Greenkeepers zijn
vaak te kritisch!
Een interview met Krist Calmeyn van
Golfclub De Palingbeek
Het is een eind rijden, 3 bijna 4 uur, maar dan heb je ook wat. Golfclub de Palingbeek in het
Belgische Ieper, vlakbij de Franse grens. Ieper is bij veel mensen vooral bekend van de zware loopgravenoorlog, die daar in de Eerste Wereldoorlog heeft plaatsgevonden. In zekere zin bepaalt deze
oorlog nu nog steeds het aanzien van de baan. Palingbeek is namelijk gebouwd op het landgoed
van een Noord-Franse textielbaron, die centraal op het terrein een zeer imposant kasteel had
gebouwd. Zijn erfgenamen waren echter niet gecharmeerd van dit kasteel en hadden enige jaren
voor de oorlog ‘14-‘18 het kasteel herbouwd. Overbodig om te zeggen dat dit kasteel na de oorlog
compleet verwoest was. Rondom het buiten dat na de oorlog gebouwd is, is vervolgens in het
begin van de negentiger jaren een golfbaan gebouwd. Wij spreken met Krist Calmeyn, hoofdgreenkeeper van De Palingbeek.
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Op slot

Krist Calmeyn
Calmeyn is 12 jaar geleden zonder enige
greenkeeping ervaring begonnen op De
Palingbeek. Wel beschikte hij over een training als landschapsarchitect.

De Palingbeek bestaat nu 12 jaar en is een van
de laatste banen, die in België gerealiseerd
zijn. Daarna ging de golfmarkt als het ware op
slot. Calmeyn: “de jaren negentig zijn heel
streng geweest voor golf. Golf is niet echt succesrijk geweest in het binnen halen van grond
bij de Vlaamse overheid.” Calmeyn heeft
inmiddels wel het idee dat de situatie verbeterd
is. Veel clubs in België zijn inmiddels bezig met
het inplannen van uitbreidingen of nieuwe
banen. De Palingbeek is ontworpen door de
Engelse golfarchitect Stephen Baker. Calmeyn:
“ Het ontwerp is op zich fantastisch, maar ik
zou willen dat er toen meer oog geweest was
voor het werk van de greenkeeper. Tijdens de
aanleg was Calmeyn wel in dienst als greenkeeper, maar had hij nog weinig praktische
ervaring. Het gevolg is dat de greenkeepers
van de Palingbeek heel veel werk hebben aan
met name het verbeteren van de waterafvoer
van de baan. Calmeyn: “wat wij op veel plaat-

sen gedaan hebben is het bouwen van catchbassins, om het water langs of onder de plekken
te leiden waar de spelers lopen.” Calmeyn
heeft in dit verband met belangstelling het
verhaal gevolgd over Sand Banding, dat hij
heeft gelezen in Greenkeeper. Op een aantal
probleem fairways zou dit een goede, maar
waarschijnlijk ook dure oplossing zijn.
Om het shapen en reshapen van de fairways in
eigen beheer te kunnen realiseren, heeft de
Palingbeek de beschikking over een kraan met
een kantelbak. Dat is een kraanbak met een
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vruchtlichaam van heksenkring
De Palingbeek
beschikt over een eigen
mecanicien, die deze snelvuller voor dressbakken
heeft ontwikkeld. De trailer is voorzien van een
transportband die in plusminus 15 seconden een
dressbak voldraait. Een
eenvoudige, maar zeer
effectieve oplossing.

ingebouwde hydraulische cilinder, zodat de
bak schuin gezet kan worden. Hiermee kan de
Palingbeek het shapen van de fairway en
rough veel mooier en gelijkmatiger realiseren
dan met een gewone kraan. Calmeyn: “ ik
ben vooral gelukkig met de grachten die wij
zo gemaakt hebben. Door de kantelbak kunnen we die zo mooi glooiend maken, dat we
deze afvoersloten ook heel makkelijk kunnen
uitmaaien met bijvoorbeeld de roughmaaier”.
Nadeel is wel dat door de specifieke klei
opbouw van de baan de grachten de neiging
hebben om dicht te ‘lopen’. Alle grachten
moeten dus van tijd tot tijd opnieuw worden
opgehaald.
Zwavelzuur
Een ander probleem dat ontstaan is tijdens de
aanleg, is de keuze voor het zand van de
greens. De greens, die volgens USGA specificaties op een grinttapijt zijn opgebouwd, zijn

12

voor 90 % met zand met de juiste korrelgrootte aangelegd.
Dat gold echter niet voor de Ph, die extreem
basisch was op een niveau van 8.4. Om dit te
compenseren is bij de aanleg zwavel door de
grond gemengd om zo de Ph naar beneden te
brengen.
Behalve dat het mengen redelijk slecht is
gebeurd, heeft het heel lang geduurd voordat
de Ph naar een bijna neutrale stand van 7.27.4 is gezakt waar de Palingbeek nu op zit.
Calmeyn: “De eerste jaren had ik erg veel last
van afsterven van het gras, doordat er nog
grote brokken onvermengd zwavel in de green
zaten. Het gras kwam dan op en stierf dan
ineens af. Al die plekken heb ik op nieuw
moeten uitgraven om er vervolgens nieuw
grond op te brengen. Palingbeek heeft met
name door de hoge Ph een aantal jaren serieus last gehad van take-all-patch, wat natuurlijk een typische aanleg schimmelziekte is.

Opslag
De Palingbeek beschikt over een zeer ruim aangelegd plein voor de opslag van alle materialen, met
onder andere dressgrond onder een verschuifbaar
dak en een vloeistof dichte vloer onder de opslag
van gras en compost.

Calmeyn: “ik heb nu pas sinds een paar jaar
deze ziekte onder controle. Om de ziekte te
beteugelen heb ik alle klassieke middelen
gebruikt, maar eigenlijk hielp niets. Pas toen ik
begon met Amistar met azoxystrobin als werkende stof, kreeg ik ‘take-all-patch’ onder
controle.”
Ik praat met Krist Calmeyn over de middelen
die in België zijn toegelaten in vergelijk met
Nederland. Ook in België zijn amper fungiciden toegelaten voor gebruik op de green.
Alleen er is op geen enkele manier controle
over het gebruik. Dit betekent niet dat
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Belgische greenkeepers massaal verboden middelen toepassen, maar dat middelen gebruikt
worden op gebieden waarvoor ze geen toelating hebben. Calmeyn: “het is wel eens jammer dat de discussie zo ongenuanceerd verloopt. Fungiciden, herbiciden en insecticiden
worden over één kam geschoren.
Dat zou betekenen dat wij klakkeloos de spuit
hanteren. Ook wij proberen te werken aan het
opbouwen van resistentie. Pas als een ziekte
echt uit de hand dreigt te lopen overwegen
we een bestrijding.” Calmeyn accepteert wat
dat betreft een zekere mate van schimmelaantasting op zijn green. Hij durft zelfs de stelling
aan dat greenkeepers vaak kritischer zijn dan
de golfers. Hij ziet in dat verband ook geen
heil in maaien op een hoogte onder de 4 mm.
Dat is wat hem betreft vragen om problemen.
Calmeyn: “ iedere tiende mm onder de 4 mm
zal de schimmeldruk exponentieel doen toenemen. “Maar,” zo vervolgt Calmeyn, “ begrijp
mij goed, als de pro een opmerking heeft over
de snelheid of het hobbelen van de green, dan
grijpen we in.”

wijziging van de lay-out van de baan.
Bospaardenstaart is een in Vlaanderen zeer
zeldzame plant die groeit in natte valleien.
Juist in deze valleien wilde men de oorspronkelijke baan 12 jaar geleden bouwen. De
natuurcommissie die namens de overheid en
milieuorganisaties de aanleg begeleidde,
heeft toen aan de bel getrokken en er werd
door de club aanvullende grond bijgekocht
om de baan op te realiseren.

Natuur
Calmeyn heeft duidelijk liefde voor de natuur op
zijn golfbaan. Zo heeft hij een aantal jaar geleden een cursus gedaan voor het natuurlijk
beheer van graslanden, waar hij heel veel heeft
geleerd. Sindsdien probeert hij door consequent
verschralen van zijn hard-rough de natuurwaarden van extensief beheerde graslanden omhoog
te brengen. Dat heeft duidelijk resultaat. Zo
komen op de Palingbeek onder andere het ‘echt
duizendguldenkruid’, de Bospaardenstaart en 2
soorten wilde orchideeën voor. Het voorkomen
van de Bospaardenstaart -een heermoes-achtige
vaste plant- heeft zelfs gezorgd voor een
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