De golfbaan en de golfers gaan altijd voor
Bob Hargreaves, hoofdgreenkeeper Haus Treudelberg, Hamburg

In Duitsland zijn er – net als in andere
landen – enorme verschillen in het
aantal rondjes. Opvallend daarbij is
veelal dat banen met massieve betreding nog steeds een goede presentatie hebben. Vakmanschap en consistentie van aanpak lijken daarbij de
sleutelwoorden. Vakblad Greenkeeper
ging op bezoek bij Bob Hargreaves
van Haus Treudelberg, een golfbaan
die behoort tot hotel Treudelberg in
Hamburg.
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Volgens zaadleverancier Optimax behoort
Treudelberg tot de banen die het meeste met
roodzwenk bezig zijn. Dat is reden genoeg
voor een bezoek aan deze golfaccommodatie.
Treudelberg is een hotelbaan, wat inhoudt dat
er met name in de zomer zeer massief wordt
gespeeld: gemiddeld zo’n 64.000 rondjes per
jaar. Naast de hotelgasten wordt die bespeling
gerealiseerd door de 1000 leden van de golfvereniging die Treudelberg als homecourse heeft. De
18 holes van de baan zijn overigens aangevuld
met een pitch & putt oefencourse en drie kleine
holes die bij de golfacademy thuishoren. Ook in
de driving range is stevig geïnvesteerd. Standaard
mag in het seizoen van gras worden afgeslagen.
Verder is de driving range zo ontworpen dat
deze van twee kanten bespeeld kan worden.

Hoofdgreenkeeper Bob Hargreaves: “Wij zijn een
druk bezochte golfbaan en daarom zijn er plannen voor verdere expansie. Het hotel wordt uitgebreid met een groot aantal kamers en de baan
met negen holes. Het ontwerp daarvoor wordt
gemaakt door David C. Krause. Het oorspronkelijke ontwerp is van de hand van Donald Steel.
Wij zijn gezegend met een mooie zanderige
bodem en hebben daardoor nooit wateroverlast.
We mogen de drainage van onze greens, uit
milieutechnische gronden, niet direct lozen op
het oppervlaktewater. Het moet eerst bezinken
in een soort wadi. Een zinloze regel, want ik heb
nog nooit water in deze uithollingen zien staan.”
Kleine club greenkeepers
Voor een intensief bespeelde baan heeft

Gerard van 't Klooster, Leo Krekels, Erik-Jan Beenackers, Cor Elderkamp, Gamen Mersch, Andre Wolrink (Heijmans Sport & Groen), Ton Metselaar en Bob Hargreaves.

Hargreaves een redelijk kleine club greenkeepers
tot zijn beschikking. Zes greenkeepers en een
hovenier. Hargreaves: “In de zomer starten we
al om half zeven, want onze hotelgasten willen
graag vroeg spelen.” Het feit dat Treudelberg een
hotelbaan is, is zeer bepalend voor de manier
waarop de baan onderhouden wordt. In de
zomer wordt zo weinig mogelijk belucht. Iedere
drie weken wordt er geverticuteerd met thatch
away units. Verder worden de greens zoveel
mogelijk met rust gelaten. Hargreaves: “Aan het
einde van het seizoen staan wij te popelen om
aan de slag te gaan met de beluchtingmachines.
In de herfst en de winter wordt twee keer met
massieve pennen geprikt. Je moet me daar overigens niet op vastpinnen. Ik ben geen Duitser
die alles gepland doet. Ik doe iets als het goed is

voor de baan. In mijn agenda staat niet dat ik op
1 november met solid tines ga beluchten. Ik weet
wat er ongeveer moet gebeuren, maar beslis op
korte termijn hoe ik dat ga inplannen. Het idee
daarbij is dat de golfbaan en de golfers altijd
voorgaan.”

zichtbaar worden, ga ik spuiten met fungicides.
Eerder niet. Driemaal per jaar dien ik kali toe
in de vorm van Kali Gazon. Afhankelijk van de
bodemproeven wordt een keer per jaar fosfaat
aangebracht. Ieder voorjaar wordt Aqua Zorb
gebruikt ter bestrijding van dry-patch.”

60 kilo stikstof
Treudelberg heeft een bemestingsprogramma
van voornamelijk Compo meststoffen. De laatste jaren is het aandeel vloeibare meststoffen
verhoogd. Ziektes zijn geen groot probleem.
Hargreaves: “Ik werk al zo lang op deze baan
dat ik exact weet welke greens of zelfs welke
gedeeltes van greens het meest gevoelig zijn
voor schimmelziektes. Deze greens gebruik ik
als indicator greens. Als er ziekteverschijnselen

Maaihoogte
Op het gebied van maaihoogtes zijn op
Treudelberg geen verrassende zaken te constateren. De greens worden in het seizoen op
4mm gemaaid, behalve tijdens toernooien als de
kooien op 3,5mm worden afgesteld. In de herfst
en de zomer gaat de maaihoogte omhoog, naar
respectievelijk 5 en 6mm. De fairways worden
met 14mm redelijk kort gehouden.

Op de baan is een aantal grote natuurvlakken aanwezig, waar je als golfer absoluut niet mag komen.

Bob Hargreaves
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