Meer dan veredelde tuinmannen!
Alexander Broekman wil met passie én vakmanschap de
mooiste negen holes van Nederland maken.
Sinds een half jaar is op de Brabantse Company Club De Hooge Vorssel een nieuwe hoofdgreenkeeper aan het bewind. Dit keer met een bijzondere opdracht: ‘Maak van De Hooge Vorssel de mooiste 9-holes golfbaan van Nederland’.
Auteur: Hein van Iersel
Broekman is bepaald geen standaard greenkee-

kunnen ze naar huis gaan, eerder niet. Het gaat

ben we nu een prima team met jongens die voor

per. Hij ziet zichzelf als ongeduldig en wordt naar
eigen zeggen ‘onplezierig’ als dingen niet gaan
zoals hij dat wil. Neem bijvoorbeeld de opstelling
van machines in de werktuigenloods. Alle machines moeten ’s avonds op dezelfde manier worden
opgesteld. Broekman: “en als het goed is dan

om discipline tot in elk detail.”
Broekman werkt nu ongeveer een half jaar op De
Hooge Vorssel. In die tijd hebben al twee greenkeepers afscheid genomen, omdat zij volgens
Broekman niet konden wennen aan zijn manier
van werken. Broekman vervolgt: “Gelukkig heb-

elkaar door het vuur gaan. We zijn nu met een
club van zes mensen en hebben plaats voor nog
één greenkeeper extra.”
Laminaat
Broekman is afkomstig uit Oss in de buurt van
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Interview

Nistelrode en werkte als bedrijfsleider in een
winkel in vloerbedekking en laminaat. Tijdens een
weekendje in Ierland liep hij tegen een vrouw op
waarvoor hij ontslag nam en hij verhuisde naar
Ierland. Uit deze relatie is zijn dochter, Leagh
geboren, waarmee hij een zeer hechte band
heeft.
Broekman: “Een Ierse kennis introduceerde me
toen op ‘The Heritage’. The Heritage is een baan
die in een adem met de K-club genoemd werd
als de mooiste baan van Ierland en Engeland.
Daar ben ik toen één dag aan de slag geweest
om bunkers te harken. Dat lag me niet echt en
ik had alweer ontslag genomen. Ik werd door de
superintendent overgehaald om het nog eens te
proberen. Daarna mocht ik gelukkig uitdagender
werk doen als het maaien van de greens.”
Via The Heritage kreeg Broekman de mogelijkheid om een greenkeeperscursus te volgen. In
Ierland is deze opleiding heel anders vormgegeven dan in Nederland. Je schrijft je in voor een
cursus die twee jaar duurt. Dat houdt in, dat je
iedere twee maanden twee weken intern gaat op
een golfbaan, waarbij je zowel theorie als praktijkles krijgt. Broekman: “Je werd daar echt doorgezaagd. We begonnen ’s ochtends met zes uur
werken op de baan. Dat was echt hurry-up. Je
werd getraind om onder druk kwaliteit te leveren.
Om acht uur in de morgen kreeg je te horen dat
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om tien uur de eerste golfer voor de poort stond
en dat alle achttien holes dan klaar moesten zijn.
Om je dan extra onder druk te zetten draaiden
de docenten een bougie uit de maaier of haalden
een andere rotstreek uit. Alleen om je te trainen
om onder hoge druk kwaliteit te leveren.”
Baantjes
Broekman: “Waar ook op getraind werd, is maaien met de handmaaier. Je moest een green maaien en daarna werd met een rolmaat de breedte
van de baantjes gemeten. Tussen de verschillende
banen mocht maximaal twee centimeter verschil
zitten.”
Volgens Alexander Broekman is er een wereld
van verschil tussen de opleidingen in Ierland en
Nederland en stelt het Nederlandse greenkeepers
diploma niet al te veel voor. Met enige verbazing hoorde hij tijdens de laatste NGA-vakdag
een lezing aan van HAS Kennistransfer die het
Nederlandse greenkeeper diploma universeel
uitwisselbaar zou moeten maken. Broekman:
“Daar geloof ik niet in. Als je in Nederland of
Ierland op een topbaan hebt gewerkt dan heb je
zo nieuw werk. Dat wordt niet bepaald door het
papiertje.”
Voorrang
In Ierland denkt men niet alleen anders over
opleidingen. Ook de verhouding tussen golfers en

greenkeeper is totaal anders. Volgens Broekman
kijken Nederlandse golfers naar greenkeepers als
veredelde tuinmannen. In Ierland bestaat er veel
meer wederzijds respect, waarbij de golfers waardering hebben voor de klus die de greenkeepers
klaren, maar wel altijd voorrang hebben bij hun
spel.
Op The Heritage geldt dat op het moment dat
er mensen aan het spelen zijn er geen greenkeepers op de baan aanwezig mogen zijn. Die regel
wil Broekman ook gaan hanteren op De Hooge
Vorssel. Dat vergt behoorlijk wat van het werk op
de baan. Een gunshot om 08.00 uur betekent om
04.00 uur beginnen om alle holes op tijd klaar te
krijgen.
Scherp
Broekman: “Ik mis in Nederland wel eens passie
voor het vak. In Ierland werkte je als greenkeeper gewoon 80 tot 100 uur als je aan de top
wilde komen. In Nederland is dat ondenkbaar.
Ook vakmanschap is hier vaak met een lichtje te
zoeken. Ik denk niet dat de greenkeeper van een
gemiddelde Nederlandse baan vijf grassoorten
kan noemen. Als je in Ierland op een baan iets
fouts had gedaan, kreeg je de wind van voren. In
Nederland zeggen we: ‘Het groeit wel weer aan’.
Het is gewoon te makkelijk allemaal.”
Die gemakkelijke houding ziet Broekman ove-

rigens niet alleen bij greenkeepers. Ook leveranciers hebben hier last van. Broekman geeft
een voorbeeld: “Ik had een demo van een
Wiedenmann klepelmaaier, die scalpeerde. Bleek
bij nader inzien dat er wel een golfset op gezet
kon worden om dat scalperen te voorkomen. Ik
ben bang dat andere klanten dat maar gewoon
accepteren en niet doorvragen.” Een positieve
uitzondering maakt Broekman voor zijn contacten
met Maurice Evers, zelfstandig agronoom, maar
tot voor kort in dienst van Melspring: “iemand
die weet waarover hij praat en niet schroomt om
tegen mij in te gaan.” Evers heeft voor De Hooge

Vorssel een basisbemesting-programma opgesteld
dat uitgaat van zestien strooibeurten van maart
tot oktober, natuurlijk afhankelijk van conditie
van de baan en het weer.
Licht op de handgreenmaaier
De Hooge Vorssel werd tot voor een half jaar
geleden onderhouden door een club van drie
greenkeepers. Inmiddels zijn zes mensen in dienst
en men zoekt naar een zesde. Dat betekent dat
de capaciteit enorm omhoog gegaan is en dat
bovendien het ambitieniveau is meegestegen.
Voortaan wordt alles op en om de green met

handmachines onderhouden. De randen om de
greens wordt in de hoogtes van respectievelijk de
semi-rough en rough gemaaid met professionele
Husqvarna handcirkelmaaiers. Broekman: “Daar
wil ik niet met een vijf- of driedelige machine aan
de slag. Die machines zijn te zwaar en ze veroorzaken teveel schade.”
Voor de handgreenmaaiers geldt dat Broekman
de eerste is die in Europa gaat werken met het
nieuwe type die zijn uitgerust met verlichting.

Maaistrategie op De Hooge Vorssel

Machinelijst “De Hooge Vorssel“
Greens
2x Jacobsen Eclipse 118 Hybride Floating
handgreenmaaier
Semiroughs
1x Jacobsen TR-3 driedelige kooimaaier met
achterrolborstels
Fairways
1x Jacobsen LF-3800 vijfdelige fairwaymaaier met opvang

Collar 50 mm
• 7 Banen breed
• Husqvarna duw cirkelmaaier
• Maairichting banen om en om
• Maaihoogte 50 mm (als rough)

Collar 30 mm
• 5 Banen breed
• Husqvarna duw cirkelmaaier
• Maairichting banen om en om
• Maaihoogte 30 mm (als semi-rough)

Green
• Jacobsen Eclipse handgreenmaaier
• 45 cm maaibreedte
• Maairichting in 4 richtingen cross
• Maaihoogte 4 mm

Fore-green
• Toro handgreenmaaier
• Maaihoogte 10 mm
• Maaipatroon 2 richtingen cross

Maintained Roughs
1x Jacobsen HR-6010 driedelige cirkelmaaier
High Rough
1x Wiedenmann Super 500 maai-veegcombinatie
Fore-greens & surrounds
Husqvarna handcirkelmaaiers met opvang
Toro handgreenmaaier

Fairway
• Jacobsen fairwaymaaier
• Werkbreedte 1.8 mtr
• Maaihoogte 13 mmm
• Maaipatroon 2 richtingen cross

Beluchten
Toro Procore 648 handbeluchtingsmachine
High Rough

Bezanden
Turfco WideSpin op Toro Workman

• 2 x per jaar klepelen met een Wiedenmann

Semi-rough

Transport
2 x Kubota RTV transporters

• Jacobsen fairwaymaaier TR3
• Maaihoogte 30 mm
• Maairichting links en rechts van de tee af

Rough
• Jacobsen AR
• Maaihoogte 50 mm
• Maairichting links en rechts van de tee af

Tee
• Jacobsen Eclipse handgreenmaaier
• 45 cm maaibreedte
• Maairichting in 4 richtingen cross
• Maaihoogte 10 mm

www.greenkeeper.nl

53

