vlnr: Coen Binke, Jaap Gauw, Gerrit van der Ven, Jan van der Weide

Doe-het-zelven in Gouda
Portret van hoofdgreenkeeper Jaap Gauw

Golfclub IJsselweide ligt ingeklemd tussen Gouda en Moordrecht. De vijftien hectare grote commerciële baan ligt in de hoek van de
Ringvaart en de Hollandse IJssel vlak bij het centrum van Gouda. Veilig achter de dijk ligt daar de golfbaan, een steil weggetje voert
naar het clubhuis.
Auteur: Marlies van Iersel

Driekoppig team
Het greenkeepers team van IJsselweide bestaat
uit Jaap Gauw, Coen Binke en voormalig
paprikakweker Gerrit van der Ven. Het drietal
zorgt dat alles er mooi bij ligt op de baan.
Coen is in dienst van golfclub IJsselweide en
werkt onder supervisie van Jaap. Jaap en Gerrit
zijn in dienst van aannemer van der Linden uit
Barendrecht. Jaap is het grootste deel van het
jaar te vinden op IJsselweide, terwijl Gerrit in
de slappere tijd op zijn eigen bedrijf – een
tuinbouwbedrijf - aan het werk is.
Hollands Midden
De twaalf jaar oude baan lijkt op het land er
om heen. Land doorsneden door sloten. Een
landschap waar iedere vierkante meter benut
wordt. Naast de golfbaan ligt een camping: de
eigenaren van de huisjes zitten met hun neus
bijna op de golfbaan. Jaap Gauw erkent dat dit
niet altijd ideaal is, maar er is natuurlijk niet
veel aan te doen. Smalle slootjes, zoals overal
in het Groene Hart van ons land, waar in deze
tijd van het jaar watervogels zoals zwanen en
futen broeden, op zo te zien slordig aangelegde nesten.
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“Veel zelf doen”
Op de vraag wat het eigene van hun werk als
greenkeeper is, klinkt het zowel uit de mond
van Jaap als van Gerrit: “Wij doen alles zelf.”
Zij leggen tees aan en ze bouwen bruggen.
Ook drainage en beregening aanleggen gebeurt
in eigen beheer. Een telefoontje naar van der
Linden in Barendrecht en de greenkeepers kunnen
allerlei apparaten lenen om ingewikkelde
karweien te doen. Natuurlijk bezanden en
beluchten ze ook zelf. Op de knusse golfbaan
zijn her en der heggen geplaatst om beschutting
en afwisseling in het landschap te brengen. Ook
al doen de greenkeepers veel zelf, het ziet er
heel professioneel uit en dat is het natuurlijk
ook. Op een dag als vandaag – 28 april, een
van de eerste mooie dagen – ziet de baan er
weelderig groen uit.
Aqua Nova
Deze morgen zijn de greenkeepers bezig om te
spuiten met de wetting agent Aqua Nova.
Ze hebben op de baan greens die soms wel
anderhalve meter hoger liggen. Als het enkele
dagen mooier weer is willen die nog wel eens
bruin worden. De wetting agent zorgt ervoor
dat het gras het water langer vasthoudt.
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Hoge speeldruk
Golfclub IJsselweide is een druk bespeelde
baan, waar per maand soms wel duizend deelnemers aan clinics komen, naast de vaste leden.
Vaak zijn het groepen tot tien personen, maar
soms zijn het ook grote groepen, tot wel honderd mensen. Het gras kan de druk van al deze
mensen goed aan. Clinics leiden niet tot onveilige
situaties, want de golfers blijven dicht bij elkaar
en oefenen veel in korte slagen, putten en
afslaan op de afslagplaats.
Hondentrainer Jaap
Jaap Gauw golft zelf niet. Hij wil graag nog
enkele jaren werken. Daarna zelf gaan golfen?
“Ik denk het niet,” zegt Jaap, wiens hobby het
is om honden te trainen voor de jacht. “Een
hobby waar je stevige hartspieren van krijgt,”
aldus Gauw met gevoel voor understatement.

gewoon verder kan met zijn werk. Op de vraag
wie de slimmerik is van het team, luidt het antwoord van alle drie: ”Dat hebben wij samen uitgevonden.” Samen staan ze sterk, daar in Gouda.
Gevaarlijke senioren
Veiligheid op IJsselweide? “Dat is altijd de verantwoordelijkheid van de golfer”, aldus Gauw en van
der Ven. Ze zijn zeer te spreken over het publiek
op de golfbaan. “Nette mensen”, aldus Jaap
Gauw. Het valt beide heren op dat de senioren
onder de golfers nog de gevaarlijkste spelers zijn
als het gaat om veiligheid. “Ligt het eraan dat ze
nog niet zo goed spelen? Of speelt de leeftijd een
rol. Het lijkt soms alsof ze alleen maar het balletje
zien en het gaatje waar ie in moet,” aldus Gerrit. “
We kijken altijd goed uit, je weet maar nooit. Over
het algemeen zijn goede golfers voor een greenkeeper het gemakkelijkst om mee om te gaan.”

Willie Wortels
Het team van IJsselweide is trots op hun ballenwasser met lopende band. Jan van der Weide is
de bestuurder van de ballentrekker. Hij vond het
vervelend dat hij iedere keer moest wachten tot
de vorige partij ballen was gewassen voordat er
weer een nieuwe partij in het apparaat kon
worden gegooid. Gelukkig had Gerrit van der
Ven nog een oude tomatensorteermachine
staan, die omgebouwd kon worden. In combinatie met een tijdschakelaar wordt de ballenwasser
nu volautomatisch van nieuwe ballen voorzien,
zodat Jan nooit meer hoeft te wachten en
Coen Binke

De ballenwasser op de golfclub IJsselweide.

Machinelijst
John Deere 3235 B fairwaymaaier
John Deere 2560 greenmaaier
John Deere Foregreenmaaier
John Deere 1435 cirkelmaaier
Vertidrain
Sisi beluchter
Redexim vertiseed
Antonio Carraro kniktrekker
New Holland 27 pk
Kiepkarretje
Bezander Turfco
Doorzaaier Vredo
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