“Niks geen bekakt gedoe hier”
Interview met Henri de Weert, hoofdgreenkeeper ’t Sybrook te Enschede

Van links naar rechts: Chris van de Velde, Henri de Weert,
Gerard Zwaferink, Stephan Loos, Paul Weber, René Punte,
Herman Kosters, (zaterdaghulp was niet aanwezig)

Lonneker was ooit een merk van werkkleding. In een grijs verleden, toen greenkeepers als beroepsgroep nog niet bestonden, droegen werklui in heel Nederland overalls van KLM (Kan Langer Mee) en Lonneker. Maar dat was een tijd waarin Enschede nog een trotse textielstad was
en niet de stad van de vuurwerkramp. De verslaggevers van de Greenkeeper trotseren ijs, sneeuw en regen en gaan op bezoek bij golfbaan
’t Sybrook in Lonneker in de gemeente Enschede.
Auteur: Marlies van Iersel
Meest oostelijke puntje van het land
Vanuit de schuur waar de greenkeepers tussen
de middag hun boterhammetje eten en op
vrijdagmiddag na het werk gezamenlijk een
biertje drinken, kijk je zo naar Duitsland. Net over
de grens liggen de stadjes Gronau en Bad
Bentheim. Dit keer is “Greenkeeper” op bezoek
in de meest oostelijk gelegen punt van Twente en
Nederland. Achter de Twentse stedenband, die
bestaat uit Enschede, Hengelo en Oldenzaal, ligt
Henri de Weert

Lonneker met golfbaan ’t Sybrook. Vroeger hadden de textielbaronnen in deze streek veel
bezittingen. Het land waarop de golfbaan ligt is
voor een gedeelte afkomstig van de familie
Scholten en was vroeger bos met boerenland
ertussen. Ook nu nog is de familie Scholten
betrokken bij de honderd hectare grote golfbaan.
’t Sybrook begon vooraan in de negentiger jaren
als golfbaan. De baan werd getekend door
golfarchitect Alan Rijks.
Jonge vader
Henri de Weert (31) is sinds 1 januari 2005
hoofdgreenkeeper op ’t Sybrook. Hij begon hier
te werken in november 2003. De jonge vader
(zoon Youri is pas een week oud) werkte eerder
als greenkeeper op Almeerderhout en de Hooge
Kleij in Leusden. De Weert is opgeleid tot automonteur maar bleek allergisch voor dieselolie.
Zijn vader werkte als greenkeeper op Zeewolde in
Zeewolde. Voor Henri lag de overstap naar een
leven als greenkeeper voor de hand. Hij
volgde de cursussen voor greenkeeper en hoofdgreenkeeper bij IPC De Groene Ruimte in Arnhem.
Bij ’t Sybrook kreeg hij de kans om op een

natuurlijke manier uit te groeien tot hoofdgreenkeeper.
F 16’s
Het is beestachtig slecht weer, als we op pad
gaan naar ’t Sybrook. Op het parkeerterrein ligt
een hoopje sneeuw, dat ook met de regen nog
niet erg wil smelten, zo koud is het. De rondgang
over het zeer ruime terrein van ’t Sybrook is een
koude en winderige onderneming. Gelukkig vertelt De Weert bij de kachel in de greenkeepers
schuur onderhoudend over zijn werk. Af en toe

Materialenloods ‘t Sybrook
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wordt het gesprek onderbroken door het oorverdovende gebulder van de F16’s die
gestationeerd zijn op militair vliegveld Twente.
Nog even en dan vertrekt Defensie van dit
vliegveld.
Uitbreiding bijna klaar
“Aanstaande september wordt onze uitbreiding,
een nieuwe 9 holes baan, gekeurd. Wij gaan er
vanzelfsprekend van uit dat we de A-status krijgen.
Wij hebben 18 plus 9 holes en die 9 holes liggen
apart. Zo kunnen twee groepen tegelijk starten
met spelen. We zijn nu bezig bunkers klaar te
maken, drainage te maken, paden aan te leggen.
De greens zijn al ingezaaid, straks gaan we nog
bij zaaien. We willen bij de beste banen van
Nederland horen,” klinkt het zelfbewust uit de
mond van Henri de Weert. De uitbreiding werd
gerealiseerd door Cees Janssen. “Hij moet nog
een keer terugkomen,” zegt Henri de Weert. En
dat zal moeilijk worden, want het bedrijf van
Cees Janssen verkeert in financiële moeilijkheden.
Lastig voor De Weert, die er verder niet veel over
wil zeggen. De Weert heeft niet overdreven, toen
hij zei bij de beste banen van Nederland te willen
horen.

De achterkant van het clubhuis

Riante bosbaan
De baan is zeer uitgestrekt en ruim van opzet.
Grote waterpartijen met riet, oude bomen,
voerakkers voor het wild die in de zomer met
een weidemengsel worden ingezaaid om reeën,
konijnen en hazen te voederen. Huizenhoge rhododendron, die om de paar jaar afgezaagd
worden. Her en der verspreid grote zwerfkeien,
een soort hunebedden, die hier uit de grond
omhoog komen. Er wordt ruim geïnvesteerd: het
clubhuis, een groot wit houten gebouw ziet er
prachtig en goed onderhouden uit. Een oude
koestal wordt omgetoverd tot een mooie schuilhut: voor dat doel worden bomen gebruikt van
eigen hout, die gepotdekseld tegen de oude stal

De oude koestal fungeert nu als schuilhut

Dit soort stenen komt in Overijssel uit de bodem
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Huizenhoge Rhodondendron

Voerakker voor het wild
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Beeldengroep bij clubhuis

Boerderij ‘t Sybrook

Machinelijst
De trekkers van ’t Sybrook zijn eigendom, net
als de aanbouwspullen. De maaiers zijn geleasd.
’t Sybrook koopt en least zijn
spullen bij dealer Ton Koop.
Fairwaymaaier 2 x Toro 6700 D
Greens 2 x Toro 3250 D 2 x Toro 1000
Tees/Foregreens 2 x Toro 3250 D
Semi Rough Toro Sidewinder 3100 D
Roughmaaier Toro 4500 D
Transporter 4 x Toro Twister
Transporter 2 x Toro Workman 3300 D
Mobiele kraan
Trekkers 3 Iseki TH 538 1 Case 5150
Ballenraper E290
Bunkers Toro Sandpro 5020
Aanbouwmachines:
2 topdresser, 1 Toro, 1 Turfco
Aanbouwspuit Hardi
Landbouwspuit
Vertidrain
Aircore John Deere
Wiedeg
Slitter 2 x, 1 x greens, 1 x Turfco
Trilrollen Greentek
Aanbouwkraan
Core Harvester
Dumper
2 Bosmaaier Stihl
2 Kettingzaag Husqvarna
Bladblazer Kwh
2 Handbladblazer
Vicon kunstmeststrooier
Veegmachine
Groomit inveegbezem
Kantensnijder
Zodensnijder
Set extra maaiunits voor greens
Set verticaal maai units
Kettingfrees
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worden aangetimmerd. Een mooi werkje voor de
greenkeepers in de wintertijd. Het team van ’t
Sybrook bestaat uit zeven mensen, die deze
vrijdag allemaal aanwezig zijn. Alleen de zaterdaghulp ontbreekt. Herman Kosters werkte
vroeger als jachtopziener voor de familie Scholten
en hij woonde jarenlang op de nu verlaten boerderij ’t Sybrook. In deze winterse dagen houden
de mannen zichzelf bezig met het uitzagen van
prunus uit de bossen, het schoonmaken van
sloten en vijvers, voorzover die weer ijsvrij zijn en
het schoonmaken van de drainage.
Dode kraai
Een dode kraai hangt aan een paaltje boven de
green. Mag hier meer dan in de rest van
Nederland? “We hebben net onze jaarlijkse jacht
gehad. Eenmaal per jaar komt de jachtvereniging
op de golfbaan kraaien schieten. We hebben niet
veel last van engerlingen, maar de kraaien pikken
toch soms wel onze greens kapot. Tot nu toe
werkt het wel om een dooie kraai op te hangen,”
zegt Henri de Weert. Verder heeft de hoofdgreenkeeper weinig last van plagen. Is dit typisch
het understatement waar ze hier in het oosten
van Nederland goed in zijn, of is het echt zo?
“We hebben hier allerlei soorten grond, van
vette klei tot magere zandgrond. We hebben
soms wat schimmels in het gras, en die
bestrijden we met ijzersulfaat en met het middel
Heritage. Als het kleine plekjes zijn, laten we het
gewoon uitzieken.” De hoofdgreenkeeper heeft
geen last van emelten. Jaarlijks komt Mark
Timmerman van ProGrasS monsters nemen en op
basis daarvan wordt de bemesting samengesteld.
Henri de Weert is tevreden over deze manier van

werken. Hij heeft er houvast aan en weet wanneer hij wat moet bijmesten en hoe hij de groeipieken kan vermijden.
Commerciële verenigingsbaan
Op deze afgelegen plek aan het randje van
Nederland is er weinig last van vandalisme. In de
bijna vijftien jaar dat de baan er ligt, is er af en
toe een vlag gestolen. Maar dat is dan ook alles.
De baan is te omschrijven als een commerciële
verenigingsbaan. Dus hier zowel de heren- en
damesdagen als de gasten die met greenfee
spelen en de groepen die als groep komen. Hotel
De Wilmersberg ligt vlakbij en heeft arrangementen waarbij de gasten op ’t Sybrook komen
spelen. Er komen ook veel Duitsers. “De meeste
mensen komen uit de buurt en kennen elkaar, en
er is sociale controle,” zegt Herman Kosters.
“Hier geen bekakt gedoe, maar gewoon normaal
van mens tot mens. Soms hebben greenfeespelers wel iets van: Ik heb betaald, dus ik heb
recht. En zo is het natuurlijk niet, vooral niet als
het over veiligheid gaat,” vult Henri aan.
Hoofdgreenkeeper De Weert krijgt regelmatig
bezoek van adviseur Claus Smit. “Hij houdt mij
scherp en het is prettig om met iemand over het
terrein rond te gaan, die eens anders tegen de
baan aankijkt dan ik. Trouwens zelf golf spelen is
daarvoor ook goed, maar daar komen we te
weinig aan toe.” Wat doet Henri de Weert over
tien jaar? “Hopelijk ben ik dan nog greenkeeper
van ’t Sybrook, een van de tien beste golfbanen
van ons land.” Tegen die tijd komt de
Greenkeeper misschien weer eens terug voor
een bezoek, en dan met beter weer.
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