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voldoende rutmte om utt te bretden

Voor de wind

Concrete plannen ZIJn er nog ntet, maar

O p d e dag van mijn b ezoek aan d e Goese i s er in Zeela nd \\i ndk racht tien ,

Jaar wel aan gewerkt zal worden

leussmk denkt dat daar btnnen een paar

en Lij d eos de rondleiding over de baan worden w e dan ook bijna ult de
Easy-go g eblazen. Voor de G oese en haar vier - k o ppen tellende green-

Un1ek aan de Goese tS dat er percelen ztjn
vnjgelaten voor parucuhere bebouwtng
Op het moment van mtJn bezoek ts er al

k eepersteam schijnbaar normale omstandighed en .

begonnen met de vervaardtgmg van een

Ee n uitgebreid g esprek met een gepassio n eerde headgreenkeepe r Hans

aantalluxe vtlla's, waarvan de toekomsti-

L eusslnk, wie het greenkeepersschap voor d e wind lijkt te gaan.

ge bewoners een prachttg uttztcht zullen
hebben op de baan. Ook leussmk's
woonhuts tS gelegen btJ de baan, naast de

Op de schaats

De Go <;e baan ts voortgekomen utt een
parttculier tntltattef van de etgenaar van
een groot aannemersbednjf Uit Zeeland
HtJ heeft van de Wtlhelmtnapolder, een
akkerbouw·coöperatte. 175 ha grond
gekocht, 100 ha voor wontngbouw aan
het water en 75 ha voor een golfbaan.
Voor de aanleg van dte golfbaan IS maar
helst 1 mtljOen m3 klet gebruikt dte Uit

de bodem van het Goese meer gewonnen werd Het ontwerp van de Goese ts
verzorgd door de heer Rtetveld, van het
landschapsarchltectenbureau Van
Empelen & Van Aalderen. de verantwoordelijke baanarchitecten waren Hans
Herzberger en Donald Steel. De noofdaannemer was de ftrma De Man utt

gemaakt van het polderlandschap en

greenkeepersschuur, waardoor htj een

Rotterdam Op de 18-holes en 9-holes

van het speCJfteke karakter van de

moot overztcht heeft op ZIJn baan .

baan hgt ca 7 ha VIJVer en waterpartiJ-

omgevmg. De ntveauverschtllen van

en. 's winters kan leusstnk zelfs op de

!>oms meer dan 6 meter geven deze

Prille beg in

schaats een rondje maken om de baan

baan zeer fraa1e vergeziChten

leu-;stnk

te mspecteren.

Naast de bestaande holes ztt er nog heel

keeperswereldje terecht gekomen.

De archttecten hebben opttmaal gebrutk

wat tn de planntng. er IS dan ook nog

Voor dte tijd was hiJ werkzaam tn de agra-

eoger>hjk vta-vta tn het green-

nsche sector. waar htJ een etgen bednJf
had tn mengvoeders. meststoffen, zaatzaad. pootgoed en gewasbeschermmgsmtddelen
Leusstnk • Een pnma achtergrond voor
het vak van greenkeeper. In de agransche
wereld was het vroeger pretttg werken en
met mensen omgaan. maar een toekomst
doann zag 1k noet zotten. Vta opleidongen,
btJSCholmg en een aantal dtploma's ben tk
toen betrokken geweest btJ de aanleg van
golfbanen. DestiJdS btJ de vacature op de
Goese vroeg de manager of tk eens vanUit
het oosten des lands naar Goes wtlde
komen· Voorwaarde was dus dat
Leuss1nlo. ztch btJ de baan zou gaan vestigen. 300 k1lometer van ZIJn voormalige
woonplaats 1n het oosten van het land
·Dat was een hele stap, miJn vrouw moest
haar baan opzeggen en m11n twee zonen
moesten natuurliJk ook mee Maar toen
we
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met ZIJn allen op een zaterdag hter ZIJn

gaan kijken, waren we er toch allemaal

was maar liefst dne scheepslad•ngen per

Computergestuurde beregening

helemaal gek van· Leussmk 1s dus vanaf

Jaar met dressgrond. maar dat moet ook

Daarnaast heeft ZUid Beverland ook nog

het pnlle beg1n van de baan betrokken

allemaal betaald worden We doen het nu

de meeste wmd langs de Oosterschelde,

geweest bij de aanleg ervan. •ets waar h•J

met één scheepslading per se1zoen. vanë-

met het hoogste zoutgehalte van

zeer pos1t1ef over 1s· "Ik VInd dat 1edere

rend van puur groevezand of dressgrond

Nederland. wat natuurlijl-. ook de nod,ge

greenkeeper zo snel mogeliJk biJ de aanleg

geleverd op bestelde samenstelling, al

problemen met ZICh meebrengt Voor de

van een baan betrokken moet worden

naar gelang de analyse van de verschillen-

machmes, maar vooral voor de baan zelf

Ook b•J de aanschaf van de machmes • _

de baandelen • Een ander probleem dat

Leuss•nk· " Dat wil zeggen dat we, vooral

de Zeeuwse kle1 veroorzaakt 1s een hoge

's zomers. veel extra moeten beregenen·

"Een slechtere ondergrond kun je

pH Leuss1nk: ·op de tees, fa1rways,

BIJ de aanleg van de baan heeft de archi-

niet hebben"

roughs en surround,ngs hebben we een

tect geredeneerd dat er voldoende water

gemiddelde pH van 7,4, op de greens 7,2,

aanwez•g •s 1n de waterpartijen op de

Koude blauwe klei

het bunkerzand 8,6 en ons beregen1ngs-

baan. waaruil de beregemng geregeld

Voor de aanleg van de Goese 1s de kle1 u1t

water over 4 se1zoenanalyses maar l1efst

wordt Alles gaat computergestuurd, door

het Goese meer gebruikt, waar we

9, 1. We InJecteren Vla een automatisch

een druk op de knop kan Leussmk regelen

meteen bij het grootste probleem van

systeem salpeterzuur. wat perfect werkt.

welke green beregend wordt, en hoeveel

deze baan aankomen. Leussmk·

alleen de hoeveelheden ZIJn behoorlijk

In het hoogse1zoen belt Leussmk zo'n 3

·De ondergrond bestaat u11 de koude

groot per beregen1ngscyclus. Dil alles IS

keer per dag de weersverwachting 1n

blauwe kle1 d1e u1t het Goese meer

ook de grootste boosdoener van het ver-

Vliss•ngen voor de plannmg van de bere-

gewonnen IS Een slechtere ondergrond

dw•Jnen van de 15% strUisgrassen waar-

gemng ("In het beg1n was miJn baas wel

kun 1e n•et hebben De kle1 slaat snel d1cht

mee de greens waren mgezaa1d biJ de

een beetJe verbaasd over de telefoonreke-

en IS dus moelliJk te bewerken 's Wmters

aanleg We houden alleen maar rood-

n1ng waarop de 06-nummers vermeld

•s de grond glad en gl•bbeng en 's zomers

zwenk over en zaa1en ook met puur rood·

werden I") ·Als de wmd 's nachts u1t het

zo hard als beton· Om dat probleem aan

zwenk door Daar 1s n1ks m•s mee, lekker

oosten gaat waa1en. pas 1k elke keer m•Jn

te pakken, wordt er op de Goese zoveel

snelle greens. alleen de ronde-plekken-

computerprogramma aan en laat dan

mogeliJk gedresst en gevertiCuteerd

Ziekte, daar moet 1e mee leren leven .

alleen de popups werken aan d1e kant van

Leuss•nk "De arch1tect heeft voor een

Met mca Sx per ,aar preventlef spu1ten

de greens en tees Voor de greens. opge-

gebru•ksaanw11Z1ng gezorgd met de

met IJZersulfaat kunnen we het redeliJk

bouwd Uit 50 cm puur

behandeling van de grond Het advtes

voor bliJven·

toplaag,

nr. 2, 1997

z nd en 20 cm

hebben we een pnma dra•nage.
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Beluchtingsmachines:
Vert•dra•n 145

Redexim

GA24

Ryan

Renovalfe

Ryan

QUick Aerator

Ryan

Sp1ker

Ryan

vertiCureerumt

Ren-o-tln

Bunker verzorgingsmachines
Groommaster

Ransomes

KantensniJder

Turfco

Op-/aanbouwmach1nes,

Veel beregenen 1s noodzaak b•J de weersomstandigheden van de laatste 2 zomers.
d•e heel droog waren
Om dat water goed gedoseerd de bodem

Kunstmeststroo•er

Vicon

VolveldspUit 8 m

Empas

over ZIJn beshss•ng Zich en Zeeland als
greenkeeper te gaan vest1gen ·1k heb het

Veroseed

Redexim

VertiCUt 214

Ransomes

hier echt perfect voor elkaar. Het •s
knoerthard werk, maar ook heel moo1

K1pbak

Cushman

K1pbak

Cushman

Lift box

Cushman

m te kriJgen. prikken en spiken we heel
veel Op deze man1er lukt dat Uitstekend

werk"

zonder hulpmiddelen Door al d•e w1nd

Maaimachines:

moet •k rekenmg houden met de gasverdamping 1n mm. per dag en dan ook weer
aanpassen 1n miJn programma·

Machine-inventaris Goese Golf
Greens plex

Ransomes

E-Piex

Ransomes

Fa1rway 250

Ransomes

Top dresser

Cushman

Rol

Vlastuin

K1pwagen 2,5 ton

Vlastuin

Front borstel

Wyma

ContragE!Wicht

eigen ontw

HKnoerthard werk maar wel heel

Graskar

e1gen ontw

mooi werk"

Aanhangwagen

e•gen ontw.

( Verubrush

Redexim)

Perfect
Har .eu ,s,nk IS 1n d•enst van een explo•-

Overige verzorginsmachines:

tat•emaatschappiJ d1e de baan verhuurt
aan de Goese Golfclub. Leuss•nk heeft de

Hand ~unstmest stroo1er

besch,kk•ng over een werkplaats-greenkeepersschuur, d1e voorz1en IS van alle

Cyclone

Rugspuit

Solo

Ballenraper 3 dehg

Duchell

moderne gemakken en m•heuvoorschriften. De B-status ISal b1nnen b11 de Goese

Commander 3500 DX

Ransomes

en smds de open•ng, anderhalf 1aar geleden, hebben ZICh ongeveer 450 leden

T 51

Ransomes

Greens super

Ransomes

Compressor

aangemeld. Deze zomer zal worden

G 1700 1ncl. afzu•g•nstall

Kubota

AtlasCopco

Werkplaatshulpm1ddelen :

begonnen met de bouw van een umek

Luchtkussenmaaier

Flymo

Hoge druk stoom cleaner Kèlrcher

clubhuis. Half m het water en met een u•t-

Bosmaaier

Rob•n

Heftafel

z•cht op de Zeelandbrug De relat•e tussen
de greenkeepers en de leden van de

Bosmaa1er

Rob1n

D•eseltank

Goese 1s volgens Leussmk perfect ·vaal::
kunnen golfers echter met zo goed met
natuur en de baan omgaan, daar zouden
ze meer begrip voor moeten kriJgen. Daar
probeer ik m•J wel op toe te leggen, door
stukJes 1n het clubblad te verzorgen In apnl

Ontvett•ngstafel
Kolomboormachine

Opbouwmachines
Trekker A 62 +voorlader

Holder

Lekbak Ohe opslag

Trekker L 4200

Kubota

Kast voor gewasbeschermingsmiddelen

Turftruck 3 w1el

Cushman

3 magaZIJnkasten

Turftruck 3 Wiel

Cushman

zal,k dat ook biJ de open dag betrekken.
W•J mogen nu ook golfles nemen, eerst

Transport voertuigen:

kon dat n1et. maar 1k heb daar toch een
beetJe op aangedrongen. Je moet als
greenkeeper toch weten waar het om

Transporter 4 w1el

Cushman

EZ-GO met beschermkooi

EZ-GO

PICk Up L 200

M1tshub•tsh1

gddt • Al met dlls Leuss1nk zeer tevreden
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