Van het blad Greenkeeper bent u doorgaans stevige verhalen gewend. Dit
verhaal is daar een uitzondering op.
Gewoon omdat een plaatje soms meer
zegt als 1000 woorden. De aanleiding
van deze reportage was een telefoontje
van Anton Metselaar van Zeewolde. Of
ik geïnteresseerd was in een aantal tips,
trucs en gadgets die de greenkeepers
van Zeewolde deels in eigen huis hebben ontwikkeld en deels inkopen bij
leveranciers. Allemaal producten en
vondsten die goed voldoen op
Zeewolde maar waarmee ook andere
greenkeepers hun voordeel kunnen
doen. Interessant genoeg om af te
reizen naar Zeewolde en daar wat foto’s
te maken van de vondsten van Anton en
zijn team. Omdat zoveel initiatief
beloond moet worden is er een stapel
Greenkeeper polo’s onderweg naar
Zeewolde. Heet u ook een aantal handigheidjes, ervaringen met bijzondere
producten gewoon iets bijzonders op
uw baan waarvan u denkt dat ook
andere greenkeepers daarin
geïnteresseerd zijn, laat het ons dan
weten via mail (hein@nwst.nl) of
telefoon 024 3 602 454. Een stapel echte
Greenkeeper polo’s is gauw verdiend.

Handige jongens daar in
de polder!
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Help olie op de green!
Van het bedrijf HB Ecoproducts heeft Anton
Metselaar een olieoplosser gekocht waarmee hij
veel succes is. Het product is gebaseerd op een
olie etende bacterie. De bacterie moet worden
geactiveerd door het product enige tijd vooraf
aan te maken. Anton Metselaar: “Het product
werkt goed. Het enige nadeel is de fors
uitgevallen minimum verpakking van 20 liter en
de stevige kosten (+/- 200 Euro). Het product is
te bestellen bij HB Ecoproducts, Hans Burgersdijk
(Tel 06 222051 60 / 0321-3197 89).

probleem is heel eenvoudig opgelost door bij een
lokaal bedrijf een aantal standaard grijze betontegels te laten doorboren. Zodat de tegel heel
precies om de sprinkler heen valt. Volgens
Metselaar is het onderhoud hiermee veel
eenvoudiger en het ziet vooral erg verzorgd uit.
Het bedrijf dat dit voor Zeewolde heeft verzorgd
is Rob Bruin uit Harderwijk tel 0341-430 715.
Waarschijnlijk heeft iedere goed uitgeruste
aannemers de beschikking over een grote
betonboor. De kosten bedragen plusminus 5 euro
per tegel.

Tegel rond beregeningsputten
Metselaar ergerde zich al lang aan de het lastige
onderhoud van sprinklers rond de green. Dat

Onderhoud paden
Zeewolde heeft bij de aanleg gekozen voor
schelpen paden. Op zich een mooie, esthetische
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zeewolde

oplossing. Het nadeel is alleen de intensiteit van
het onderhoud. Schelpen vergaan snel op de
vette klei. Daarom werkt Metselaar momenteel
aan een stelsel van paden waarbij geschoond
asfalt uitgereden wordt op een zandcunet. Het
resultaat is een pad dat veel gebruiksvriendelijker
is en ook transport van machines goed kan
weerstaan. Voor het onderhoud van deze paden
huurt Metselaar om de zoveel tijd een lokaal
loonbedrijf in die de paden renoveert en weer als
nieuw maakt. Dit gebeurt met behulp van een
bobcat met een tandenbak. De opgehaalde pad
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wordt dan weer met een wals in profiel gezet.
De eigenaar van dit bedrijf is Willem den Brock
06 513 078 49.
Revetting a la hollandaise
De baancommissie van Zeewolde had op de
Engelse banen die mooie Engelse potbunkers
gezien en kwam op het idee om dat ook voor
Zeewolde te realiseren. Het probleem is alleen
dat die blokzodes hier wat lastiger te krijgen zijn.
Het alternatief was om de bunkerwanden op te
bouwen met gewone graszoden. In dit geval met
zoden van Bos Graszoden. Als ik een aantal
weken later Anton bel hoe het afgelopen is met
zijn bunkerwand geeft hij eerlijk toe dat dit niet
de methode is. Doordat de zodes weinig grond
bevatten gaan ze krimpen en komen ze los te
staan van de achterwand. Dat kost veel werk
achteraf om alles goed te krijgen.
Privaat privé
Een toiletunit op een golfbaan is natuurlijk een
vreselijk gezicht. Een goede oplossing daarvoor is
te zien op Zeewolde, waar een standaard toiletunit verstopt staat achter een huisje in blokhutmodel.
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