Hein van lersel

"Ik zit gelukkig af en toe zelf ook nog op een maaier"
Het zal zo'n 6 jaar geleden zijn dat wij in dit blad onder de titel
"Schotland in de polder· een interview publiceerde met Colin Fairley.
Colin was toendertijd in zijn functie als hoofdgreenkeeper van
Almeerderhout een unicum in de Nederlandse golfwereld. Zijn functie
als hoofdgreenkeeper wordt sinds enige jaren ingevuld door Casper
Paulussen. Casper is met een team van 14 greenkeepers de manager
van het grootste team van greenkeepers in Nederland.
Het maximale
Werken al~ hoofdgreenkeeper op
Almeerderhout rs natuurlijk weer anders
dan op een klerne baan Zo zrt Casper
Paulussen nog maar hoogst zelden op een
machrne en rs hrj het overgrote deel van
zrJn tr1d druk met delegeren en urtbeste-

den van werk Paulussen "Ik vrnd het een
urtdagrng om het maxrmale urt mensen en
organrsatre te halen· En het belangrrjkste
probleem dat Paulussen daarbiJ tegenkomt rs de onbalans tussen speeldruk en
onderhoud Paulussen "Wrj hebben 1500
leden, maar mrsschren wel 1300 actleve
leden Almeerderhout rs nog een JOnge
club en de mensen ZrJn lrd geworden om
te spelen en dat doen ze dus rn grote
getale· Voor de greenkeepers van
Almere brengt dat natuurhjk wel het probleem met zrch mee dat werkzaamheden
heel moerlrJk te plannen zrJn Een brutkbaar rnstrument hterbtJ rs het rnstrument
van de vrrje lus. Op maandag en donderdag wordt tussen respecbevehJk 07.30 en
09 00 uur, 09 30 en 11 00 uur en 13.00

Ambitie maar geen • golffabriek•
Een team van 14 greenkeeper5 d rdt op
ambrue en daar zrjn ze rn Almere dan
ook nret bang voor. Casper Paulussen
·we hebben zelfs de stille droom om
oort nog eens een vrerde negen aan te
leggen. Dus bovenop de dne lussen van
9 holes en de 9 holes par 3 baan. D1e
vrerde lus rs natuurlr1k maar een toekomstdroom. Wat belangrrJk rs dat WIJ
van de dub rurmte knJQen er rets van te
maken Daarom kan rk werken met een
team van 14 mensen en daarom krrJ9 rk
de beschrkkrng over een taakstellend
budget voor rnvestenngen. onderhoud.
etc. De keerzr)de van dre ambrtre IS
natuurlrJk de drergmg dat Almeerderhout
een • golffabrrek • wordt. Dat je llelemaat
geen mensen meer kent en het persoonlrjke contact verdwrjnt •

en 14.30 uur een andere lus van 9 holes
gesloten
Paulussen ·Dan komt het voordeel van
een groot team om de hoek krJken. Je
kunt dan brJvoorbeeld 6 mensen vnJmaken
voor alleen dressen. beluchten en nazorg
Maar dan kun Je wel on dre korte liJd alle
bewerkrngen van het dressen achter
elkaar urtvoeren Dus eerst eere-verluchten
dan doorzaaren, dressen, vegen. rollen en
maaren. Als Je met een klern team werkt
kun Je n001t voldoende mensen vrr1maken
om al dte bewerkingen kort achter elkaar
aan te doen Want naast het dressen
moet Je op dre dag nog 1000 andere Ielerne en grote zaken gedaan hebben
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Uitbesteden
Casper Paulussen geeft ZIJn team tnformat.Je door een overztcht dat op het prikbord van de kantine hangt (z1e fig.2). Op
du overztcht staat prectes vermeldt wat
tedere .ndtvtduele greenkeeper heeft te
doen Paulussen • D1t overztcht probeer

1k gedurende de dag btJ te houden Want
soms gaan zaken sneller of Zitten ze JUISt
tegen, dan verander 1k gedurende de
dag het overziCht· . Naast dagoverziChten
maakt Paulussen voor ztchzelf ook nog
maand- en weekoverziChten . Paulussen:
"Dat lijkt allemaal veel werk en ~ngf!Wlk
keld, maar met een beetJe handtghetd
heb je dat zo voor elkaar"
Ploegendienst
Op veel grote banen met veel spelrondes
wordt gewerkt 1n een soort ploegendtenst Is dat geen 1dee voor
Almeerderhout? Paulussen ziet daar wetntg hetl 1n HIJ gelooft meer 10 de al eerder genoemde "vnJe lus" op maandag
en donderdag. Paulussen: "WiJ hebben
h1er een vaste monteur, Ron Broek. Als
we 1n ploegendJenst zouden werken zou

•

hiJ met meer per dtrect een machine kunnen repareren. Plus de controle over de
kwal1te1t van het afgeleverde werk wordt
moetlijker•.
Zelf doen of uitbesteden
Paulussen IS 1n staat orr net Zojn team
van 14 mensen het overgrote deel van
het werk zelf wt te voeren Op een Uitzondenog na. namelijk de roughs. die
Zijn Uitbesteedt aan een !oonbednJf

Paulussen· "Eerst maa1den we de rough
maar een paar keer per Jaar, maar de kle1
hter IS zo vruchtbaar dat je moeiltjk kon
spreken van fa1rplay Als 1e '" de rough
speelde kon le je bal met geen mogelijkheld terugVInden Naast de rough kent
Almeerderhout ook nog een "Jungle"
Hier wordt het gras gemtddeld 2 x per
jaar gemaa•d
Hoe l:.njgt Paulu!>sen het voor elkaar om
op een dergelijk groot terrein ( 130 ha) en
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met een dergelijk grote bemann1ng de
contouren van de baan constant te houden Paulussen "Wij proberen vaste
taken per greenkeeper te bepalen Alleen
op d1e man1er weten de mensen welke
fijn ze moeten volgen Een ander • onbetaalde" vorm van Uitbesteden betreft het
onderhoud van de VIJVers. Paulussen.
·Daar hebben we 001t 150 kilo graskarpert;es 1n gegooid. Dat Zijn nu enorme
beesten geworden en d1e houden de
waterplanten in de VIJVers onder controle De waterlopen die de VI)\' ers onderling
verbinden en d1e in verb1ndmg staan met
de waterwegen moeten tweemaal per
,aar voor 15 JUni en voor I 5 november
vanwege het waterschap gemaa1d of
geklepeld worden·
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Flvmo
stromrrer
Komatsu zenoah
Honda ctrkelmaa1er
Toro 6700 D ia1rway
john Deere 2653
Tora 5300
Toro 3200
Tora grourdsmaster 3000
Tora 325 D
jacobsen Greensklng
Trat'er Vmk
Club Car
Sandpro
Ford tractor 17-100 PK
Toro Workman
Huxley tra1ler
Jorn Deere transporteur
Vert1dram 160
Vert1dra1n 250
doorzaa1er
Turfco topdrt>sser
Pro Seed doorzaaunilch1ne
KWH hladblaler
Hard• spul!
d1verse beluchter
Cu~han Karvester
fx).)ress Dual Gr1nder
Deluxe Anglemaster
Bad.lappmg machule
John Deere Aerore
Hydroject
Artlculator (semHough)
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Almeerdl'rhout 1s 10 1987 geopend. Dat
IS natuurliJk nog relatief kort geleden
Maar veel eisen en wensen Zijn 1n dre lijd
fors veranderd Op d1t moment IS
Paulussen bez1g om te kljleen aan welke
e1sen de beregen1ng van greens en tees
moet voldoen Op de fa1rwilys heeft
Almere geen beregemng, maar daar 1s
ook geen behoefte aan. De modern1se-

ring van de beregemng wordt begele1dt
door een freelance spec1ahst van STRI,
Rob1n Hume
Paulussen "Hume heeft zelf een aannemersbednjl gehad en weet dus precies
wat er op de markt l5 aan hulpmlddelen
en hoe een en ander 1n de praktijk toegepast kan worden Verder IS hij nc~tuur
lijk totaal onafhankelijk van de fabnkanten. HIJ kan Ra1nb1rd en Toroen andere
merken door elkaar heen gebrUiken. Wat
hij doet IS 1nventanseren wat er mogeliJk
IS en dat vast leggen 1n een haalbaarheidsstudie
Achterlaten
Almeerderhoutts, s1nds enkele Jaren
deelnemer aan het 'commttted to green·
proJect. Casper Paulussen daarover
• Zo1elS kost heel veel liJd maar 1S wel de
moeite waard Want Je w1l de baan toch
op een goede man1er overdragen aan de
110lgende generatre Het 'commltted to
green' prOJect voert Almeerderhout utt
samen met de leden van de baan, dte
onder meer tellingen verochten van salamanders, l•bellen en vogl'IS.

