Dichtbij het wereldhoofdkwartier van John
Deere in Moline brachten we een kort
bezoek aan de TPC Deere Run, Silvis, Illinois.
Het bezoek aan de golfbaan was een onderdeel van persreis ter gelegenheid van het
175-jarig bestaan van John Deere. De TPC
Deere Run Golfcourse wordt gerund door
John Deere en de werktuigenloods is volledig – hoe kan het ook anders – volledig voor
zien van JD-equipment. Met Golf Course
Superintendent Paul Grogran liepen over
een paar holes naar de greenkeepersloods,
hierbij een kleine impressie van het korte
bezoek.
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Een kijkje op TCP Deere Run
Green en gras op een topbaan in Illinois
De TCP John Deere Run, die tijdens de persreis
van John Deere werd aangedaan is een van
banen waarop de PGA Tour gespeeld wordt. Op
deze baan wordt de John Deere Classic gespeeld,
en door een uitgekiend sponsorprogramma vloeit
er veel geld naar non-profitorganisaties in de
omgeving. Het programma ‘Birdies voor Charity’
alleen al levert circa 6 miljoen dollar op en is
daarmee in de tour de hoogst gerankte bijdrage
per bezoeker aan maatschappelijke instellingen.
Met de aanleg van de TCP John Deere Run is
gestart in 1999 en de opening vond plaats in
2000. Superintendant Paul Grogran leidde ons
rond. Hij zwaait inmiddels zeven jaar de scepter
over de 18-holes baan. We lopen via twee holes
naar de werktuigenloods.
Gemotoriseerd golfen
De weg die we afleggen blijkt tevens over de
holes te lopen met de geringste niveauverschillen. ‘In de VS is alles groot’ en dat blijkt dus ook
op deze golfbanen voor de heuvels te gelden.
Getuige de sporen die vanaf de laatste green
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richting clubhuis komen en een uitgestrekt parcours van betonpaden is de golfkar geen overbodig attribuut om de 18-holes van deze TCP te
spelen: Hoewel hier jaarlijks zo’n 23.000 rondes
gespeeld worden op de 350 acres, is doorstroming van flights dus niet de belangrijkste reden
om uitsluitend gemotoriseerd te golfen.
Tweeploegendienst
Op de greens groeit kruipend struisgras en de
fairways zijn ingezaaid met L93. De greens maait
men vijf tot zevenmaal per week en de fairways
krijgen tweemaal per week een maaibeurt.
Vanaf november tot maart is de baan gesloten.
De rough wordt hier op een lengte van 3 inch
gehouden ( een inch is 2.54 cm). De superintendent vertelt dat medewerkers gemiddeld 46 uur
per week werken. Zijn vaste team telt vijftien
medewerkers en tijdens piekperioden wordt dat
opgeschaald naar 25 man, waarbij vaak ook
gebruik gemaakt wordt van volontairs. Daarbij
werkt men dan op TCP John Deere Run in tweeploegendienst. vrijdagmiddag is vanaf 14.00 uur

Superintendent Paul Grogran maakt zich er niet meer
druk over dat bezoekers de divots niet terugleggen.
De pitchfork aan de contactsleutel spreekt boekdelen.

voor allen vrijaf en op zaterdagen en zondagen
wordt er gedurende het seizoen dagelijks drie uur
gewerkt.
Hak- en breekwerk
Opvallend is op deze TCP Golfcourse nogal wat
hak- en breekwerk op de fairway te zien. Paul
zucht eens en hij zegt: “Men is hier niet genegen

Achtergrond

Schade door divots: de greenkeepers vullen ze keurig op met een groengekleurde
substantie.

de divots terug te leggen en dat is een groot
probleem, maar ik ben ermee op gehouden om
me daar druk over te maken. Het golfpubliek in
de USA kent niet de discipline om divots terug te
leggen en pitch marks te herstellen. Het publiek
stelt dus nogal wat eisen aan de greenkeeping.”
Als je zo oppervlakkig over de fairway kijkt, valt
het misschien wel wat mee, maar als je wat kritischer kijkt schrik je van de schade die golfers hier
aanbrengen, Maar, de gaten zijn netjes opgevuld
met groengekleurd zand en de weggeslagen
zoden zijn verwijderd. Er staan geen harken bij
de bunkers en daarmee ligt de conclusie dus ook
voor de hand dat golfers ook het zand niet netjes
aanharken als ze hun bal uit de bunker geslagen
hebben.. “Dat klopt”, vertelt Paul. Gelukkig hebben we een aan John Deere bunkers rakes om
het zand in de grote bunkers weer netjes aan te
harken.”
Cores
Onderweg naar de werktuigenlood komen we
langs een tee, waar nog niet zo lang geleden met
holle pennen bewerkt zijn. De cores zijn van de

Fraaie natuur en prachtige holes, met een uitgestrekt parcours van betonpaden.

teeboxen geharkt maar ze liggen er nog net zo
bij als dat ze zijn achtergelaten. Zoiets zouden
we in Nederland anders aanpakken. Wij zorgen
er toch altijd voor dat ons stoepje netjes geveegd
is…Maar misschien past het juist wel bij de duurzaamheidsgedachte om letterlijk en figuurlijk
geen energie in de achtergelaten cores van een
tee te steken, en juist meer aandacht aan de
greens op deze topbaan te besteden. Over de
stimp doet de superintendent wat geheimzinnig: “That figure I’ve in my office”, zegt hij. Na
enig aandringen geeft hij het toch prijs: 9 feet 60
blijkt het te zijn op de fors uitgevallen greens.
Uitsluitend JD
Het materieel is ondergebracht in een enorme
loods. Paul Grogran: “Deze golfbaan is aangelegd op een terrein waar vroeger steenkool in
dagbouw werd gewonnen. Later is hier een paardenhouderij in gevestigd en in de werktuigenloods stonden dus vroeger paarden. Het materieel
laat niet tot de verbeelding over dat er uitsluitend
met John Deere materieel gewerkt wordt. Op het
moment van bezoek staan er in elk geval acht-

tien kooimaaiers walk behind type 260E/260SL
schoon en klaar voor gebruik in de startblokken.
En ook de vier 7500 fairwaymowers en de 2500
E-cut Triplex staan netjes geparkeerd. Totaal heeft
de baan de beschikking over ruim 40 maaiers. En
de materieellijst is zeer uitgebreid, zoals je elders
op deze pagina kunt zien.

Materiaallijst TCP John Deere Run
5 - JX75 push mowers
1 - CT332 skid loader plus attachments
5 - 22B trailers
3 - 2030 Pro Gators
2 - HD sprayers with pro gators
15 - TX turf gators
16 - TE gators
10 - 220-E cut hybrid contour
8 - 220SL walking reel mower
3 - 2500 E Triplex
4 - 7500 Fairway mowers
2 - 2653 Trim mowers
2 - 7400 Rotary mower
3 - 8800 Rotary rough mower
2 - W636A commercial walk behind mower
1 - 997 Mid mount Z-trak
1 - HX10 rotary mower
1 - MX5 rotary mower
2 - 5075M Tractor
1 - 4520 JD Tractor
1 - 3720 JD Tractor
2 - 800 aerators
1 - 1500 aerator
1 - 2000 aerator
1 - TC 125 sweeper
2 - 1200A Bunker rakes
1 - 60" broom
1 - 60" snow blower
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