Prepping for the Solheim Cup 2011
‘Dutchy’ greenkeepers aan de slag op Iers toernooi
Na bijna twee jaar in dienst te zijn geweest bij The Dutch, kregen wij van onze Superintendent Niall Richardson de mogelijkheid om op een
groot toernooi te werken in Ierland: de Solheim Cup 2011 op Killeen Castle, Co. Meath. Uiteraard zeiden wij geen nee!
Auteurs: Derck Versteegh en Paul O Donoghue
Killeen Castle is pas een aantal jaren open en is
van de hand van Jack Nicklaus Design. De baan
ligt op een terrein van 240 hectare, de spelelementen liggen op 141 hectare. Tijdens de constructie van de baan is er 44.000 ton zand aangevoerd om de fairways en roughs te voorzien
van een schrale toplaag. Daarnaast ligt er 530
kilometer drainage om de baan speelbaar te houden. Iedereen weet dat Ierland niet het droogste
land ter wereld is! De greens zijn ingezaaid met
drie typen struisgras (A1/ A4/ A6). De fairways en
speelbare rough zijn ingezaaid met raaigras.
Mensen en machines
Het onderhoudsteam van Killeen Castle bestaat
op een gemiddelde dag uit 12 greenkeepers.
Voor en tijdens het toernooi werkten er 35 man.
Dit team bestond voornamelijk uit greenkeepers
van andere banen in Ierland, maar ook uit Italië,
Engeland en Nederland zijn greenkeepers overgekomen. Al met al was het zeer gezellig en leerzaam met zoveel collega’s bij elkaar. De machines
die werden gebruikt waren uitsluitend John Deere
machines. John Deere had ook een extra machinepark geleverd voor eventuele hulp ingeval er
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Tee boxen werden elke middag gemaaid met een John Deere model 280B.

bijvoorbeeld extra capaciteit nodig zou zijn.
Taken
In de Toernooiweek werden de volgende dagelijkse werkzaamheden uitgevoerd: het maaien

van de greens, greensurrounds, tees en fairways,
het in goede vorm houden van de bunkers en
het vullen van divots op de fairways. De taak van
Paul O Donoghue in de ochtend was het maaien
van de directe greensurrounds, één baan op 6,0

Achtergrond

Ervaringen opdoen
Op verschillende plaatsen ervaringen opdoen
in het greenkeepersvak. Dat is waardevol en
aantrekkelijk. Beide greenkeeper/auteurs zijn
uitstekende voorbeelden die gretig gebruik
van maken, de redactie verzamelde even
‘hun’ activiteiten op dit gebied. Soms maken
greenkeepers een deal met hun werkgever om
ervaring elders op te doen. Onze branche kent
zelfs een fonds, Pro Turf Care, dat initiatieven
stimuleert voor de verdere vakinhoudelijke
ontwikkeling met een financiële bijdrage, die
wordt verkregen van bedrijven en instellingen
uit de branche.

Dit is hoe wij de baan bij onze aankomst aantroffen. De weken voor het toernooi is enorm veel goed werk verzet.

De auteurs:
Derck Versteegh (22) The Dutch
Werkervaring:
• The Dutch: 1,5 jaar fulltime
• De Batouwe: 6 jaar vakantiewerk
• Stage bij Jean Heybroek
• Stage Hilversumsche Golfclub
• Stage St Andrews Links
Toernooiervaring:
• 2009 Dunhill Links Championship
• 2010 KLM open
• 2011 Solheim Cup
Paul O Donoghue (25) The Dutch
Werkervaring:
• 9 jaar in greenkeeping
• The Dutch: 2,5 jaar fulltime
• Rathcore G.C. - Ierland
• Muirfield Village G.C. - Verenigde Staten
• Valhalla G.C. - Verenigde Staten
Toernooiervaring:
• 2007 & 2008 Memorial PGA toernooi
• 2008 Ryder Cup Valhalla
• 2011 Solheim Cup

De avondshift ging door tot 7 uur. Hier worden de fairways van hole 18 gemaaid.

mm en één baan op 8,5 mm. In de middag deed
hij de bunkers en in de avond het maaien van de
fairways. Derck was verantwoordelijk voor tee
setup in de morgen en in de middag het maaien
van de tees. ’s Avonds vulde Derck de divots op
de fairways. Omdat we al enige toernooi-ervaring
hadden, waren we een goede hulp voor het
team. Na twee dagen kenden we de baan uit

ons hoofd en wisten we wat er van ons verwacht
werd.
Uren dweilen
Het toernooi was zeer succesvol: de hele week
is het zeer mooi weer geweest, totdat het op
zondag begon te regenen. Deze regen hield niet
meer op! Het ging zo hard dat het spel wel drie

www.greenkeeper.nl

19

Achtergrond

"Leerzaam om de hele week
omringd te zijn door
medegreenkeepers"

Terugkijkend over de fairway van hole 1 richting Killeen Castle. Fairways werden dagelijks double cross gemaaid.

keer moest worden stopgezet omdat de baan
onbespeelbaar was. Voor de greenkeepers betekende dat veel extra werk: bij elke green was een
team met squeegee’s en een soort grote handdoeken om de greens snel weer droog te krijgen.
We hebben daar uren staan dweilen! De regen
zorgde er ook voor dat er water in sommige bunkers stond; deze werden uit het spel gehaald. Er
waren ook greenkeepers met pompen in de weer
om sommige lage gedeeltes droog te krijgen.
Terwijl de meeste greenkeepers hard aan het
werk waren of paraat stonden om in actie te
komen, ging er ook bij elke match een green-

keeper als matchraker mee om waar nodig de
bunkers meteen aan te harken. Derck had het
geluk om met matchnummer 5 mee te gaan; dit
was de match waar Christel Boeljon in speelde,
onze Nederlandse kracht in de Solheim cup! Het
was ondanks de vele regen een zeer leuke ervaring om het ook eens van de spelerskant mee te
maken, zo binnen de lijnen met honderden mensen om je heen. Vooral de binnenkomst op hole
18 was spectaculair!
Leerzaam en nuttig
Ten slotte een korte samenvatting van de dingen

Fairways werden ’s middags gemaaid. Er gaat niets boven een ‘dry cut’!
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die we daar geleerd hebben. Natuurlijk is het
leuk om even op een andere baan te werken, en
zeker voor zo’n groot toernooi. Het lijkt wel een
soort vakantie, ook omdat het in het buitenland
is. Maar ook erg leerzaam is het om de hele
week omringd te zijn door medegreenkeepers,
met wie je ook na het toernooi in contact kan
blijven. Daarnaast is het goed om bij terugkomst
op je eigen baan te zien hoe het er daar voor
staat. De topkwaliteit die we hebben ervaren op
Killeen Castle heeft ons goede ideeën gegeven
om in Nederland op onze eigen baan toe te passen. Bij thuiskomst op The Dutch zien we dat we
zeker op de goede weg zijn en we hebben weer
goed voor ogen waar we naar streven. Misschien
mogen wij op onze baan in de toekomst nog
eens zo’n toernooi meemaken? Het zou geweldig zijn! Al met al kijken we terug op een zeer
geslaagde, leuke en leerzame ervaring. We kunnen het iedereen aanraden!

De laatste toernooidag is er 17 mm regen gevallen. Het spel werd meerdere malen
stilgelegd en de greenkeepers waren in de weer met squeegee’s en handdoeken
om de greens droog te krijgen.

