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gezeten. Vervolgens kwam de overstap
om op golfbaan Amelisweerd tweede
man te worden. Op golfbaan Amelis
weerd leerde hij de fijne kneepjes van
het vak van hoofdgreenkeeper Arie de
Jong. Toen kwam de functie bij Vos
Ruinerwold vrij om hoofdgreenkeeper
te worden op Golf & Country Club
Hooge Graven. Daar begon hij in
december 2006 voor Vos Ruinerwold
met een geheel nieuwe ploeg.

Begin 2007 kreeg Vos Ruinerwold het onderhoud van Hooge Graven. Welke golfbanen
zijn er nog meer in onderhoud?
“Golfclub Martensplek in Tiendeveen,
Golfclub Emmeloord en per januari 2008
Golfclub Holthuizen in Roden. Daarnaast
zijn er ook pitch en putt banen in
onderhoud in Hoge Hexel, Coevorden
en Almelo. Verder zijn we bezig met
renovatieprojecten op verschillende
golfbanen. Van een driejarig project op
de Gelpenberg in Zweeloo is het eerste
gedeelte al gerealiseerd en we hebben
een aantal projecten op Lauswolt in
Beetsterzwaag behandeld. Ook zijn er
diverse golfbanen geverticuteerd met de
Graden en opgevuld met gedroogd zand.
Binnenkort beginnen we met een
aanpassing op Golfclub Havelte. Hier
wordt een vijver met brug gerealiseerd.”

ons veel bij de werkzaamheden en
dingen die er spelen tussen de golfers.
Ook zijn we dit jaar begonnen met
een wedstrijd tussen de baancommissie
en de greenkeepers en heeft de baan
commissie ons lid gemaakt. Dit alles om
het golfspel te bevorderen. Kortom een
leuke club met gemoedelijke mensen.”

Hoe lang bestaat Hooge Graven en op wat
voor grond is het opgebouwd?
“Golfbaan Hooge Graven is in 1993
begonnen met een 9 holes baan. In 2002
werd de tweede 9 holes baan in gebruik
genomen. De baan is aangelegd in een
voormalig productiebos en het karakter
van de baan wordt daar voor een groot
deel door bepaald. Het bos is aangevuld
met een natuurlijke uitstraling van heide
en stuifzand. Golfclub Hooge Graven is
een echte verenigingsbaan waar sfeer en
gezelligheid hoog in het vaandel staan,
mede daardoor wordt er ook niet met
starttijden gewerkt. Daardoor kom je als
greenkeeper die gemoedelijke sfeer ook
weer tegen op de baan.”

eigen monteur die gespecialiseerd is in
onderhoud van golfbaanmachines.”

Maak je zelf een bemestingsschema of gaat
dit in overleg?
“Aan de hand van de uitslagen die ik van
de bodemmonsters krijg, maak ik zelf
een bemestingsschema. Met dit schema
en het advies van Melspring ga ik met de
leveranciers om tafel en discussiëren we
over de bemesting. Hierna volgt een
definitief plan.”
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Hoofdgreenkeeper Erik van Wijhe bij hole 2 waarvan dit jaar de vijver en de brug gerealiseerd zijn.

Erik van Wijhe:
‘We bemesten zo schraal mogelijk’

d

Hoofdgreenkeeper Erik van Wijhe werkt alweer twee jaar voor
aannemer Vos Ruinerwold op Hooge Graven in Ommen.

v

Hij begon zijn carrière via een stage en is zo het vak ingerold.
Tekst en foto’s: Jolanda Vonder

E

rik van Wijhe is 28 jaar, getrouwd
en heeft twee kinderen: een
dochter en sinds kort een zoontje.
Erik mag graag in zijn vrije tijd voetbal
len en staat elke zaterdagmiddag in de
goal. Daarnaast bespeelt hij de hoorn in
de plaatselijke fanfare. Erik is dankzij
zijn eindstage en afstudeerscriptie voor
16
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v
de opleiding Cultuurtechniek in het
greenkeepersvak gerold. Het sprak hem
zo aan, dat hij na zijn opleiding bij
Groenewoud Sport en Recreatie als
greenkeeper in dienst kwam. Daar heeft
hij vervolgens op verschillende golfbanen,
van het oosten naar het westen van het
land, in zowel onderhoud als aanleg
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Wat doet Vos Ruinerwold nog meer voor
werkzaamheden naast de golfbanen?
“Vos is van oorsprong een agrarisch loon
bedrijf. Vanaf 1995 is het langzaam
omgevormd naar breed opererende bv.
Naast cultuurtechnische werken werkt
Vos sinds vijf jaar ook meer en meer
op golfbanen en sportcomplexen. Naast
alle activiteiten is de agrarische tak
nog steeds een belangrijk onderdeel.
Inmiddels werken er zo’n 75 mensen
waarvan ongeveer vijftien gespeciali
seerd zijn op het gebied van golfbanen.”
Wat is de Golfclub Hooge Graven voor een club?
“Hooge Graven is een verenigingsbaan
met ruim duizend leden, inclusief de
leden van de par 3 baan waar zo’n 180
golfers op kunnen starten. Zo heeft
Hooge Graven sinds een paar jaar een
eigen club opgericht voor de golfers
op de par 3 baan, waarvan er jaarlijks
enkele overstappen naar de 18 holes
baan. Verder betrekt de baancommissie

14
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Hoeveel greenkeepers zijn er in dienst bij
Vos Ruinerwold?
“Op golfbaan Hooge graven werken we
met een vast team van vier personen. In
het hoogseizoen werkt er één man extra
mee, met name in de vakantieperiode en
tijdens het groot onderhoud. In totaal
werken er bij Vos zo’n vijftien green
keepers, waarvan er ook een aantal op
de sportvelden werkt.”
Hoe maak jij je planning?
“Ik maak vrijdags een planning voor de
week erop; daarbij kijk ik naar wedstrij
den, groeiomstandigheden en het weer.
Je moet wel zo flexibel zijn om een
planning, om wat voor reden dan ook,
om te kunnen gooien. De jaarplanning
wordt in december rondgemaakt. We
leggen de beluchtings- en bemestings
planning naast de clubwedstrijden en
aan de hand daarvan wordt de globale
jaarplanning kloppend gemaakt.”

Hoe zit het met jullie machinepark?
Besteden jullie het onderhoud uit?
“We doen zoveel mogelijk zelf, maar als
het er naar uitziet dat bepaalde reparaties
te veel tijd in beslag nemen, komt er een
monteur. We hebben binnen Vos een

21

Hoe ziet de bemesting voor de greens eruit
in zo’n jaar als dit?
“We bemesten zo schraal mogelijk. Je
hoeft het gras niet onnodig op te jagen,
dat werkt alleen maar schimmels in de
hand. Met regelmaat kleine hoeveel
heden bemesten werkt het best. Je hebt
daardoor een redelijk constante groei en
dus continuïteit. Dat zie ik terug in de
grasbezetting en constante snelheid
van de greens. De bemesting bij ons is
gericht op roodzwenkgrassen, dus een
laag stikstofgehalte. Daarnaast spuiten
we jaarlijks Bitterzout Microtop om de
sporenelementen op peil te houden. Ook
zijn we dit jaar begonnen met een proef
om vilt sneller terug te dringen. Naast
het beluchten spuiten we nu tweemaal
per jaar Thatch Control. Dit middel
bevordert het bodemleven waardoor
je vilt verminderd. De combinatie van
Thatch Control en het vele beluchten
is verbluffend: 50 procent minder vilt
en daarnaast een lagere stikstofgift.”
Wat waren de doelstellingen voor
het eerste jaar?
“Toen we hier net waren begonnen,
zagen we hier en daar behoorlijke open
plekken in de greens, en één van de
doelstellingen was dan ook een gesloten
grasmat creëren. De andere doelstelling
is het terugdringen van het vilt. Dit is
nog steeds een wens, maar niet in één
jaar te realiseren. Zo bezaten de oude
negen greens gemiddeld 5 cm sponsvilt.
Met behulp van veel beluchten zijn we
erin geslaagd het sponsvilt om te zetten
in een kleinere laag vilt die makkelijker
te bewerken is. Kortom, de doelstellin
gen zijn zeker gehaald datzelfde jaar. We
streven ernaar om de continuïteit van
een gesloten grasmat en het verminderen
van vilt door te trekken naar de volgende
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Mooi doorkijkje van hole 3 (par 3 baan)
naar hole 2.

jaren. Zo hopen we uiteindelijk de
greens korter te kunnen maaien.”

Je had het over veel beluchten.
Hoe vaak in het jaar?
“We beluchten de greens ongeveer
tien keer per jaar, zeven keer met holle
pennen variërend van 8 tot 13 mm.
Daarnaast prikken we ook nog drie keer
per jaar met vaste pennen, tot ongeveer
35 centimeter diep. Na het beluchten
bezanden we om de twee weken met
een breedstrooier, zodat we het zand
beter verspreiden. Ook ondervinden
golfers er niet veel last van als je elke
keer een klein beetje bezandt.”

w
d

Het loopt tegen het einde van het jaar.
Wat doen jullie op dit moment?
“We sweepen dagelijks de greens in
verband met schimmeldruk. Daarnaast
blazen we zo’n beetje alle greens af
zodat er geen naalden of bladeren op
liggen. Ook op de fairways zijn we per
week wel een paar uur zoet met naalden
en bladeren blazen. Daarnaast verzetten
we twee à drie keer per week de holes,
verplaatsen we de markers op de tees,
maaien we wintergreens en opschot,
doen we machineonderhoud en schonen
we de heidevelden op.”

v

Je had het net over schimmels. Hebben jullie
daar veel last van gehad dit jaar?
“We hebben afgelopen jaar op een aantal
greens behoorlijk last gehad van de
rondeplekkenziekte. Verder zijn we er
aardig doorgerold, wel is er nu een lichte
aantasting van sneeuwschimmel.”
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Hole 17 bedekt onder een laag sneeuw.

Zijn er dit jaar nog veel ingrijpende dingen
veranderd op de golfbaan?
“Aan het begin van het voorjaar is er bij
hole 2 een brug aangelegd, omdat het
gras naast de vijver helemaal weggelopen
werd. Ook is er een houten beschoeiing
om de vijver gekomen en is de grond
ernaast opnieuw bewerkt en ingezaaid.
Dat maakt hole 2 nu tot een vrij moei
lijke hole. Verder zijn er in de baan natte
plekken aangepakt. Deze zijn omgefreesd,
diepgespit, opnieuw doorgemengd met
scherp zand en vervolgens geëgaliseerd
en opnieuw ingezaaid. Aankomend jaar
worden de tees van hole 2 aangepakt en
beginnen we met een bunkerrenovatie
op de baan.”
Hoe zit het met jullie wintergreens?
“Gedurende de winter staan bij ons de
vlaggen zolang mogelijk op zomergreens
op de wintergreens. Dit heeft alles te
maken met het feit dat de greens, die
voor twee jaar terug nog in zeer slechte
conditie waren, nog erg gevoelig zijn.
Met een eventuele nachtvorst voor die
tijd, sluiten we de baan voor een paar
uurtjes, dan kunnen de mensen later
op dezelfde dag nog een kaart lopen en
van de zomergreens genieten. Staan ze
eenmaal op wintergreens die dag, dan
blijven de wintergreens de gehele dag
van kracht.”
Komen er nog grote wedstrijden?
“De club heeft niet direct die ambitie, al
zou het wel een keer leuk zijn om een
mooie NGF-wedstrijd binnen te halen.
Qua ruimte en ligging leent de baan zich
er zeker voor. Vooralsnog houden we het
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Na een nachtvorst wordt de baan voor
een paar uurtjes gesloten.

op het Top of Holland tournament.
Dat is een internationaal toernooi voor
amateurs en wordt een week lang in
diverse categorieën op verschillende
banen in Noord-Nederland gespeeld.”

Wat zou er volgens jou anders kunnen in het
greenkeepersvak?
“Er is al veel over geschreven, maar de
vraag is: telt een greenkeeper nog wel op
een golfbaan? De NVG helpt het vak naar
de knoppen, mede dankzij de invoering
van de beruchte Golf CAO. Ze willen het
liefst voor een dubbeltje op de eerste
rang zitten! Ze zeggen het vak te willen
professionaliseren, maar ze bereiken
ondertussen precies het tegenoverge
stelde. Een schoolverlater die net begint
in het hoveniersvak verdient minstens
de helft meer dan een greenkeeper op
de golfbaan. Ik vind dat de NVG stappen
moeten ondernemen om het aanzien
van het greenkeepersvak weer ten goede
te laten komen.”
Tot slot, hoe zie jij de toekomst?
“Ik wil graag de baan stapsgewijs
kwalitatief verbeteren, om steeds weer
een doelstelling te kunnen nastreven.
En voor het bedrijf Vos Ruinerwold
hopen we steeds meer banen in
onderhoud en aanleg te krijgen.”

Bemesting greens

7

Stikstof (N)
Fosfor (P)
Kali (K)

100 kg/ha
50 kg/ha
150 kg/ha
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