Cees Janssen Golf Course and
Landscape Construction
Aanleg, renovatie en onderhoud van golfbanen in binnen en buitenland

Auteur: Marlies van Ierse!

Van kraanmachinist tot het aanleg gen

Janssen aangelegd had op Chateau de Pre isch

v an gol fb anen

1n Frankrijk. Sinds 1994 richt Cees Janssen zich

De Zeeuw Janssen begon als kraanmachinist in

bij na voor 100 % op de golfindustrie. CJ Golf

1987 in de Weg en Waterbouw sector. Na een

1s actief in heel Europa. Janssen legde banen

aantal jaren ging h1j over naar Landscape

aan in It alië (een 54 holes baan), Frankrijk,

Constru ction en kwam begin jaren 90 "in golf

Duitsland en Nederland . In Nederland heeft hij

contstructi on" terecht. Hij legde golfbanen in

golfbaan Midden-Brabant 111 Esbeek aangelegd

Duitsland mee aan en ontmoette op zeker

en hij is ook verantwoord elijk voor de renova-

moment golfarchitect Alan Rijks. Rijks was erg

tie van de Domburgsche Gol fc lub, de

enth ousiast over de kwaliteit van de baan die

Noordhollandse Golfclub in Alkmaar,

De Woeste kop, De Goes Golf en Golfclub
Grevelingen hout. Op " Princenbosch" is hij
bezig met een uitbreiding van 18 naar 27
holes.

Teamwork
CJ Golf is een familiebedrijf. Zoon Pieter werkt
mee op de golfbaan en is verantwoordelijk
voor transport van het materiaa l. Dochter
Linda is verantwoordelijk voor de adm inistratie.
Marttn Oele 1s de vaste man voor het uitzetwerk, John Cheesman is de hoofduitvoerder.
Janssen heeft een vaste servt eemonteur in
dienst, die de machines onderh oudt. De
machines Zijn allemaal in eigendom. Het
bednjf biedt w erk aan 15 mensen. A ls je de
losse krachten erbij telt, zijn het 20 mensen .
" De kracht van ons bedrij f ztt 'm in het
teamwo rk. W ij doen alles samen. Ik kruip ook
zel f op de machines, als het nodig is. Bij ons
telt de goeie sfeer ! Het merendeel van ons
person eel ts al jaren lang bij ons in diens t. "
aldus Cees Janssen.
een baan van top kwaliteit worden aangelegd.

john Cheesman, de Engelse hoofduitvoerder.

afhankelijk 1s van weersomstandigheden, van

werkt al 6 jaar bij Cees. Omdat een golfbaan

belang om alle Informatie vast te leggen.

" Het trajec t vóór de aanleg duurt vaak jaren-

altijd snel klaar moet zijn en je toch ver van

Dagelijks worden dagrapporten bt jgehouden,

lang, maar als dan eenmaal de beslissing

huis zit, is het niet zo'n pun t om lange dagen

w aarin tnformatie terecht komt, zoals datum

genomen is, dat er een baan komt, wil men

te maken. "I t becomes a way of life" , zegt

van inzaaien, millimeters neerslag en tempera-

snel star ten met de aanleg en resultaa t zien, "

John.

t uren.

aldus Cees Janssen.

Verder is Tom Dewar, de Scho tse gras specia-

Samenspel arch itect, opdrachtgever en

list, aan CJ Golf verbond en als adviseur.

uitvoerder

De green keepers van golfbaan Midden-

Cees Janssen werk t samen met gerenommeer-

Brabant zijn ook bij Janssen tn dienst. Dtt is de

de archi tecten waaronder A lan Rijks (Ned.),

eerst e baan waar CJ Golf een vij fjarig contract

Gerard Jol (Ned.) Bill Amiek (V.S.), P.B. Dye

heeft afgesloten voor het onderhoud van de

(V.S.), Steve Marnock (GB). Jonathan Gaart

banen.

(GB) en Howard Swan (GB) Deze architeden
maken het on twerp en tekeningen voor de

ISO- en VCA-certificatie

nieuw te bouwen golfbaa n. Dan begint het

Het bedrijf is zowel ISO als VCA gecertificeerd.

bouwen van een baan dat is een samenspel

Cees benadrukt dat dat van belang is voor het

t ussen archit ect, opdrachtgever en uitvoerder.

bedrijf zelf. Het is voor het bedrijf, dat zo

Door een goede onderlinge samenwerkin g kan
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