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Hein van lersel

leder jaar worden in Nederland een aantal n ieuwe banen ontwikkeld. En zonder banen tekort te doen, zijn
daar topbanen en mindere banen bij. Kwaliteit heeft natuurlijk heel veel te maken met geld, maar ook weer
niet alles. Vakmanschap en passie voor je werk lijken soms nog belangrijker.
Op de nieuwe golfbaan 'Midden-Brabant' in het Brabantse Esbeek vind je het allebei; Een scherp oog voor
kwaliteit en passie voor het vak van greenkeeper. Collega redactiecommissielid Jeff Collinge riep zelfs
enthousiast uit dat in Esbeek de baan van de toekomst gerealiseerd wordt. Al met al reden genoeg om af te
reizen naar Brabant voor een interview met hoofdgreenkeeper Koen Verhelst en golfbaanaannemer Cees
Janssen.

De Utrecht

Het ontwerp voor de nieuwe baan 1s

eigenh1k z11n wem het buitenland beken-

Golfbaan 'Midden-Brabant' wordt ont-

getekend door Alan R1iks R1Jks heeft

der dan m Nederland We hebben banen

wikkeld op een 2700 hectare groot land-

exploitant Joep Verhe11en toen in contad

of onderdelen hiervan aangelegd in

goed 'De Utrecht' dat al sinds begin vori-

gebracht met golfbaanaannemer Cees

ge eeuw in handen 1s van de AMEV Een

Janssen uit het Zeeuwse

Span1e. Duitsland en België. In !talie zelf>
een 54 holes baan. We hopen zelfs bin-

gedeelte van dit landgoed. waar vroeger

Hoedekenskerke "Cees Janssen Golf

nenkort aan de slag te gaan om de eer-

alleen landbouw en bosbouw te vinden

Course and Landscape Construct1on" 1s

ste golfbaan van Litouwen aan te leg-

was. heeft de AMEV verpacht aan Joep

met ongeveer tw1nt1g mensen een rela-

gen."

Verhe11en. Deze Joep Verhe11en heeh 1n

tief kleine club 1n de Europese en

Helemaal onbekend 1s Janssen natuurlijk

1998 een terrein van 60 hectare van de

Nederlandse golf1ndustne, maar 1s wel

niet m Nederland Op een aantal banen

AMEV gepacht om er een golfbaan te
ontwikkelen. Eind 2000 is men gestart

100% gespeoaliseerd •n het aanleggen

verzorgde h11 renovaties, zoals 1n

en renoveren van banen

Alkmaar Recent schreef h11 zelfs de complete tweede fase van de greenrenovatle

met de daadwerkeh1ke ontw1kkel1ng van
het terrein.
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Cees Janssen. "Sinds 1995 z11n w11 alleen
nog maar actief n de golf markt. En

van De Domburgsche op z11n naam
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Alles in eigen hand
Hoewel het bedrijf van Cees Janssen
relatief klem is. proberen ze toch 1n alle
gevallen de aanleg of renovatie van een
baan voor 100% 1n eigen hand te houden.
Cees Janssen ·w1J hebben alle machines
zelf 1n bezit. maar ook de machinisten
hebben we zelf 1n dienst Kwaliteit kun
Je alleen leveren met je eigen mensen
Machinisten kun je natuurlijk ook inhuren. maar dan krijg 1e toch sneller haastwerk en dat willen WIJ te allen tijde verm1iden'

Cees Janssen "Loop dadelijk maar met
mij mee over de baan Je zult zien dat er
nergens verzakkingen plaats hebben
gevonden. Dat kan alleen als ie alle
bewerkingen heel nauwgezet uitvoert.
Dat begint al met de bulldozer die moet
zorgen dat hiJ ieder stukie van de baan
goed vast nidt Diezelfde nauwkeurigheid van werken heb ie daarna nog biJ
rotoren of frezen. En daarna m de finepreparation.'
Janssen vervolgt' "De fine-preparat1on
doen WIJ helemaal met de hand Vreselijk
arbeidsintensief Gemiddeld ben ie met
vier man een hele dag druk m de weer
om een green klaar te maken voor
inzaaien. Het inzaaien gebeurt overigens
met een handzaa1machine "

om te beginnen met een stevige startbemesting"
Koen Verhelst. "De greens van M1ddenBrabant zijn opgebouwd uit puur zand
En om een puur zand green snel te laten
ontwtkl..elen hebben w11 goede ervaringen opgedaan met rollen. Door dat rollen knJg ie net die verd1cht1ng die voorkomt dat de toplaag te snel weg
droogt. En de u1te1ndehJke green wordt
ook nog eens strakker "
Naast de startg1h met kunstmest en het
rollen IS het volgens Verhelst ook zaak
de groeicurve van het gras zo strak

Snelle start
st en Janssen beroepen ZICh erop
dat een fairway of een greens die door
hen 1s 1ngezaa1d razendsnel groen en
bespeelbaar 1s Koen Verhelst. "Een baan
snel opengooien 1s natuurhJk niet ideaal,
maar onze opdrachtgever betaalt veel
geld dus wil liever ook snel resultaat. Om
de baan snel in het gras te knigen, worden een aantal middelen gehanteerd.
Verh~
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mogelijk te houden door regelmaug bij
te mesten
Verhelst "Als je vandaag mest en ie
kn1gt morgen 20 mm regen, dan ben je
op een nieuwe 100% zandgreen b11na
alles weer kwijt En dat wil je niet. want
d1ps in de groeicurve zorgen voor stress
biJ het gras.
Bijmesten
Voor de fairways gebruikt Verhelst m
prinope dezelfde startprocedure van
regelmatig b11mesten De meststof die
hiervoor gebrwkt wordt 1s 'N1trofosca'.

dan ook veel geregend heeft moet op
oefenholes worden gespeeld."

Een meststof met vooral veel stikstof,
maar ook fosfor en kalt. Deze meststof
wordt opgebracht met een pendelstrooi-

Janssen: "Verder hebben we 1n september een hele slechte maand gehad In

er achter de compacttractor
Het resultaat van deze werkwijze lijkt er
pnma uit te zien. Als 1k begin december
op de golfbaan Midden-Brabant ben,
maken ddl 70% trttn hf'l rcy1•nwdter no h<>t oppf'rvldk
wordt dftJ"vu1·rd 1 h•l lS dun .t11ilk om heel DAuwkeoug:
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pnnope zou september de beste zaaimaand moeten zijn. Nog steeds goede
temperaturen. voldoende vocht en ie
kunt nog volop mest toedoen. In okto-

wordt er al gespeeld op fairways die

ber kan de temperatuur ook nog goed

twee tot maximaal drie maanden oud
zijn Verhelst· "Die fairways zijn natuurlijk nog niet opumaal. Nog heel gevoelig
voor te veel water maar het gaat Als het

zijn, maar dan wil ie geen stikstof meer
geven. want ie wil niet dat het gras met
slappe en sch1mmelz1ektegevoehge cellen de winter 1n gaat "
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Bijna alles zelf
Janssen ·gt ~ bdan zoals gezegd helemaal zelf aan met eigen machines en
mensen, met uitzondering van de beregening Deze ts 1n het geval van M1ddenBrabant uitgevoerd door Van den Brand
Het werk van Janssen hield 1n het verleden alttJd op na de opening van de baan.
BIJ Midden-Brabant heeft Janssen voor
de eerste keer een contract afgesloten
om de baan gedurende v11f iaar compleet

te onderhouden Om die spec1f1eke kennis binnen te halen heeft Janssen
Verhelst aangenomen en z11n een aantal
gekwahf1Ceerde greenkeeper als Michel
en Gideon Elderkamp 1n dienst gekomen
Cor Elderkamp heeft daarnaast 1n het
begintra1ect meegewerkt en allerlei
adviezen gegeven en h11 heeft nog
steeds toezicht op de baan
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Janssen. "Normaal mag ie 1n september
op zo'n 160 zonuren rekenen Dat
waren er dit 1aar 60. De gemiddelde
regenval in september 1s ongeveer 30140
ml W1J hebben dit Jaar meer dan 220 ml
gemeten op de baan WIJ hadden met
onze adviseur Tom Dewart een heel plan
opgesteld om de baan bespeelbaar te
lrn19en, maar daar hebben we helemaal
niets van uitgevoerd "
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