‘Ervaring in het buitenland
brengt je als greenkeeper op
een hoger plan’
Ralf Smeets over zijn stage op Harbour Town
Greenkeeper Ralf Smeets vertelt over zijn ervaringen tijdens zijn stage op Harbour Town Golf Links in South Carolina (VS). In september 2017 kreeg de
regio te maken met de orkaan Irma. Zijn stage werd mede mogelijk gemaakt dankzij opleidingsfonds Pro Turf Care.
Auteur: Ralf Smeets
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Oktober: doorzaaien
In oktober werd de hele golfbaan ingezaaid, zodat
het mogelijk was om het hele jaar door golf aan
te bieden. Dat heeft te maken met het feit dat
Bermuda, waar in de zomer op gespeeld wordt,
in de winter in winterrust gaat en daardoor niet
meer bespeelbaar is. Op Harbour Town wordt dan
de hele baan doorgezaaid, van greens tot rough.
Ze zaaien hier door met Poa trivialis op de greens
en Engels raaigras op de tees, fairways en rough. Ik
keek er al raar van op dat er met Poa werd doorgezaaid. Van de assistent mochten we ook absoluut
geen Poa zeggen, maar triv of trivialis, om het maar
geen onkruid te noemen.
Als we zomergreens hebben met 100 procent
Bermuda-gras, kun je op een green zonder dauw
geen lijnen zien. Dat komt doordat Bermuda zo
hard is dat je er geen vleug in kunt maaien. Bij de
zachtere grassen die we in de winter gebruiken,
zoals Poa trivialis, is dat wel het geval. Waar het
normaal niet zo nauw steekt met recht maaien, is
dat nu wel van belang.
Dit was ook even wennen voor onze Mexicaanse
amigo’s. Na een paar weken oefenen was iedereen
aan de baan gewend. De golfbaan lag er weer als
herboren bij en maakte een nieuwe, frisse, groene
indruk.

Toen Irma eenmaal aan land
kwam in Florida, besloot
Hole 14, eerste maaibeurt na het doorzaaien. De voorgreens zijn verticaal gemaaid voor de overseeding.

de gouverneur van South
Carolina om de regio Hilton

In de maanden augustus en september was het
orkaanseizoen in de Verenigde Staten in volle
gang. Toen de orkaan Harvey de staat Texas bereikte, werd iedereen op Hilton Head Island weer herinnerd aan orkaan Matthew, die hier in 2016 aan
land kwam. Van toezichthouder John Wright hoorde ik op een gegeven moment dat er een nieuwe
orkaan aankwam. Wright zag op zijn weercomputer dat orkaan Irma zich razendsnel ontwikkelde
rond de Kaapverdische Eilanden en dat de eerste
prognoses voor onze regio er heel slecht uitzagen.
Orkaan Irma zou aan land komen tussen Savannah
(Georgia) en Charleston (South Carolina). Natuurlijk
was de orkaan nog ver weg, maar er werd al volop
besproken wat de gevolgen konden zijn, mocht de
orkaan het land bereiken. In de dagen voordat de
orkaan daadwerkelijk het land zou aandoen, werd
besloten om alle losse objecten grondig op te

ruimen. Zo kon er niets rondvliegen of nat worden,
bijvoorbeeld bemesting en graszaden.
Evacueren
Toen Irma eenmaal aan land kwam in Florida,
besloot de gouverneur van South Carolina om de
regio Hilton Head te evacueren. Wij als stagiairs
verplaatsten ons een uurtje of vier rijden landinwaarts. Achteraf hebben we natuurlijk heel veel
geluk gehad. We konden opgelucht ademhalen
toen bekend werd dat de orkaan dusdanig in
kracht afnam, dat er slechts kans bestond op
enkele overstromingen. Na een evacuatie die drie
dagen duurde, mochten we terugkeren naar onze
appartementen en kon het puinruimen beginnen.
Na een korte ronde over de golfbaan zagen we
alleen wat afgebroken takken en hole 18 onder
water staan. De schade bleef gelukkig beperkt.

Head te evacueren

Wintertijd: november tot en met januari
De ochtenden in de maanden november en
december begonnen flink kouder dan verwacht.
Na acht maanden werken in korte broek werden
we gedwongen deze te verruilen voor een lange
broek. Dit was iets wat ik – na de bestudering van
de omstandigheden in de winter van 2016 – niet
had verwacht.
Iedere ochtend als de temperatuur onder de 38
graden Fahrenheit dook (ca. 4 graden Celsius),
moesten we wachten tot de temperatuur zou
stijgen voordat we naar buiten mochten. De reden
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hiervan was dat de vorst en de rijp eerst van het
gras moesten zijn; anders zouden wij (greenkeepers en golfers) het gras doodtrappen. In het begin
moest ik eraan wennen en vond ik het een beetje
overbodig. Toch bewijst dit wel hoe hoog het
niveau is van het golfbaanonderhoud op Harbour
Town. Er waren dagen bij dat we rond 8 uur al konden beginnen met onze ochtendronde, waardoor
we slechts anderhalf uur vertraging opliepen. Toch
kon het ook voorkomen dat we pas om 11 uur in
de ochtend naar buiten mochten.
In de eerste week van januari werd het zelfs zo
koud, dat het eiland voor het eerst in 28 jaar met
sneeuw te maken kreeg. Voor mij als Nederlander
was dit heel normaal en eerder vervelend dan leuk.
Voor de twee Australische interns en de Mexicanen
was dit echter een unicum. Ze vonden het geweldig, wat natuurlijk ook kan komen door het feit dat
we een week vrijaf kregen.
Gevolgen van de overstromingen en hevige regenval bij het clubhuis.

Het begin van de lente
In de eerste twee weken van februari liep de temperatuur gelukkig weer op en bleek dat het doorzaaien zijn vruchten had afgeworpen. We konden
niet alleen de hele winter golfen op groen gras,
maar hadden ook te maken met een fantastische
start van de lente.

Ralf Smeets – hole steken.
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Procore op hole 18, beluchting van de green.
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hoe je jezelf en je collega’s kunt voorbereiden op
een volgende stap in je carrière.
‘s Avonds hadden we een paar recepties, waar we
de mogelijkheid kregen om te netwerken. Op deze
recepties waren leveranciers en opzichters vanuit
de hele wereld aanwezig. Toen werd mij snel duidelijk dat Nederland nog maar een heel klein land
is in de golfwereld. Ook werd mij helder dat ik het
netwerk dat ik hier heb opgebouwd met stagiairs
en toezichthouders kan en moet gebruiken in het
vervolg van mijn loopbaan als greenkeeper.
Ik wil daarom benadrukken dat alle jonge greenkeepers in Nederland en België die zich verder
willen ontwikkelen, er goed aan doen hun horizon
te verbreden tot over de landsgrenzen. Het is een
heel mooie ervaring om eens een toernooi te doen
in het buitenland.
Tot slot
Ik wil afsluiten met mijn nieuwe uitdaging. Als
ik mijn stage heb voltooid met de RBC Heritage,
vervolg ik mijn weg naar Oostenrijk. Hier zal ik
begin mei mijn opwachting maken op Fontana
Golfcourse, als spray technician en als irrigation
technician. Ik verlaat Hilton Head met een schat
aan ervaring en kennis. Deze zal ik proberen te
verbeteren en te verbreden op Fontana Golfcourse
in Overwaltersdorf (ten zuiden van Wenen).
Nogmaals wil ik alle jonge greenkeepers adviseren
ervaring op te doen in het buitenland, zoals ik heb
gedaan. Daarmee breng je niet alleen jezelf op een
hoger plan, maar ook alle andere greenkeepers van
Nederland.

Hotel nabij het clubhuis, tee hole 10 en chipping green.

De seizoengrassen kleuren prachtig groen en het
gebied ontwaakt uit zijn winterslaap, wat zorgt
voor een prachtig mooie grasmat. De temperatuur van 20 graden Celsius geeft de golfbaan een
goede start voor het nieuwe zomerseizoen, en is
ideaal voor de voorbereidingen op de PGA Tour
voor de vijftigste RBC Heritage. Zo wordt het golf
niet alleen een feest vanwege het jubileum; ook
kunnen wij vakmensen genieten van een prachtige
golfbaan. Heritage is een golftoernooi dat deel uitmaakt van de Amerikaanse PGA Tour.
De komende twee maanden staan voor mij in het
teken van de voorbereiding op dit evenement. Er
wordt nog een keer of twee belucht en bezand en
de greens worden iedere week bespoten om alle
ziektes, schimmels en ongedierte eruit te houden.

Daarnaast heb ik de taak om het merendeel van
de bomen en beplanting te snoeien, zodat alles er
perfect uitziet.
GIS Turftrade show
Begin februari stond de grootste trade show van
het jaar op het programma. Dit jaar werd deze
gehouden in San Antonio, Texas. De trade show is
een onderdeel van het stageprogramma van de
Ohio State University. In de twee dagen voorafgaand aan de daadwerkelijke show namen we deel
aan minimaal twee seminars, om een beurs te krijgen van onze sponsor Syngenta. Ik had persoonlijk
gekozen voor drie seminars. Deze drie seminars
gingen over budgetteren, een team ontwikkelen
en verbeteren. Ook werd er ingegaan op de vraag

De stage van Ralf Smeets is georganiseerd
via SUSP (Stichting Uitwisseling Studiereizen
Platteland) in samenwerking met Ohio State
University. Vanuit SUSP wordt in samenspraak
met Mike O'Keeffe van Ohio State naar je CV
gekeken of je voldoende ervaring hebt en je
Engelse taalvaardigheid voldoende is. Ook
helpen ze kandidaten met een eventueel
visum en verzekeringen.
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