De greenkeepersploeg van Golfbaan Het Rijk van Nijmegen.

Verschralen van rough’s op
Rijk
van Nunspeet verrijkt
golfbanen

ee!

De trof

met goud voor werkplaats
Hier heersen de drie R’s: Reinheid, Regelmaat en afwezigheid
van Roest
De énige echte Gouden Dopsleutel, een vergulde ratel met een metrische dop 17, is eind maart door de redactie uitgereikt aan de
greenkeepers van Golfbaan Het Rijk van Nunspeet. Paulo Gerekink, hoofd werkplaats, nam trots de trofee in ontvangst. Het kostbare
kleinood, dat vakblad de Greenkeeper uitloofde voor de beste greenkeeperswerkplaats, krijgt een ereplaats in het Nunspeetse
greenkeepershonk.
Auteur Broer de Boer
De eerste beelden die blijven hangen na
mijn twee bezoeken aan het pand van de
greenkeepers in Nunspeet zijn: het fraaie
greenkeepersverblijf; een perfecte gelegenheid
voor omkleden en douchen; een speciale ruimte
voor houtbewerking; een overdekte berging waar
het waardevolle materieel overzichtelijk en schoon
staat opgesteld. Het lijkt of ze glanzend staan te
springen om uit te rukken richting golfbaan via de
brede hangardeuren. Oh ja, en er staat ook nog

onderhouden worden. De plaats dus, waar
gesleuteld wordt. Hier is ruimte, licht en ventilatie.
En er is afzuiging van uitlaatgassen. Het is er
schoon en opgeruimd. Hier heersen de drie
R’s: Reinheid, Regelmaat en afwezigheid van
Roest. Er zijn verschillende werkbanken, die zijn
afgesteld op de gebruiker, compleet met goed
kunstlicht, voor zover het daglicht ontoereikend
is. Het meeste sleutelgereedschap is overzichtelijk
opgeborgen in de verrijdbare gereedschapskarren.

een vrijstaande kapschuur.

Een beperkt assortiment hangt op traditionele
houten gereedschapsborden. Niet spectaculair
maar wel functioneel. Er staat een degelijke
vierkoloms hefbrug, met veel ruimte eromheen.
Daarmee kan men op een vertrouwde manier
ook aan ‘driewielers’ sleutelen. De brug is zo

Werkplaats
Het tweede, veel sterkere beeld, is hun échte
werkplaats, daar waar rijdend materieel en
andere machines en handgereedschap optimaal

opgesteld dat de medewerkers de maaikooien
gemakkelijk naar een werkbank of de slijpruimte
kunnen transporteren.
Slijpruimte
Het is te merken dat de Nunspeters trots zijn
op de mogelijkheden die ze hebben hun eigen
kooien en ook de ondermessen voor hun
collega’s van Nijmegen en Sybrook te slijpen.
Al snel sta ik naast Paulo Gerekink, die me de

“De Nunspeters zijn trots op
de mogelijkheden om hun
eigen kooien te slijpen”
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Actueel

“Die orde en netheid eis ik
gewoon. Daar houden we
onze medewerkers ook aan”
werking van de machines uitlegt waarmee ze
hier de rondsels en de ondermessen slijpen.
Dat ziet er goed uit in deze ruimte met een
Neary 277 en een Anglemaster, compleet
uitgerust met afzuiging en voorzien van het
voorgeschreven beschermingsmateriaal. Paulo:
“Sinds kort hebben we bij de Rijk-banen ook
de beschikking over een slijpinrichting voor de
messen van cirkelmaaiers. Die staat bij collega’s
op het Rijk van Nijmegen. Door met dubbele
sets te werken kunnen we ook dat belangrijke
materiaal optimaal in conditie houden en
strak uitbalanceren. Dat is het behoud van je
machines. Wij slijpen hun ondermessen, zij slijpen
onze cirkelmessen.” De scherpe maaikooien
staan keurig opgesteld in het schap. Op hout.
Zoals het hoort! Dat onderstreept nogmaals dat
men deze werkplaats alle onderhoud op een
perfecte wijze in eigen hand houdt.
Olie, lucht en water.
Niet alleen de slijpruimte springt hier in het oog.
Ook hoe men omgaat met zaken als perslucht,
olie, brandstof en water om de grommende pk’s
optimaal te laten werken, trekt aandacht. Er zijn
aansluitingen voor perslucht rondom; brandstof
moet men buiten in een aparte ruimte tanken.
En wat de meest gebruikte oliën betreft: hiervoor
heeft de Nunspeetse werkplaats een aparte
rondlopende leiding met meerdere tappunten.
Een meter op het vulpistool geeft het aantal

Hoofd werkplaats Paulo Gerekink neemt de Gouden Dopsleutel in ontvangst van Broer de Boer.

getapte liters aan. De verschillende formaten
kunststof oliekannen, staan net als tijdens mijn
‘inspectie’-bezoek, nog netjes als soldaten in een
rij op het schap. De verschillende oliedrums staan
op een rooster boven een lekbak. Voor ontvetting
staat een ontvettingsbak gereed in een
geventileerde ruimte. De ruimte biedt ook plaats
aan een apart geventileerde chemicaliënkast. Ooit
stelde Paulo uit verschillende onderdelen een
demi-waterkar samen om gemakkelijk de vele
accu’s van het materieel en de golfbaankarren
van gedemineraliseerd water te voorzien.
Tegenwoordig vormt een ionenwisselaar met
buffervat compleet met vulpistool een handige
hulp om al dat accuwater op peil te houden.
De demiwater-installatie is strategisch opgesteld
bij de brede ingang van de werkplaats, naast
de brandblussers, naast de brandblusdeken,
compleet met nooddouche. Heel praktisch gaat
men hier ook om met wegwerpoordoppen.
Naast de hangardeuren hangt een doos met deze
gehoorbeschermers. Een greenkeeper kan ze
eenvoudig niet over het hoofd zien!
Geordendheid
Paulo toont me zijn kantoor, waar hij de
bestellingen plaatst en de administratie van
de reserveonderdelen bijhoudt. Het magazijn
hiervoor heeft hij op de zolder. Dat is bereikbaar
via een degelijke industriële trap. Ook hier valt

“We zijn bezig dit concept
ook naar onze andere
banen te kopiëren”
Paulo Gerekink heeft net een verticuteer-unit
gedemonteerd uit het frame.

30 www.greenkeeper.nl

die geordendheid op. Net als op de - verwarmde
- werkvloer zijn er zelf in het magazijn geen
obstakels op de vloer. Hoofdgreenkeeper Eric
Metselaar voegt zich bij ons en zegt: “We
kijken hier bij het Rijk van Nunspeet ook bewust
naar de looplijnen. Ik vind dat we de vloer zo
moeten indelen en gebruiken, dat zelf ik in
het donker, zonder over objecten te struikelen
van de werkplaats dwars door de berging
naar mijn kantoor moet kunnen lopen.” En
die orde is er. Materieel staat soort bij soort:
handgreenmaaiers bij handgreenmaaiers,
cirkelmaaiers bij cirkelmaaiers; cassettesystemen
bij cassettesystemen. Dat staat niet alleen
fraai, maar is ook buitengewoon handig.
Zelfs de duims slangen voor het hydrojecten
en bevestigingsmateriaal voor dekkleden zijn
keurig opgehangen. “Die orde en netheid eis ik
gewoon. Daar houden we onze medewerkers
ook aan”, zegt Eric Metselaar. ”Alleen op deze
wijze behoudt je overzicht. Bovendien kan ik
medewerkers er gemakkelijker op aanspreken
dat ze het materieel na gebruik onvoldoende
gereinigd of op onjuiste wijze terugzetten.”
Overhandiging en gebak
Het is 13.00 uur. Pauze. Het moment om de
club greenkeepers, totaal 12 man te feliciteren
met het behaalde resultaat. Op basis van de
juryuitslag mogen zij zich de mooiste, de beste
greenkeeperswerkplaats van Nederland noemen.
Daarbij ging het niet om de mooiste showroom,
maar om de werkplaats waar greenkeepers het
doelmatigst en plezierigst kunnen werken aan
de machines voor golfbaanonderhoud. Ook
het werkklimaat en de arbeidsomstandigheden
vormden bij de beoordeling een belangrijk

De trots van deze greenkeeperswerkplaats:
slijpinstallaties.

Eric Metselaar bij een van de recent aangeschafte nieuwe Honda
loopgreenmaaiers.

Gemakkelijk olietappen
dankzij rondgaande olieleiding met verschillende
tappunten.

“Om een green of een ander object te maaien gebruiken
we doorgaans dezelfde machine”

De maaikooien staan keurig opgeborgen in een schap.

criterium. Paulo Gerekink neemt mijn felicitaties
en de Gouden Dopsleutel, namens de groep
in ontvangst. Hij zegt er trots op te zijn en de
trofee, nadat de directie en zijn familie hem
hebben bewonderd, een mooie plaats te geven.
Al gauw gaat het bijzondere object van hand tot
hand van de tien aanwezige greenkeepers, terwijl
ze van de aangesneden taart smullen.

verhoogt de productiviteit en het werkplezier. De
werkplaats zoals je die hier aantreft, past geheel
in onze bedrijfsfilosofie: we willen degelijkheid
en kwaliteit uitstralen met een goed eindproduct:
een uitstekende bespeelbare baan als resultaat.
We zijn bezig dit concept ook naar onze andere
banen te kopiëren, maar beraden ons daarbij
ook op aanpassingen op dit concept, wat alweer
enkele jaren oud is. Een eigen slijpbank is een
goed voorbeeld van zo’n aanpassing. Het maakt
ons flexibel bij calamiteiten.”

Voortrekkersrol
Ook de manager van het Rijk van Nunspeet, Eric
Seijn, feliciteer ik met zijn werkplaats. Ik vraag in
hoeverre de opzet van zo’n complete werkplaats
ook bij andere Rijk-banen te vinden is. Eric Seijn:
“We willen binnen de bestaande regelgeving
een moderne onderhoudssituatie hebben, die

Loopmaaimachines
Na de lunch bekijk ik met Eric Metselaar nog
even het werk dat de Graden hier geleverd heeft
op de greens. De sleufjes zijn keurig opgevuld; en
er is gerold. Een medewerker is met de veldspuit
bezig. “Op onze golfbaan wordt veel met
vloeibare kunstmest gewerkt als bodembemesting
maar ook als bladbemesting”, vertelt Eric. “Onze
veldspuit wordt dus intensief gebruikt.”
We stoppen bij een bunker, waar tot voor kort
een onduidelijke situatie - waar begint hier de
rand van de bunker eigenlijk? - heerste. Het zand
van de bunker ging over in een onbegroeide
bosrand, waarop graszaad niet wilde aanslaan.

van alle gemakken is voorzien om alle machines
goed te kunnen onderhouden. De Nunspeetse
baan speelt wat dat betreft een voortrekkersrol.
Maar het concept hier moet ook voor onze
andere banen gaan gelden. In een goed
ingerichte werkplaats kun je efficiënt werken. Dat

De greenkeepers hebben de bunker gerenoveerd
en er zoden neergelegd die wel goed
aangeslagen zijn. Het geheel ziet er nu keurig
uit. Op de terugweg vertelt Eric dat ze hier voor
het vlak maken van de greens de Tru Turf - roller
gebruiken: “Daarmee strijken we de greens glad.

Vibrerende rollers heb ik het niet op staan, want
die verdichten de bodem. Dat is overigens ook
de reden dat we hier alle greens met de hand
maaien. Een triplex komt er niet op. Dat neemt
niet weg dat we veel, zo niet heel veel, aan
topbeluchting doen. Ik laat de greenkeepers met
de greenmaaier ook altijd dezelfde route volgen.
Om een green of een ander object te maaien
gebruiken we doorgaans dezelfde machine. Als
ik een afwijking zie aan het maaibeeld zie, dan
kan ik veel gemakkelijk achterhalen welke maaier
toch een tik gekregen heeft van iets wat niet
thuishoort op de baan.” Na deze laatste wijze les
in beter golfbaanonderhoud is het voor mij tijd
weer naar de redactie in Nijmegen te vertrekken.
Eric en Paulo: succes met jullie uitstekende
aanpak!

Dank en advies
Als redactie van Greenkeeper bedanken we de
vakjury Cees Wolters (Pols Zuidland), Jurgen
Albers (Jean Heybroek) en Gerard Schoenaker
(IPC Groen) voor hun aandeel in de jurering.
Als ik één advies mag geven na mijn bezoek
aan de genomineerde werkplaatsen is dat
het volgende: ga eens kijken hoe andere
werkplaatsen het onderhoud van hun
materieel regelen. Het schema ‘Uitgevoerde
Inventarisatie werkplaatsen’ (Greenkeeper
2009 no.1, pagina 40/41) geeft u daarvoor de
aanknopingspunten.
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