an clan de abwnd naar de hole tot op
lutte e rPeters bepaald worden

Hern van tersel

ZekN als je beden! t fl,u dt- greens fors

Een golfwereld vol wonderen

aangele<Jd ZIJn met ql>tnrddeld zo n 600

De- Cltellng he:. taal il l nwrr d.tn 25 Jaar. ln dJe UJd hr~>lt hN pdrk 1lch ontwlk-

k('ld loll>(ln
Slnd~

Vdll

korte Ujd

[luropa's
i~

mrr~ttoonaangr\endl:'

pn•tpark l'n

In clll t'ont·cpt ooi. t>(•n golfbaan opg(•noml.'n.

De Lltt>llng hef'fl hll•rvoor gf'kOlt'n omdat dt• Eflrltng llrh nwt•r dl!> In ht>l

recreatie le be,orderen

i~

ondt•rmN!r ouk het Elll'llng-holt•l gl.'hou"d .

N•n nutll!.]t' huiJJmrddPl voor
veel golfer~ Wtrn B.rkl:er tS ntet vanaf de
eerste aani!!U htJ de rilPlu tQ betrok! en
geweet en hiJ zrct dat 1elf nrN al~ een
probeent 'Aiszal.en yoedvoorbererd
worderl en l!l' goed tldq('dach• IS, ooi over
het oncJ riloud VèHI d!!lkli!n, Zte • dat n et
als een probleem·
m2, rs dm

Een interview met Wim Bakker,
hoofd-greenkeeper bij de Efteling
t
q owd 111• f'en b '" , Jr l;os
ten noo moet te gf!'>pd.ud 7tJn om tot een
mdrukwuHend resultaat te ~oml'n N!!em

Oe Enk ua Oe Steeg Het ontwl'rp rs ver·
zorgd door de Engels!'! golfar(hlll!<l
Don.1td Steel In een vrlfl de Ci.'ISte recens ~over de E.fteltng staat te lezen dat hPt

Htermee wordt tK>doeld d.rt dl' baan ~~·
gens makkPhJI ll' be~pPII'n 1~ Over redere
ho!p moet worden nt~gcd.rcht Vooral ool
omdat de meest!! hoiPJ; op nrr•erdere
!Tiil'l eren- voor bPgtnnrr~ en voor gevord!!rden - bespeelel kunnen worden Voor
de aanleg van de l:ltt•l•ng IS lO n dnehondNddurLerld kuub qrond - trl een gesloten
grondbalans -verzet De grond d e urt een
VJI!rtal grote vennen Is llrtJCJPkomen, tS ge
hru kt voor de aanleg viln de green~ (p .:15·
toceem de~z.!lld) al vuur de ondulermg rn
he:. tem.•rn OP cl!IN !IC' over de aanleg van
de Efteltng t5 uttgr<voerd door het etgell
projectbureau dtP daarvoor dE' he-er EP
Otrks als advr~eur tn drens t ht>eft genomen
De heer Otr<s, van oorsprong mtltta r,
t-ee'~ ZJJO l:ennrs over het bi>Md?r van gollterre l'en opgedaan brJ golfbaan 0?
rlooge Kle J • tn Leusden Dat Dtrks een
frtS~ k I'- op gollnaanac1nleg heeft blr!kt
ook u t klerlle drngl.'n, lil ts bl)vooroeeld
op alle t>eregi'nrng~putlen de afstand rn
meter ndal dr hoHtll1n viln ût•l)reen vermeld Met het baanbod.Je tn di.' hilnd en

entwerp 'geenszrn> e(ln sproor1e IS

oe p npos1tre op het hord biJ dP e11tree

alleen het oppervlakte rn.t.tr PPr hol,. ltJn
op d•t moment ctrca 5 ha CJPI eservl'+"•rd
Kom d.111r maar r>en~ ildl1 bij de grn11dd,..l·
de Nedetlandse batlrl Als 1~ op 3 oltobcr
b~ hct sp f~pltr.t~?rnli uwe llltbhws van de
Eftel ng aan~om, hPt"'ft Wtm Bal i er net
L'En enerverend WN?I. achter de rug Een
weel wt~aun ondermt>t"r ht't fftehng
M.Jsters Toernoot, de finale v.;edstrttd ~an
de Ordm or Mert 1POfgcl01' eerd door de
Nederklnc!SE' Prof Golfer ~ M~octat•l'
Volgens Wtm Bakker was dNe wet1SU1Jd
zondermeer spectaculatr, nt(ll rn het mrn~t
door de tv.·ee holes·tn·one. Een hole-tnone werd geslagen door Bnnr1 Gee. d e
daarvoor een Volvo 440 mee naar hutS
kon r.emen Er wordt al op dl' E.fte'tng
1e<P' e d nds februan 1995
Aanleg

[)' oo' eg van de Eftehng IS verzorgd door

"' • 1119.$

Goffoaan de Ef!~>hnf] IS nu gesttueerd op
zo'n 95 ha D<> bcdOl·hno ts e<hter dat de
lt~ter tiiiiJf'bre•ri wordt nr~ar 140 ha HN
aantal holes z,,l rlan ook tlllgt>bretd wor·
den naill 27 t1o!~ In dte toel omsttge Utt
l!!g zu !en de 3 par 3 hoi!!S worden

urtg~

hre d naa• ~:>en complete adermaan van 9
ho es par 3 met c:en eigen duv ng-range
Brede ervarrng

W m Bcvl:er hwft voor ZIJn 29 Jëlar a een
bred ervanm1 als grePnk!'E.'per Na een
opletding tn de uo~bouw tn Velp,.-,., i te
h~ ondermeer

b11 de Nrrn5peet5e, de Rol.'n 7.~1'wolde.
BtJ 7.Jn voorl.'latste wer~gever Zeewolde rs
sendael~e

GREENKEEPER

11

hrJ 7!!lls efllge liJd i!d ln trrrrn gewl'est na
dat Rob Sprurt dactr Wdl wrtro~ ;.en Wim
Ba: er ·voor miJ wa> cJat wel een moe lrJ·
e keus I rezen tu~st·q P!!n fantasttsche

baan als Zeeo.volde "''de ffteling H hdJ
toen toch nekozen voor dl' l l tflling. ye·
\hOOn omdat dd.Jr de ulld.rgrrlg wel groter
IS Een lans om biJ d• llitLJouw v:~n zo'n
grote baan bC'trollen '"worden, IJrJg J!!
maar eens rn Je leven Tm rrrl hiJ d•' Eh
lirY,l ' w,rm te Wl'tken 'Pidl'll d!! coii(!(Jil's
dc1\ als 1~ btnnen een I" 11 twt fftclrng·
Q<'VOCI ntet zou hPI.lben, r~ dan mrssch en
maar beter anrlcr wél I. zou moeten gaan

(!flerZIJds omddl rns Nl outs van rle traan

Toegepaste granaadmengsels

noo met helem.lal hekend waren. arnJN·

V nderHave levcfdc h!!l :Jra ·,y.: VOOf'

ll,jd5 doo; de cxtrerne droogte van de;e
zomer Zo IS lliJVOOtbl'r.ld geen yebru
gema<~k: van Aqi Jagro Volgt•ns Bal l:er
omrtat d1t mrddel hPt natuurfiJI;" waslaag
rond het uras c~fbr('l.'kt en het daarn·•!e
g('V()el!ger n ta~l voor ..,...rurogu1g Ba ~ t'f
beseft terde-ge h(lt beltlng van goede J>lanrung en nog tr. rnrN brJ er•n h.r.mals de
f!!<'l1nq ·te 21t rn el'n qro rc orl)<JtuS;tiiC en

de Eftel ng golfbaan Voor cfu greens
'M:Td een mengsclv.ln roodl'.venl en
TracenUl gl'WOQn SlltJJ~Qr as gehrurkt
H t roodzwen~ ht">lo t..rt voor de hdfl u 1
Oawson roodzwcnkqr, ~~ rnct fr1rll! u tJo.
p('I'S en voor de arnrcu' helft utt de ras·
sen Mary en RatnllOW gi'WOOn rood
zwenl,gra\. Oi: ll>CS rnO\•ten VOOfat stcrl
i!tJil 0,1ilfom Wt>rdl'llln l iet gr.;szaad
mengsel naast l),'IWSQn, M<lry, Ratnbow
en l rac(!tlta oo~ vcklbeemdrassen Clpg(!nomcn, rn d•l fll!'rdl Coclt<ul en Cynth1c1
Voor de farrwo~ys Is lwllelf~ m~
gci)lu•kt Voor dL• rounlt~ past vooral
roodlwenkgrëJS en Frankl111 plus V'ICtor

dan rs het b •I tngrrJI. om ilnrl""' mensen te
verrellen wat~~ IJ.lat dCX!n over een langere
termrJn Anders ~m tl<ln oo~. nOOit rel l!nrng mee g• •uurJI'rt worden brJIII' pliln·
nmg van w, h l nJden ol <11111(5 • 13al;l;er

ztet grootse rnuql liJ~ hedt'fl voor de baan
'WiJ gaan voor het Dut eh Open over een

roodzwenkgras met forse urdooers

J<ïar Ml!t de hete Infrastructuur, parkeerplaa-.sen. het tlotel. hl't ('\l<'nememen

paar

•
10

-

uureau moet het met een paar Jililr nroge·
naar Kaatsheuvel
toe k halen·

hl~ ZlJn het Dutch Open

••
...

week.04

wee•. 05 slrtten
week 06
weel: 07 sinten
week. OS

week. 09 shtt(!tl

wee

Bal kcr werkt m de Eftehng rnet een

10
weel 11 slttten

team van 6 green~.eepers, 2 cadclv masters
en 3 ballem.lper\ J\1 deze rnedewNI.I!r~

weel. 12 vert1dr. 1nJ>n 8 mm
1'3 <,lrttf'lrl

~

~•eek

14 Aqungml 2110 mi I Aquagro
I 100 tn2120 hter water
bef'rie!,ten
week 1S Aquagro

slllan onoer de ver,lntwoordrng van d~>

Hl't t.lk<'np ri l et viln

de g•eenkeeper bmrll'n de [ ftclrng IS erg
breed Zo zorgen U•' gu::•·n~c<>pt•rs b•JVOOr
beeld oo~ voor dl' .Janlt:!q van bosplant·
socn - 18 000 stuls dP/t• w1nter en net

onderhoud van hN bo~ lt•n pdtiiJ Ó•e ooi
nauw ootrokken IS qew~!!Sl btJ di! aanleg
van de Eftchno rs J VhndPr~tiChtmQ In
pnncrpc wordt dt• a.mlt•q ""onderhoud
van bepl,lllhnQ alliJCirll!'l hl'll doorg~spro
ken, waarbtJ de utte111deli1~ I' verantwoordrog natuurl1,t biJ de Eltel1ny blijlt hggen
Wrm Ba I er • persoon! IJ~. v1nu rl desoor
temleuze van de Vlinder:.llr ht rng som~ wat
bfpcrkt, teveel1nlant1S<" t•ll . OmdèH ik 1n
mr1n rnlfl ooio. een br>\bouwer bt>n, probeer ~. ooi and=>re soorten 103ls b•JVOOI'·
beeld dennen toe te passen· De natuur
heeft volgens Bal:ker z(•ker gt'VVOnnen van
de aanleg van de baan "Ik heb d1t ,aar al

zo'n 30 patn1zen geteld en d1e zre 1e '" <J,t
gebed ergenfi1k al tuet meer•, aldus Bak·
ker Voor de onderhoudsplannll1g van de
baan gebru•l.t BaH er het pdHet Green·
WêlrP Villl Veenstra In pnnr 1p1' hff:lt htj C1n
Jàa' een voortoprgP Jili!rpfdnnlnn g<•maal t,

der et helemaal contorilliS uttgevoew.

m
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weck 03 Slrtten

17

GeluY.k1g I d.Jl nlr t nodrg. lacht
Bëi•.kcr • Het EftehnQ !l< v JC heb ~~; nu

heacJ..q•een~eePt'r

.... . ~

weet: 02

zoe~.en·

all'

JAARPLANNING GREENS
I

~k

MATERIEELLIJST
DE EFTEUNG GOLFPARK
·. yn

.·

.oo D ·

2 Grl!l'nm.Jêl rs Gl Class c
2 Set green UM'> men groomer

2 Set wcun t~
1 Set Yllf'tiCUICCI Urlll~
2 Har drna~~lcrs A11tuct•rtes b1
metgroomer

1 Semt-/ rough maa•er T26

16 dresscn

week. 17 vat•dratn •nS rnm
wee~ 18 bcmest~n
vvt!CI i 9 AqrMfl!O lllwn 1te
wt'tll :.ZO drcs~en I vc•tllcuter('n
wee~ 2 1 vertrdf 11nen 8 mm
week 22 benleSten /ver ucutercn
weel 23 Aqlltgro I Humate
w~l 24 dresscn I verttcutcren
.'Vee 25 vewdrall'"" 8 rnm
26 bemestPn I wrtK\Jteren
weel 27 Aquayro l i lurndie
\-..-eek 28 dres~c'll/ Vl11lrL'ItlNel1
wcc1 29 vertlûrêllllli'O 8 mm
wee 30 bemesten I vertiCUteren

wee•

1 Buru erra c
I Vert dram 145

weel 31 AquasJro / Humate
weel 32 dressen / \'NIIcu teren

I Schepers Vi!l!f)/Vcrtteull'('l rn;-teh•ne
1 row 1920 mN vootJader

wee 34 bemcswn /~terllcutert'n

1 K"teper
I S rtter greens (Qwk: Aerator)
1 st ner pa rway's (Renova~re Aerator)
2 Grasl:arren

1 Cust!man met cabine
1 Se Wteldresser
1 fmDil'i opboompull 400 ht('f'
1 '!icon kunstmesmroorer

1 Cdm~set
2 Motorzagen Husqvarna 242 XG
2 Bosmaarers Husqvarna 2SO R
2 flyrno'~ GT 2
2 Bld<lblazcrs Hu~qv,u~KJ 1110 B
2 Bladblazers Honda GX 270

v..!e

33 v~>rt•drc11nt>n 8 mm

weel: 35 Aquagro I Humall

\vei:~. 3b dresSl!n I wrtllUit:ren
~ 37 ~ ertidrèltlll;'ll 8 mm

wee!. 38 bemesten

~

39 Aquagro I Humate
week ~' IJlersulfaat 5 grlm2
\'\lee , 41 verndra1nen 8 mm

v..-eel 42: kaltsulfaal
weel. 43 · slrtten
weel: .1A •J~Uit,1at
\'/CI!k 45 vert1drarnen 8 mm I shtten
week 46 kabsulfaat
week 4 7 sliuen
~ 48 rjl2rsulfaat
weel: 49 !.lrtten
week 50
week 51
weel:. 52

nr I Hllli

