Vraag Kris Van Ingelgem (34), de hoofdgreenkeeper van de Antwerp Golf School
(AGS) naar zijn kinderen en hij antwoordt:
“Ik heb er drie: Sylke, Jente en golf.” Van
Ingelgem is bezeten van zijn werk dat hij
verricht pal tegenover Cleydael Golf in
Aartselaar. Hij praat zeer boeiend en
geanimeerd over zijn golfschool en is
vereerd met het bezoek van Greenkeeper.
De sympathieke Belg ervaart dat als
erkenning van zijn werk en de AGS.
Auteur: Marlies van Iersel

Kris Van Ingelgem,
hoofdgreenkeeper
Aanvankelijk leek timmermanszoon Van Ingelgem
niet in de wieg gelegd voor het greenkeepervak.
Als jobstudent raapte hij weliswaar een vakantie
lang bakstenen uit de baan van Cleydael, maar
toen was hij nog van plan boekhouden en
informatica te studeren. Onverwacht zakte hij
voor een examen, waarna hij in 1994 de kans
kreeg een jaar te werken bij de toen 150 leden
tellende AGS. De vonk sloeg over, waarna Kris
Van Ingelgem in 1995 begon aan de
greenkeeperopleiding bij IPC Groene Ruimte in
Arnhem. De AGS heeft hij nooit meer verlaten.

jaarlijkse contributie van 500 euro. Ze kunnen het
GVB halen op de AGS en hun golfvaardigheden
oefenen. Ook spelen ze er wedstrijden en ze
leren etiquette om voorbereid te zijn op het
spelen op grotere golfbanen. In België moet je als
greenfee speler altijd een GVB kunnen laten zien.
De AGS staat onder de dagelijkse leiding van
golfpro Karl Hans (39); hij heeft samen met twee
compagnons geïnvesteerd in de golfschool.

over het verantwoorden van de renovatie van
een green naar het bestuur van de club. Daarbij
moet ik vragen kunnen beantwoorden, zoals
‘waarom is renovatie noodzakelijk?’, ‘wat kost
het?’, ‘hoe is de planning?’ en ‘wat doe je als het
bijvoorbeeld gaat regenen?’. Ook krijg je geleerd
hoe je een presentatie moet voorbereiden om alle punten te behandelen.”

Golfschool
De AGS is een golfschool op een terrein van
negen hectaren. De golfbaan is zes hectaren

Elmwood College
Kris Van Ingelgem, die ook in het bestuur van de
Greenkeepers Associatie België zit, volgt
momenteel een opleiding tot hoofdgreenkeeper
aan het Elmwood College in Cupar, vlakbij het
‘home of golf’ Sint Andrews. Zijn baas betaalt

Lifetime learning
De ambitieuze Van Ingelgem is erg enthousiast
over de cursus en brengt veel van het geleerde
reeds in de praktijk in Aartselaar. Van Ingelgem:
“Ik geloof in lifetime learning. Als ik voor onderhoud iets moet sluiten, schrijf ik altijd op de aankondiging wanneer ik het voor het eerst

groot en bestaat uit een putting green van 1100
m2, een chipping green van 300 m2, een
bunkergreen, zes compact holes par 3, een
driving range van vier hectaren met 60 afslagplaatsen en een grote grasafslag. De huidige 800
leden krijgen les van vijf golfpro’s en betalen een

de vluchten naar Schotland en de cursuskosten;
de tijd die er in gaat zitten, haalt de leergierige
greenkeeper in. Het programma van de ‘workbased course’ bevat onderwerpen als gezondheid
en veiligheid, communicatie en projectleer. Van
Ingelgem: “Bij projectleer gaat het bijvoorbeeld

aangekondigd heb. Om duidelijk te zijn en de
zeurpieten de wind uit de zeilen te nemen.”
Communicatie vindt hij het belangrijkste van zijn
werk. Na het maaien op zaterdag is de hoofdgreenkeeper vaak op de baan te vinden, waar hij
leden helpt met het juist hanteren van de pitch-
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fork. Van Ingelgem: “Het heeft geen zin leden
te straffen als ze geen pitchfork bij zich hebben.
Je kunt ze veel beter positief benaderen en hun
iets nieuws leren. Dan doen ze het de volgende
keer wel goed.” De Belg verwijst in de regeltjes
die hij opstelt ook naar zelf geschreven artikelen.
De spelers op de AGS kunnen ’s winters een bord
vinden dat hun vriendelijk verzoekt niet op de
greens te komen bij witvorst, met de vermelding
dat er bij de bar een verhaal ligt met de achtergronden van het verzoek. Het schijnt gelezen te
worden, vooral door de oudere spelers.

Zie hoe de beworteling stopt waar de toplaag met zand overgaat in de slechte structuur.

Ryder Cup
In 2006 was Van Ingelgem aanwezig bij de vierdaagse teamwedstrijd om de Ryder Cup, samen
met vier andere collega-greenkeepers uit Europa.
Hij genoot met volle teugen van de belangrijkste
golfwedstrijd tussen Europa en de Verenigde
Staten en heeft zijn foto’s bij terugkomst aan zijn
collega’s in het GAB-bestuur en aan veel leden
van de AGS laten zien. De fotocollage -waarbij
de greens van de K club in het Ierse Kildare vooraf en na de wedstrijd te zien zijn- is heel mooi
opgemaakt en laat duidelijk zien hoe groot de
belasting is van een dergelijke wereldwedstrijd.

De beworteling van nieuwe greens

Planning
Kris Van Ingelgem is een meester in het plannen.
Staand naast zijn planbord (copyright: GAB) ziet
hij in een oogopslag welke werkzaamheden
verricht moeten worden. De grondbewerking
staat er in het rood op geschreven, de meststofgiften in het groen, de spuitstoffen in het blauw
en het overige werk in het zwart. De uitgangspunten bij de planning zijn de wedstrijden en
de speciale open deur dagen, waarbij de AGS er
extra mooi bij moet liggen. Tot en met het
smeren van de lagers van de ballenwassers
en het parkingonderhoud (de AGS ligt vlakbij
McDonald’s en dat geeft soms wat rommel) staat
alles op het planbord beschreven. Zelfs het met
een kwartslag draaien van de afslagmatten -wat
iedere maand moet gebeuren- staat vermeld. In
de winter raapt Van Ingelgem met een legertje
jobstudenten de 30.000 ballen op, om de
kleilaag te sparen. Ook dat staat ingepland. De
hoofdgreenkeeper is elke maandag dan ook in
zijn kantoortje te vinden om de planning te
vervolmaken en uit te werken in de computer.
Machinepark
Het machinepark van de AGS is tamelijk
bescheiden. De driving range wordt eenmaal
per jaar geprikt door een ingehuurde Graden;

De AGS opteert bij nieuwe greens voor een 80/20 mengsel met organisch materiaal in de toplaag, voor een
betere buffering van nutriënten en toch een hoog waterbergend vermogen.
www.greenkeeper.nl
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ook het verticuteren, bezanden en topdressen
gebeurt door anderen. De machines worden
geleasd met een onderhoudscontract onder het
motto ‘ieder zijn vak’. Samen met zijn collega
José Jumbert Ortega kan Van Ingelgem de werkzaamheden op de golfbaan op die manier goed
aan.
Elitair karakter
Kris Van Ingelgem vertrouwt erop dat het wat
elitaire karakter van het golf in België vanzelf
verdwijnt als er meer banen komen en de wachtlijsten korter worden. Er liggen genoeg plannen
voor nieuwe golfbanen, maar de overheid werkt
niet erg mee. Van Ingelgem: “Als het aanbod
groter wordt, gaat de golfindustrie ook in België

Kris Van Ingelgem (l) en José Jumbert Ortega

een grote toekomst tegemoet.”
Greenbemesting
Bij een rondgang over het terrein wijst Van
Ingelgem de probleemgreens aan. Aan de
achterkant van de golfbaan liggen vijf slechte
greens, die -getuige de grondmonsters- zelfs
bakstenen bevatten. Op deze erfenis uit het
verleden past de hoofdgreenkeeper een aparte
bemesting toe, waardoor hij tot een goede
kwaliteit van het struisgras probeert te komen.
Dat ligt er lang niet slecht bij op deze junidag. De
putting green vooraan is van 100% zand, terwijl
de chipping green en de eerste green van zand
en organische materialen is gebouwd. Maar de
vijf andere compact greens zijn van slechte

kwaliteit. Van Ingelgem wil die in de komende
jaren aanpakken. Hij vindt wel dat de baan niet
te snel moet worden, het blijft een golfschool.
Geen communautaire kwestie
In het bestuur van de GAB wil Kris Van Ingelgem
samen met zijn Waalse collega’s blijven strijden
voor meer kansen voor greenkeepers en greenkeeping. Hij legt de nadruk op samenwerking
met de Franstalige medegreenkeepers. Van
Ingelgem: “Communautaire kwesties zijn aan ons
niet besteed. Samen zijn wij sterk en wij kunnen
veel van elkaar leren, of we nu Nederlands- of
Franstalig zijn.” Na veertien jaar op de AGS
houdt Van Ingelgem het nog lang niet voor
gezien. Van Ingelgem: “Daar kan ik kort en
duidelijk over zijn: ik heb hier nog veel te doen
en er zijn nog genoeg uitdagingen voor mij.”

Machinelijst
• Airpress compressor
• Allen
• Bak tractor 1994
• Bak tractor 2005
• Bosch boormachine
• Bosch PWS 600 slijpmachine
• Caroni cirkelmaaier
• Cosmo meststoffenstrooier
• Delvano sproeivat
• Ezgo buggy
• Iseki bosmaaier
• Iseki TF 330 hydrostaat
• Jacobsen Tri-King
• Jacobsen PGM22
• Kärcher HD 650
• Metabo boormachine
• Mitsubishi Pajero
• Muratori cirkelmaaier
• Range-king balldispenser
• Range Maxx ballpicker
• Range Maxx ballwasher
• Ransomes Marquis
• Rol
• Saris aanhangwagen
• Scotts Accupro 2000 spreader
• Standard golf borstal
• Stihl 024 boomzaag
• Stihl BR400 bladblazer
• Toro Sidewinder
• Viking heggeschaar

Resultaat van een green met slechte structuur
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