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Hein van tersel

Engerlingen

Eén dag excelleren, of.. .. het hele jaar presteren?

trOU'NCilS oorZC~ctl van ••en torse plaag va'l
engerlrngen Voorilt in 1992 waren er zo·
veel engerhonen , j dr nnQ·range en
werd de urasmo1t o omrJ!'nlo~gd door
':.raaJCO, d<~t llt.?Siott·n Wl'rd met een sholl(>l
oe hc:lvenst<:! 3 tJ ·l crn •I t ct" apen en
opmeuw u1 te ZrlrJIPt1 nwl l ngels raa•gras

f• ~

In IOQJ iwgon hlnnt·n ht•l

"'c;1

hrl

bc~t>f

' oorbt>u•lclincJ hljn.t ht•l h.tiVt' w••rJ.. I!>.
"ed<;lriJdt·ondlll~>

t(' qrot>ll•n dal t>rn got•dl'

wed~lrljd

r n gl'conlronlet•rd mrt l't'n pl!rft•c lt>

op dt ll oqf' 1\lt•IJ, ht•,lool ht•l '1,/{,f, mt>dr a.tn de hand '.tn

dt• <•n .trlnqPn v.m dt• llugr Kit• IJ, rlchllljnt•n 11' ~ll'llen vnor dr vuorbl'rl'ldln g

t•p ..-<;r -'" ~>d<;lrljdl'n . lt•n In ten h•" m<•l hrad -grt•{'nkN•twr Joho 'an llot•'>en
l!n Pll'l llrt'f'l,

hol.tneommi~Mtrl~

v.tn dt> ll oqe Kh•IJ.
PIEt 8'('(!1 befWijfeit dat

' De e;o.\ro gelden ZIJn mel•~tdl bepN~t en
een baan wedStrijdklaar rT' 1ktr ~ t meer
dan vaal\ ged.Jc.ht wordt' Eens~H!Zind ZIJn
de menlOgen over het wed~tnJdschema
van de NGF Perfect dat wed.stnjden nu
v~ vrocgN bflkend ZIJn, zoda t er tn het
beheer rel,emng met> gehouden kan worden A.anmeri-.ei•J~ mlOder posrtoet ZtJn de
getnteMewden over het wedstrrJd-setzoen Volgens John van HoesPo beg•nnen
wedstrijden vet•l te vroeg Van Hoesen
Onge'leer etnd me• kom~n de greens •n
een goede cond1tte, mao~r dan ~ het ·.v~
l d ·n1 '){!n al rnd<Jr1UI?I1 hf'l1g'
Jonge

baan

t 1 Jq• Kletj tS ee11 rela uo>l 1onge baan
In 1034 IS mPn li~Jyonnrlln1Pt het Uitkilpo

Hé: wed triJdil.l.lur 1nak~>• 1 lltll l de baan es
O'teriQCIIS maar een van de• vele ontl{'rwerpcn ~·antll'tentervii•W Jo l lil vare Hocs.m
stl!lt het heel dutdeiijk 'W.n WIJ doen
v.eet •n pnnctpc t('tiNe qrr• n~eep1 r Als
he:: beheer Viln een b.Mr1 qoed 1s clan rs
het n e: moetlrJl om tJ~ zaal •n wedstn d cood•tte t<? k~tjgen Vt'rrlt•r 1S het OL'WOOn
een hele leu: een IJO''<h• ervanng orn zo
met de baan bez1g lt ltjn'

cvr tJ 1dtghedrm op de baan ZIJn

Van Hoesen DM Wd~ "'' u rhJ~ eeu zeer
I09f1JpcmJe rnadiregel m.1 lf rlw tS wcl eifccuef gebiP.kcn En ~~ hoor• dat we dat
n cl nog een lo".•r moeten doen, want
d.,n 1.1119 1e urtf'indr>hjl ePn ltollc nnvmgrange W, ztet· L d t de• engeritnoen her
en der In de bë!trll weer opkornen en vooral op wat hogere pll:'kkl'n zte re d~ traa1en
de grasmat openploegen Voora111adat
we met de Vredo door7aatmactwre over

de ra:rwav ZIJn gegaan 11en de ~.raaren hun
• ans waar De sned ... van de Vredo doorzaatmachine 15 voor hen 1deaal om onder
de grasmat te l:o en W J hopen nu maar
dat het n•et erger wordt, want er ZIJn etgenhJI geen middelen, ook geen chem1~ht' d~e het probtE<ern kun ten oplos!oen
De Hoge KleiJtS d•1ng~INJd op een water·
wmgeb•ed Echt< probiPrnt•r gePit dat
met. omrJ.Jt een gr'tleelte Vdn de baan ZICh
bwte11 het watNwmgebtr!d bevmdl en
men daar de pomp"n l11.'t'lt neergezet
M~e door het qrote hooqtever~ch1l (32
mtr van he-t llOO<;Ste tot hPt laags11• ount}
gebru1\ t de H<" ..J• KIPIJ 2 tlOrnpcn voor de
beregeneng een <JtOW vom hl!t ~y~tt·em.
een Uerne on 1 •t .y.tc('m op drul te hou·
den. Voor de gret•nl.t>l.'pi'IS van de Hoge
~·le~J heeft llrt ook. ,,,~ voordPl'l dat ze de
grotE!'f)()rnp met h( ,. 't!' tt• gebru11 en als

pen van e(!rl gedolclte vc~n het ldndgoeo
van dr~ tamiht: De 13~>au lotl V.ln I JI.J(!5en IS
•n d enst smrls me• '86. ec11 waann VOOf·
dat d(' b.:t.!n werd oroenqc~wtd voo• het
publ1e} Dn baan ~~ ovNwegN1d aang<.>legd op arme bo$grond AllPen een l;lem
gcoeeltc rond d•• wNkliJillPnloods lkld
een laoobouwllo~to'mrnlllg D~ fillrwa I!>
Zijn gedurende JOlren gt>drc~~ met Z\'Varte
groncl, vootallwdot>ld om 1Ns ml'(•r water

ht)voorbel'ld een JWellllll.'l de tJêllld b•J·

vast te houden

beregend wordt

1

Van Hoesen Wil daar ed I ter wel b J vermeld het hen, d<~l htJ ntl'l ztt te wact1ten
op meer w~:t.lslriJdCn Nilar een weustn}d
toe \'. er~ en \'l'aaut veel aandamt van men~cn en rnatt>neel t>n als er na d.: we-dstrijd
een teuct~al ~ dan zullen de leden toch

vragen hoe dat lc.ornt Dtl' zullen ec.t t "'et
beseHen da: je d,tl t1og!! noveau met altijd
l.unt vasthoude11
Er ontstaat een ~ leutP do!>cussoe of ilet
C• tra

budget d 11 een grot~ wcdSl'•Jd

genereert voorrlelen hi.'Pfl voo• oe baan

a
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Hoge Kl~11 1s oorspronkeliJk ontworpl'n

pnnct~ · ~ de club
nog s1~is tevrl~den met d1t ontwerp,

door Pennmk & SI! 'i. Ir

maar ZIJn vooral elP bunkNs '" dr prakttjk
nogal moctltJk lP onderhouden Van
Hoesen We hebben Vl't'l slet!~ hur>l ers
waarv.m de rantlt~n een heel ;,rbelds~nten
SICf onderhoud CISPn er1 waar heel veel
~tenen 1n de r:Jnt !Ngrond lilteil De Hoge
leiJ heeft nu biJ w1j1e v.m proef, Gerard
lol opdracht gegever1 een bun1>:11rrenova·
t1eplan op te stellen DnPI h1ervan rs de
baan sp<>ltechm•.<h 111 vNbf'leren en de
uunkm onderhoudsvnendeltJ~ t!' mal:en
Roodzwenk
D gree ~an d,.. Hoge kle!J zr1n aange1••gd als pure roodzwen~ greens Vijf ,aar
na de aanleg rs mei\ begonnen door te
zaa•en met stru1s Volgens van Hoesen 1'1er·
stelde het roodMen I< ztth te langzaam
Verder zaatden 11ch natuurlijk spontaan
\'VIlde strursgrasSf'n m Voor het doorzaa,en
1S gebru•k gemdall van een ver1i-seed
doorz;sa,madnne De greens op de Hoge
KIPIJ worden zovet>l mogehik met !'Co
handgreenmaaier gemaard Alleen 10 de
top van het groeiSf'lzoen wordt een tn·

p!ex·maa' >r gebrUikt A, ~ telregel voor
hl•t1nzetten van t•en triplex miJaler, neemt
h 1doorgaans ht"t .,oment dat hiJ ooi· 111
het wee~ l'nd de greens rnot't g.1.:m mildI·
en Oe fa rwa,, 'IJr tmll' ''"d rnct et>n miX
ViiO veldl~d. IOCIÓ/Wl'rtk en ~lrUIS

AANDACHTSPUNTEN VAN JOHN VAN HOESEN
BIJ WEDSTRIJDKLAAR MAKEN VAN EEN BAAN
"foegtrjdlg rnN wem•
00
l' 1
mn 1 .~ !r'\, bd.lOCOIIlmiSSll'
w :ke wt!dstrrJdl'n 1n ac~nrnrr~1"9 komen \'OOf extra aandacht

1) 8-

d~> haM van dE-ze geg....,ens I an men clan een plan o~telll:'n zodat mrn naar ~n
me-er ~tfiJilddta to kan W\!flen
3) B .preek de gegf>vt>ns mt't het e1oen personeel zodc~tet>n teder weet wat t>r van
verwacht wordt
4) Zorg \100( 1101doendr men~n Eventut>el e•tra men~n d·c deergen gre~nl.eepe~
I
nt'fl ontlasten btJ routine-klussen
5) H<-ud re•enrng b•1 meerd~>re IN1!dstrtJden dat het normale onderhoud~chema (behee~
o .tn} n1et volied1g tn de Vl'fdrukkmg raal:t. Neem maatregelen om dit te voorkomen.
6) . J .:Jaarom u1t van Je ergen ervanng m~t ,e baan Wat te laten of wat tt' doen
7) 11~ft!m'n een wecJ\lfiJd weeg 'n !let seaoen. forceer dan n•ets mcklr ac•:eptt'er de omn,•"ldtghP.den zoals ze zt)n Maar probeof>r In lt'der~l dat het utterlijl van de baan er

2) A

-··.~utzrt'l

8) All,.en milrJr snelle IJl P-ens kweken voor enl;ele da~ rs gt>t!n ~unsl m.~.1r om er ti> kun. · · komen vanoJf d• tee Vlil ra,rv.·ays en rough IS mtnefS net zo bclangrtJI.
9) · Nl goede keuze Vdn matenalen en machmes zal h('t W!!rl. vereenvoudi!JI"n en bi!-

, : •art veel vcrlort>n uren
1O) V. t helpt Not('(!r op 1nfo- bord ter m'orma!le voor de leden waar 1e zo.tl ~ beZig
b,., t. zod.tt rnen 1Pkemno mr•t hl•l persom~ ~.m houden 1 v m voorrano e d D1t voor·
komt \•'el crgents en 10 l.rt)g! m&n begnp voor bt.-..paalde SJtuat•es .'ekt>· 1~ een laa111e
tot•werluny\lase n,J.Jr een wei:Ktrr1rJ

Bosbaan
De H09e KletJ rs l'1'11 bo!.bac~n TO<.h vormde het onderhoud vdn d bo'>sen 2f·rer
gedurendt• de Ct'"te jdtl'n een slUit~·
Pas als hm werk 1n de b Jo klaar was,
werd aan 1'1N bos begonnen

l'"'

Gedurende u'
te rart•n bleef het bos·
voorn.lmehjk beperkt tot bl"!>trtJdlng

wer~

van prunus Het t•?r'.te Uitdunnen van de
prunussen 11 door derden qedaan met
Round-Up Het bijhoud n van de ~n

gebeurt nu door de e1gen greenkeepers,
oe word~>n b1jge~taan door de bosgroep
Du 1s een groep leden dte 1edere maand
een zondag 1n de wt'Cr IS met het Ultdunnen van de bossen en het aanplanten van
bosplantSOen Jonge aanplant heef! op de
Hoge KletJ een gevaarliJk bestaan ooor
een fljk ~OniJnenbestand
Piet Breel 'Wij gebru1ken als baan 1-•lomete!'S gaas t>n literl:> AA proleet. ledere
boom dte WIJ Ultplant~>n moeten we zeker
~ padt J.lilr be~rhrrmr•n met oaas'

11
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Eigen monteur
r. <1< 4 1 ~I 1werlo.l'n momPotcel \~J!
greenteeper t!n t'l!n monteur Een van de
grcenl:eeper\ I' v1a het stelsel lc>erllngwe·
Zl?fl 1n ople1d•r g John véln HoL~en 'In het
wrlcden dc•J•'II we het ondE.'rhoud v;m d••
rna<.h1nes atternoill/elf ui wt>td hl'l liltbesteed Nu bljkt gewoon ddl Jl' met een
eJgen monteur liE'l'l rr11nd• ,, df!Mr>l eh ~
br.mt Vdn dNd(•fl 1!11 f'('fl mOIIIE'UI IS llcl·

tuw tk wel even •t.:ts ~n~llf•' rJdr ''' mees·
te grcenl:erper\ 111 het "'.tellen 'Vol'' een
machme' Jot1n van ltot>wn heeft dmb1t1·
euze plannen als het qa,n om hr mach•·
n!:'pc1r~ van O~'> Hoge Klc11 Op de ochten<J
IS rlt'l fll:'n Splhphnter·
n euwe dne-w1ehgl' Silbo teemaatl!l en
een Toro Wortman binnengebracht
Vdfl

hN

lnii!!VI('W

BEKNOPT OVERZICHT
WERKZAAMHEDEN a/d GREENS

Verluchten
,. dra el" 8mm
6x pJ
12mm
lxpJ
holpnkken
l v p1
shtten
5x p1
splen
SxpJ
vert CUUlll!!l
6 X pJ
dressen
5 xpJ
spu1ten mPt ljz.,rsuil,1al
7 x fJ 1
spu ten met Aquagro
6 l! p J
doorzaa•en (gedeeltl'lll~ l
1 x p.J
doorzila•!!n ml't sp1kc:'1 plan!· I ll fl J.
gebru K Croomersy,teem ( per weel:
Meststoffen:
lWcWCI.!Ufe clmmOflltlk (opstart/ bt>êtn•
dtQen) S S 0 en/of lt•rophosfa.,t Hiel·
IL kl')l

OressmateriaJI:
In IX '10/}0 held(' COr O!JO~t
Hereqen1r19 gcautorniltts<.'efd syst!lem,
1nd en nodta b•J drooqtc 3 l:.orte g ftl.'n
J:. t.J,~,,
Maalhoogten:
'E
•ter tot zomN 8 tot 5 mm
Op wrostnjt.Jttagen 4 rnm c~ls de omst.mdrghNIPn dat rool,• trn
( n

tlar .~ah •~~t~-1C.C..t,,a.twi•ITI;till"''ll•r l"ll'th~t.t.l....u
ldlt 61ulnw!tJttr
A•~tWI\ Mat i {)ijl
.I!!D
~~n «tr.tt lan'f'.s dcoruUI!I><-ilqr

'"•b

van HoesEon prob ·Prt vc~tt all!! cssent• Ie
mach•nes mmswn~ toen e)(elflplaar •n hu•~
te hebben 1?0 zo r ')(leliJk 1w1.>et Van
Hoesen denkt met een wtgebre-rd rnactu·
neP<trk E-l hoenter te kunnen werl en
Maarwerkzaamheden kunnen dan btJVOOr·
beeld vOOf 12 00 uur 's mrddags worden
afgemaakt Dat maakt dat er sneller g~
\\"'rkt ~-an worden, (m1nder wachten op
spelers) Er bl•Jh zo meer trJd over voor ander werk Zo heeft de Hoge Kle-r1 b•JvOOr·
bee d zelf gernvesteerd tn een Veru-dra n
Een doorzila•ma<h•ne daarentegen wtl
men blijven 1nhurr·n van Ho!!~nn
-v~ rJ z tten wat dt~t bt.>lreft natuurltjl: oo.
wel1n een lu~e po~ltte De R1dder Zlt hter
vl<l~b•r en als we II:'IS nodtg hebben, liJden
we er met e•gen tractor gt!Woon ndar toe
en halen het op' V.tn Hoe<..~::n heeft ooi.
een uttCJel,proken mPntng over do man Cf
v.aarol) machtnt!!> l)ckozen moeten wor
den Als mens(>n 1111'1 tL•vrl'dPn ZIJn mt:!t
een be1Jaald type ol mN~. dan kun Je er
zeker ~an ZIJn dat d•e mac.lune rn no-trme
ergens tn tJ~ lto"k Sttlill 11. zorg d.!arom
dat tl:: c111C mensen hl'PI goed tnlmm(!{'r
over de plannen en vradg ze naar hun
menrny
E-en rnvestCIII19 Vdll ePn hr:!'<'l and~>r ~,a liber
IS de aankoop van een mobriotoon John
van Hoesen 'Ik w1J dil Jaar nog dat ,etJer·
een dre d(l baan OfJ gelat t'<'ll mobriofoon
b 1z eh heelt Er wordt anders zoveel t Jd
verspeld met op en neer n1den' Et'n achterhgg;;nde reden voor de aan~chat van de
mob lofoon IS ook de ver ot "•d op de
baan. Mocht er nu ren ongelul gebeuren
met "'20 ~peler of greenkeep<"r, dan gaat
er 10 1edl!f geval geen tiJd \ erforen Oo de
reanlfTlilliP<ursus t11e alle grel'n~eeper$
hebben gevolgd hreft als doel de v~'thg·
"
J ~
<
10 Ir vNQr )I
Sociale verantwoordelijkheld
1 "Per v..sn de Hr ..,,
{' 1 probe-

golfba,m zo 111 Ie r1chtr•n, dat df'! n.stuur
ZOV(!{'Irnogcltjl lJ vordPrd wordt Voor·
beelden dac1rY,Ifl 'J" de pdddenpoclcn de
op het terrern z•Jn aantwlegd, !'L'n HPrpetoplan d.n door H~att van E & T IS ontwlk·
keld en een vhnderturn d•" 1n >amenwer·
hng met de vltflderstiChtlllg 1s opgr>zet
Door ~n aantal clubledf'n ·~ verder een
nestkastenplan gemaa~ t Pret Breel daar·
over 'WtJ w1llen als golfbaanlaten zten dat
\'Je verantwoordel•Jk

met het rruheu

omgaan'

Mathinelijst :

Bouwjaar:

• Grenns rnq Jacobsen
86
'86
-lurt Truck~ter Cushmctn
·Tractor Holder ASO met rab•nt> + frontlader
Holder/Golchr:-n
'86
'86
- KleP<!Im.r.Jter Fotex
'8G
• Schud;eetrnJch•ne Royer
Melex Golll.m
'86
87
Veegmachroe lmants
'87
• Gm'iZoc:.lemmtder Brouwer
87
• Turfcat J<JCob<;en
or!.;elmi'la•er voor (serm-)rough
'88
• Cukelm.ta•r•r AS OulltrO
• Hout,.ersmpperaiH Jc•1w•n
'87
'90
Kraan
87
Ho!l1!!t VelthprUII
'88
• 4 x Super (l•t t!!S h.uHigreennu.au~r
94
• S·>bo ContlllCnt 300 n teern;w•er
'94
• Toro Wor•m••n
·Tractor 5435 Sh1bihHit
'90
'90
• Velll·dr<wl
90
• Transportbak
91
• Bladblazer KWH
91

• fdl'\'\layrrht.Jter Toru
• Aanhangwo~gPn 4x
• Pa5Sélrdt Groudboor
·Club Car OS .,olf [ -ctnc
• Ryctn Rt-novilr Verluchter

'91
91
91

• Carrv·all p1d up

"91

• Rang~ Kmg S.qang
·Getrokken maa•·utlll
• Husqvarna 245-R Bo~maater
- Cushman 3-wheel trurl<.star
• Toro Greer master 3000
-Tractor SP 3240 Sh1baura
• Flymo or kelmaa•er
• Kunstmes~trOOiPr

91
'91
'91
'92

!lt

92
'92
'92
'92

'93
93

ren op ta van o~>btt'den hun werk en de

a J J,t ~
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