Extra ervaring opdoen
Peter Schalk geeft tijdens het gesprek een
belangrijk signaal af: “Vrijwillig deelnemen
aan de voorbereiding van zo’n toernooi als
greenkeeper is leerzaam en waardevol.” Vaak
zijn de mogelijkheden ervoor. Zo meldt David
Cole, Course Superintendent van het Schotse
Loch Lomond (onder andere Scottisch Open)
meestal een beroep te doen op tien ervaren
vrijwilligers: “Nederlandse greenkeepers
zijn ook welkom en hebben ook wel eens
gehad”, aldus David Cole. Vorig jaar liep de
jeugdige Derk Versteeg nog stage op The
Old Course van St Andrews en hielp hij een
handje bij het Dunhill Links Championship.
Hoofdgreenkeeper Adjan Verploegh van de
Hilversumsche Golfclub staat dit jaar voor
het eerst voor de voorbereiding van voor het
KLM Open op zijn baan, begin september.
Adjan Verploegh: “Heel vroeg heb ik zelf
tien vrijwilligers benaderd, greenkeepers
uit de regio, waarvan ik weet dat ze het
leuk vinden en onze baan kennen. Er zit
overigens ook een Groningse greenkeeper
bij. Toch is het ook in september lastig onbetaalde - vrijwilligers te krijgen, tenslotte
valt het buiten de schoolvakanties en moeten
greenkeepers hiervoor vakantie opnemen.
Ik zet de greenkeepers dus gewoon veertien
dagen bij mij op de loonlijst. Het alternatief,
greenkeepers van een aannemer, die de
baan niet kennen is minder aantrekkelijk. In
september start je met maaien met verlichting
op de maaiers. Het is dan wel prettig dat je
de baan - ook in het donker - goed kent.”
Hoofdgreenkeeper Kees van Rutten van
Golfclub Broekpolder kreeg begin juni het
Amro Ladies Open Golftoernooi op zijn baan.
Hij breidde zijn vaste ploeg uit met vier zzpers en leende één greenkeeper van Golfbaan
Leeuwenbergh, om de werkzaamheden voor
en tijdens het dit Open rond te zetten.
Het is de moeite van het oriënteren waard
om als ‘vrijwilliger’ mee te werken aan zo’n
toernooi in een volgend seizoen. Het levert
in elk geval kennis, ervaring en waardevolle
contacten op. Misschien ziet je werkgever
iets in zo’n uitwisseling en kun je er zelfs
een vakantie aan vast knopen in prachtige
vakantie(golf)land!

Adjan Verploegh, hoofdgreenkeeper van de
Hilversumsche: “Al heel vroeg heb ik zelf tien
vrijwilligers benaderd voor het KLM Open.”
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