Hoofdgreenkeeper
ontvangt Nationaal Open
Matchplay-toernooi met
stimp 12
GotY-genomineerde Eric Wijnhoven: ‘Continuïteit garandeert topkwaliteit
op piekmomenten’

Wie wordt de opvolger van Greenkeeper of the Year Vincent de Vries? Eric Wijnhoven (45) werkt als hoofdgreenkeeper bij Golf & Country Club
Geijsteren. Door een combinatie van perfectionisme, passie en hechte samenwerking met marktpartijen houdt hij zijn baan op topniveau. ‘Het is bij
ons niet vreemd als mensen van de leverancier komen kijken en meehelpen tijdens toernooien. Ik geloof namelijk dat je het beste resultaat bereikt
door mensen betrokken te maken’, aldus Wijnhoven.
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niet meteen op Geijsteren. Eerst deed hij tweeënhalf jaar ervaring op bij golfbaan De Golfhorst,
voordat hij in oktober 2003 terugkeerde naar de
bosbaan waarop al sinds 1988 het Nationaal Open
Matchplay wordt gehouden.
Bos en heide
Dertien van de achttien holes van golfbaan
Geijsteren liggen in het bos, vijf liggen er op een
oude grind-/zandafgravingslocatie, waarop de
afgeschraapte laag teeltaarde na de afgraving weer
is teruggelegd. Hierdoor liggen deze holes zo’n
2,5 meter lager dan de rest van de baan. De baan
is in 1975-1976 in het bos aangelegd en in 1976
geopend. In 1979 en 1980 zijn er vier holes bij
gekomen en sinds 1985-1986 beschikt de golfbaan
over achttien holes en het huidige clubhuis. De
golfbaan zet in op de vergroting van het heideoppervlak in de open stukken met ‘natuurlijke
rough’. Wijnhoven: ‘Heide is inheemse begroeiing in
Noord-Limburg. We hebben het vermeerderd door
heideplaggen uit te leggen, maar we zien ook op
steeds meer plekken spontaan polletjes opduiken,
zoals aan de bosranden. Het is prachtig; de heideplanten staan nu in bloei. Maar je moet wel geduld
hebben met heidevorming: “van niets naar iets”
duurt zeven tot tien jaar, volgens de deskundigen
van het Limburgs Landschap die ons begeleiden.’

Na de middelbare bosbouw- en cultuurtechnische
school in Velp en militaire dienst ging Wijnhoven
aan de slag bij Hay Aerts Grondverbetering. Hij
maakte kennis met gras toen hij ging werken voor
een bedrijf dat onderhoud van maneges en springweides deed. ‘Gras had mijn interesse; daarom
werd ik greenkeeper bij golfbaan Geijsteren’, vertelt
Wijnhoven. ‘Terwijl ik werkte, behaalde ik mijn
diploma’s greenkeeper en hoofdgreenkeeper.’ Het
hoofdgreenkeepersdiploma verzilverde Wijnhoven

Biljartlaken
Golfbaan Geijsteren hanteert een hoge kwaliteitsstandaard en heeft meermaals het Nationaal Open
Matchplay-toernooi ontvangen. ‘Normaal is de
stimp rond de 8, maar bij clubkampioenschappen
en andere wedstrijden is deze sneller. Bij het afgelopen Nationaal Open Matchplay-toernooi hadden
we stimp 12’, zegt Wijnhoven. ‘In de aanloop naar
een wedstrijd of toernooi maaien we ’s ochtends
en ’s avonds dubbel; we rollen ’s ochtends en soms,
afhankelijk van de snelheid, ’s avonds nog een keer.
Ik leg de lat niet alleen hoog voor de baan, maar
ook voor mezelf. Ik ben erg precies als het gaat om
esthetiek en kwaliteit en dan bedoel ik met name
de speelkwaliteit. Met presentatie kun je een baan
maken en breken. Je kunt maaien of mooi maaien.
Daar zit een enorm verschil tussen. Ik was als
greenkeeper altijd als laatste klaar. Dat hindert niet,
want een baan hoort er als een biljartlaken bij te
liggen en ik ging niet naar huis voordat ik dat voor
mijn gevoel had bereikt.’
Jaarrond kwaliteit
Wijnhovens perfectionisme is wel eens lastig over
te brengen op zijn vierenhalfkoppige team. ‘Ik
stuur daarom strak aan en leg duidelijk uit hoe ik
alles wil zien’, verklaart hij. ‘Alhoewel ik veel bezig
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ben met de administratie en met overleggen met
de baancommissie, leveranciers en noem maar
op, ben ik nog veelvuldig op de baan. Ik spuit,
verzet holes, maai greens en aan het begin van
het seizoen zet ik zelf de maailijnen op de greens
en foregreens en spuit ik ze aan. Ik wil dat de baan
er perfect bij ligt, want we horen bij de topbanen
van Nederland en dat moet zo blijven. Het bestuur
van de golfvereniging en ik zitten daarover op
één lijn. Omdat we jaarrond hoge eisen stellen
aan het onderhoud, hebben we op belangrijke
momenten voordeel van de hoge speelkwaliteit.
De maaihoogte van de greens ligt het hele seizoen
op 3,8 mm. In het verleden zijn we voor een Open
Matchplay wel eens gezakt naar 3,6 mm, maar
dat was dit jaar niet eens nodig. Andersom geldt
hetzelfde: de rest van het jaar plukken wij ook de
vruchten van de prestaties op piekmomenten.’
Omslag in onderhoud
De golfbaan lag er niet altijd bij als het zo gewenste biljartlaken. ‘Veertien jaar geleden betrok de
golfbaan mij bij het maken van het greenkeepingbeleid. We kampten toen met veel greens die voor
85 procent bestonden uit straatgras en die vaak
ziek waren. De golfclub vroeg: moeten we gaan
sparen om alle greens op termijn te renoveren,
of kun je er nog iets van maken? Samen met de
baancommissaris, met wie ik nog steeds uitstekend
samenwerk, besloot ik om ze zelf aan te pakken.
We zijn toen een programma gestart dat zich voornamelijk kenmerkt door minder water en minder
mest, alleen de noodzakelijke bewerkingen en zes
tot zeven keer per jaar doorzaaien. We hadden
daarna twee tot drie slechte jaren met veel dollarspot en in de zomer slechte greens. Soms overlegde ik weleens met Prograss, omdat ik waarnam
dat de greens op het randje balanceerden: kapot
gaan of niet? Deze moeilijkheden waren lastig te
verkopen aan de spelers. Binnen het bestuur was
er gelukkig altijd draagvlak voor dit greenkeepingbeleid. Nu plukken we er de vruchten van.
Kennelijk waren de moeilijke jaren nodig om het tij
te keren en te komen tot de prachtige struisgrasgreens (70-30) die we nu hebben. We hebben de
afgelopen vier jaar helemaal niets hoeven spuiten
tegen ziektes.’
Andere baanverbeteringen
Daarnaast werkt het greenkeepingteam gestaag
aan de verbetering van kleine speltechnische
details. ‘Michiel van der Vaart heeft in 2007 een
quickscan gemaakt en daaruit is een plan voortgekomen dat we gefaseerd uitwerken naargelang
het budget het toelaat. Je moet daarbij denken
aan het verbeteren van de algehele kwaliteit van
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kwaliteit verstaat. De Engelsen lopen absoluut
voorop als het gaat om passie voor het vak. Maar
daar is spuiten nog de gewoonste zaak van de
wereld. In vergelijking met banen in andere landen zijn Nederlandse banen al veel bezig met een
verlaging van het middelengebruik. Eigenlijk zijn
wij helemaal niet bezig met de Green Deal; milieubewust onderhoud is al meer dan een decennium
een deel van ons dagelijks werk. Wij waren een van
de eerste banen met een Geo-certificaat (destijds
nog Committed to Green). We hebben nooit veel
gespoten en zoals ik al eerder zei, de afgelopen
vier jaar hebben we niets meer gespoten, op voeding na.’

‘Je kunt maaien en mooi
maaien; daar zit een enorm
verschil tussen’

de baan, ook de tees en de fairways, het renoveren
van de bunkers en tees, en verder worden de tees
hier en daar verlegd en natuurlijker neergelegd.
We hadden achttien landingsbanen; daar proberen
we van af te komen. Onderhoudstechnisch zijn ze
gemakkelijk, maar het oogt slecht.’
Internationale ervaring
Wijnhoven leest vakliteratuur en bezoekt vakbijeenkomsten, maar neemt ook regelmatig als
vrijwilliger deel aan grote internationale golftoernooien, ondanks zijn gezinsleven (hij is gelukkig
getrouwd en heeft twee dochters en een zoon).

Hij hielp onder andere mee bij het Schots Open
op Loch Lomond, de Ryder Cup in Wales, het Frans
Open op Golf National en tweemaal het Dutch
Open, eenmaal op Hilversum en dit jaar op The
Dutch. ‘De omstandigheden op golfbaan Geijsteren
zijn natuurlijk heel anders dan op zo’n groot
internationaal toernooi. Om te beginnen bestaat
ons team uit vijf mensen. In het buitenland werkt
men al snel met 50 greenkeepers of meer. Wat dat
betreft moet er per baan bekeken worden welke
kwaliteit bereikbaar is met het beschikbare budget en team. Het mooiste van het meehelpen op
deze toernooien is dat je vakkennis en ervaringen
uitwisselt met collega’s uit allerlei landen. Iedereen
werkt met passie; dat vind ik geweldig.’
‘Wat ik op grote toernooien ook oppik, behalve
passie voor het vak, zijn allerlei praktisch nuttige
details die niet echt budgetafhankelijk zijn, bijvoorbeeld hoe je met de greens omgaat om snelheid
te krijgen. Op Loch Lomond gaat men in de weken
vóór een toernooi stimpen door een stimptraject
uit te zetten. Zo hoef je niet telkens te zoeken naar
de vlakke stukken en heb je makkelijke vergelijkingspunten. De stipjes zet ik met een spuitbus.’
Nederland voorop in duurzaamheid
Wijnhoven merkt dat Nederland op het gebied
van golfbaanonderhoud niet per se minder scoort
dan andere landen. ‘Het is maar net wat je onder

Samenwerking met marktpartijen
Wijnhoven heeft door de jaren heen ‘zijn team’
eigenhandig wat groter gemaakt. ‘De omgang met
leveranciers en adviseurs pakken wij vaak anders
aan dan andere golfbanen. Wij werken voor lange
periodes samen met leveranciers, omdat we van
mening zijn dat langetermijnrelaties goodwill
en betrokkenheid opleveren en dus het beste
resultaat. Ik maak daarover afspraken met ze, niet
schriftelijk, maar mondeling. Dat gaat op basis van
vertrouwen en op het gevoel. Het resultaat hiervan
is bijvoorbeeld dat mensen van Prograss vrijwillig
komen kijken en meehelpen tijdens toernooien
zoals het Open Matchplay. Zij voelen zich betrokken bij onze baan; het is ook een beetje hun baan.
Hetzelfde geldt voor de mensen van Pols Zuidland,
waar wij onze Jacobsen-machines vandaan hebben. Tijdens toernooien staan zij altijd klaar om
bij te springen als we om extra hulp vragen, bijvoorbeeld door gedeeltelijke sponsoring van extra
machines. Het komt weleens voor dat we ad hoc
een extra fairwaymaaier nodig hebben of een extra
transporter. Je kunt een leverancier wel uitknijpen
en dat is leuk voor je budget, maar op de lange
termijn red je het daar niet mee. Alleen door een
sterke samenwerking kun je tot een sterk resultaat
komen.'
Toekomst
Voor de toekomst wenst Wijnhoven de gehele
greenkeepersbranche wat meer passie toe. ‘Die zie
ik helaas niet overal en bij iedereen terug. En passie is de basis voor een baan die spic en span is.’
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