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Hein van Ierse!

'Te' is nooit goed

nog sterker voor vilt. Swart: "Golfbanen

Een interview met Klaas Swart

hebben m ZIJn algemeenheld te veel v1lt

In de serie "grand old men" van de Nederlandse golf industrie dit keer
een gesprek met Klaas Swart. Een naam die in de meer dan 10 jaar dat
Greenkeeper verschijnt al vele malen is gepasseerd. Een naam ook die,
hoewel Swart al meer dan 10 jaar de pensioengerechtigde leeftijd
heeft bereikt. voor alle Nederlandse greenkeepers bekend i n de oren
zal klinken. Niet verwonderlijk, want Swart is in aantallen banen dat
hij adviseert en consulteert nog nooit zo actief geweest als nu.

dat de speelfrequenlie StiJgt

Swart IS nog van de generalie. d1e

De Pan

met de hand te doen En hiJ z1et daarom

1n hun greens. dat komt enerZIJdS door-

en beluch-

ten altiJd 1nvloed heeft op het putting
oppervlakte, zodat er voor viltbestnJdlng
zogenaamd geen lijd 1s •
Niet te bang zijn voor extra werk
gewoon was om een hele hoop zaken

houdt daar vaak tevee1 aan vast

een van

Well1cht hennnert u het ZICh nog u1t een

Natuurlijk ook omdat personeel

eerder mterv1ew dat Swart Zijn green-

de duurste zaken 1s d1e een baan moet

keeperscamere begonnen op Golfclub

mkopen Als Je als baan relat,ef we1mg

Een goed voorbeeld daarvan

'De Pan' Waar hij lange liJd head green-

personeel hebt dan merk 1e daar op

nmg Greenkeepers zouden volgens

des te dUidelijker dat als Je met de hand
werkt Je vaak veel beter z1et wat 1e doet
IS

berege-

keeper was. Z11n volgende belangrtJke
stap was biJ Burggolf waar hiJ betrokken
was met de opnchtlng en het beheer van
een groot aantal banen Nu IS Swart al
weer vele Jaren act1ef als zelfstand1g consultant
Nog nooit zo druk
Op rUim 70-Jange leeftiJd heeft Swart
nog noo1t zoveel banen onder ZIJn hoede
gehad Op d1t moment adv1seert hiJ
onder andere op de Goese. Zeegersloot.
Bldd,nghu,zen, Lage Vuursche, Ameland
en 1n Belg1ê op Cleydaal en Golfschool
Antwerp Daarnaast adv1seert Swan m
Polen nog de Royal Krakov G C
Waar moet Je het met zo'n onbeiw1ste
deskund1ge over hebben 7 Swart kan
e1genli1k op 1eder onderwerp dat betrekking heeft op greenkeepmg zoveel a(tu·
ele en prakt1sche voorbeelden en anekdotes geven dat het ondoenliJk IS om een
thema eru1t te lilteren
Toch IS dat laatste hetgeen wat we heb-

korte termiJn nog n1et zoveel van, want

Swart eens vaker met de hand moeten

ben gedaan. Ik heb aan Klaas Swart

d1e dagelijkse maa1beurten gaan gewoon

beregenen. dan z1e 1e preoes welke plek-

gevraagd welke thema's of ondervverpen

door Het probleem komt pas om de

ken en plekJes extra water nod1g hebben

zo belangnJk ZIJn dat ze extra aandacht

hoek kiJken biJ vlftvormmg en d1e talloze

Swart. "Greenkeepers moeten z1ch ook

behoeven Thema's d1e allemaal begin-

andere kleme en grote dmgen d1e op een

realiseren dat een golfbaan meer IS dan

nen met te. teveel. te we1n1g, vandaar de

baan gedaan moeten worden om tot

alleen maar greens Ook tees, fa1rways

t1tel "Te IS noo1t goed"

kwaliteit te komen

en semHough en roughs vragen veel

Wat geldt voor personeel geldt ook voor

aandacht Ook het onderhoud van plant-

Te w einig personeel

mach1nes Als 1e als baan topkwaliteit

vakken 1s biJVOOrbeeld 1ets wat vaak ach-

Swart houdt ervan om ZIJn stellmgnames

neer w1lt zetten dan moet Je zorgen dat

soms wat extra aan te zetten, vandaar

er gedurende de dag zo wem1g mogeh1k

terwege bhjlt En JUISt de beplanting kan
heel bepalend ZIJn voor de belev1ng van

ZIJn eerste onderwerp of stellingname

machmes op de baan ZIJn Golfers beta-

een baan·

·Als Je als golfclub kwal, telt w1it zul Je

len nu eenmaal geen geld om green-

moeten Investeren 1n personeel en

keepers te zten Als Je daar als baancom-

Beluchten doe je nooit teveel

mach1ne·

miSSie van ove1tU1gd bent, betekent dat

Het 1s al ~a~ r gezegd r Greenkeeper

Swart • Als Je als beg1nnend explo1tant

dat Je biJVOOrbeeld moet zorgen dat 1e 3

'beluchten doe 1e noo1t teveel' En Swart

naar de NGF stapt dan wordt 1e m zo'n

greenmaa,ers op 18 holes hebt Zodat 1e
's ochtends met 3 man 1n 1,5 uur alle
g1eens kunt ma<uen

benadrukt d1t nog eens extra
Swart "Het probleem van beluchten
blijlt natuurliJk dat het putling oppervlak

Wat geldt voor greensn-aa1ers geldt b11na

beii"VIoedt en t ;dravend IS Beluchtmg

verkennend gesprek al gauw gezegd dat
Je voor een gemiddelde golfbaan 4 a 5
mensen nod1g hebt· En d1e explo:tant
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waarvan zo'n VIJf cm puur
vezelv1lt was. • Ook op
Cleydaal, dat zoals de naam

al doet vermoeden. fa1rways
heeft van pure kle1, heeft
Swart veel moe1te gedaan
om de toplaag beter doorluchtbaar te maken Swart
·we hebben daar 5 Jaar
lang 2 keer per Jaar gevertldratnd en bezand om de
structuur op te knkken Gras
op een goed doorwortelbare
en dus goed beluchte kietgrond heeft wel het voordeel dat het absoluut n1et
droogtegevoeltg IS •
Greenkeepers zijn te
weinig geschoold!
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wat ~nttsche noten nchung
greenkeepers. In ZtJn algemeen v.ndt htJ dat greenkeepers te

wetn~g

geschoold

Ztjn Hoewel htj OOk tnztet
da: dtt de laatste jaren flink

verbeterd ts. Vroeger startte

een greenkeeper vaal.. tn ZIJn
vak zonder en1ge vooropleldtng Nu hebben mensen
vaak tenmmste een lagere of
mlddelbare tutn of landbouwschool En dat gecombtneerd met de greenkeeper
geeft een goede basts Maar
vervolgt Swart· "Ik zou er
voor ZIJn om de greenkeeperscursus langer te maken
BIJVOOrbeeld een 4-trap cursus. waann bemest1ng en
kenniS van de grond veel
meer aandacht kriJgen, want

de basts van een goede
greenkeeper ts vakkennts en
dte komt n1et aanwaaten •
Hoeveel greenkeepers lezen
nu biJvoorbeeld de
wordt daarom vaak achterwege gelaten

etgenltJk geen golfbaan wtlt als JE alleen

Amenkaanse vakbladen of boeken vraagt

Als er 10 een bepaalde ltjd een wedstrtjd

naar de grondslag ktjkt

Swart ztch hardop af.

ts, en wanneer ts dat ntet tn het setzoen.

Op Purmerend btjvoorbeeld hebben we

dan wordt er gauw gezegd 'doe maar

biJ de aanleg een laag van 14 cm puur

n•et' Beluchting ts natuurhJk het belang-

zand door de toplaag gewerkt. Alleen

Swart ltgt wat acttever op kunnen stellen.

njkste wapen tegen vtltbestn]dtng. maar

maar om de aanweztge pure kleigrond

maar ook het management van de

zeker n1et het entge Denk ook eens aan
beregenmg Beregentng met mate en

wat beter doorlaatbaar te maken. Ook

banen en de baancomm1ssanssen zou-

op de Goese Golf trof Swart een fa1rway

den de greenkeepers meer vrtJhetd en

goed gedoseerd helpt vtlt voorkomen '

aan op pure kle1 en daardoor extra

dus verantwoordeliJkheld moeten geven.

Swart ·veel golfbanen zt1n natuurliJk
ook aangelegd op plaatsen waar Je

gevoelig voor verdtcht•ng en v1ltvorm1ng.
Swart "Toen 1k startte op Goes kon 1k
een plug steken van maximaal 10 cm

Greenkeepers zouden ztch als het aan

