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Binnenkort vertrekken ze allebei naar
een nieuwe golfbaan.

eerst gemaaid met de handgreenmaaier.
8 mm is vrij lang, maar ze worden eerst
afgetopt en daarna zakken we geleide
lijk naar 5,5 mm. De fairways worden
eerste gerold om de grasmat vlak te
krijgen voor het maaien. De witstruisgras greens (de oude greens) worden
als er redelijke groei in zit verticaal
gemaaid om ze sneller te krijgen.
Normaal bezanden en prikken we de
baan ook, maar vanwege de nattigheid
kan dat nu niet. In de winter gebruiken
we 18 mm pennen om het vocht door
het vilt te laten. Verder spuiten we
Revolution, bemesten we en verwijderen
we het snoeihout en blad. Het snoeihout
wordt gesnipperd en gebruikt voor de
paadjes. We hebben geen automatische
beregening, dat gebeurt met de hand.
Maar we hoeven een stuk minder te
beregenen op de oude greens dan
andere banen vanwege het vilt en de
grondwaterstand.”
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Greenkeeping logboek:
Amsterdam
Old
Course
d
5
Ook dit jaar brengen zes hoofdgreenkeepers ons op de hoogte

v

van hun werkzaamheden. De eerste dit jaar is Jan Geert Dijkstra,
nu nog hoofdgreenkeeper op de Amsterdam Old Course.
Tekst – Foto’s: Chantal Holweg

D

e Amsterdam Old Course bestaat
al vanaf 1934 en is ontworpen
door het bureau van Harry Colt.
De baan was eerst een 18-holes golfbaan. In 1990 moesten echter negen
holes worden opgegeven voor het treinen metrostation Duivendrecht. Daarna
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werd de Utrechtboog door en over de
9-holes baan gebouwd. De club besloot
de baan te renoveren en sinds 2007
beschikt Amsterdam Old Course weer
over de A-status. Niet alleen is de baan
verfraaid met nieuwe holes en zijn
bestaande holes verbeterd onder leiding
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van architect Frank Pont, ook de driving
range is vernieuwd. Er is een nieuwe
caddieshack en tassenloods gebouwd,
de parkeerplaats is vernieuwd en het
clubhuis uit 1934 is gerenoveerd. Maar
de toekomst is onzeker. De baan ligt
namelijk op grond van de NS. In ieder
geval mag de baan er tot 2012 blijven.
Op deze oude baan is Jan Geert Dijkstra
sinds drie jaar werkzaam. Jan Geert is
40 jaar, getrouwd en vader van twee
zoons. Hij houdt van voetbal, klussen
en werken. Hij deed zijn opleiding op
de middelbare landbouwschool. Drie
jaar geleden besloot hij dat hij iets
anders wilde gaan doen. Via een vriend
kwam hij in aanraking met de greenkeepingwereld. Hij volgde de greenkeeperscursus en ging werken bij Gebr.
Van Kessel die hem uitbesteedt aan
golfbanen. Samen met zijn collega
Kees van der Vliet onderhoudt hij de
golfbaan naast de Amsterdam Arena.
Jan Geert vindt het een ontzettend mooi
beroep. “Op mijn zestiende wilde ik
graag agrariër worden, maar nu voel ik
me zowel boer als hoofdgreenkeeper.”
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Jan Geert (links) en Kees (rechts).
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Wat is Amsterdam Old Course voor een club?
“Het is geen commerciële baan. We zijn
meer een privé-club en hebben
ongeveer 500 leden. Hoewel greenfeespelers trouwens altijd welkom zijn. De
baan is niet druk bespeeld. Amsterdam
Old Course is een gemoedelijke club
zonder starttijden. De leden hebben ook
geduld als wij bezig zijn met werkzaamheden op de greens. Op andere banen is
het vaak harder, maar wij hebben goed
contact met de spelers.”
Op wat voor grond is de baan aangelegd?
“De baan is aangelegd op veengrond.
Het gedeelte waar de baan op ligt is een
laagliggende polder, we liggen 1,40
meter onder NAP. Het is veel natter dan
op andere banen dus je hebt meer kans
om vast komen te zitten met machines.
We moeten dus veel improviseren. We
hebben vijf oude greens en vier nieuwe.
De nieuwe greens hebben tempex
onder de grond zodat de greens niet
doorzakken in het veen. We hebben op
het moment achterstallig onderhoud
waardoor het water niet door het vilt
loopt. In de zomermaanden daaren
tegen is de veengrond weer een
voordeel. Maar we kunnen de werkzaamheden in het voorjaar dus moeilijk
plannen.”
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Hebben de greens last van ziekten en plagen?
“We hebben last van sneeuwschimmel
en dollar spot. We hebben meer last van
schimmels dan andere banen door de
dikke viltlaag onder de oude greens en
door de nattigheid. Daarom spuiten we
het komend jaar Signum en Banner
maxx, maar pas op het allerlaatste
moment. We zijn wel blij dat dit middel
is toegestaan want het is nu makkelijker
om op de baan de schimmel onder
controle te houden. Op de nieuwe
greens hebben we last van rondeplekkenziekten. Daarvoor spuiten
we preventief in april met Defense
man (mangaan sulfaat).”
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Heb je een adviseur?
“Ja, we hebben een adviseur van
Prograss en Lambert Veenstra adviseert
de baancommissie. De adviseur van
Prograss komt zeven keer per jaar langs
om te kijken hoe alles er bij ligt en om
advies te geven. Bij hem bestellen we
ook onze kunstmest en graszaad.”

Maak je zelf een bemestingsschema voor
de greens of gaat dit in overleg?
“Dat gaat in overleg met onze adviseur.
We bemonsteren de baan en dan
bemesten wij het. Maar dit wijkt
jaarlijks niet veel van elkaar af.”
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Hoeveel greenkeepers zijn er op Old Course?
“Kees en ik werken hier met z’n
tweeën. Het is zo te behappen, maar
voor verbeteringen aan de baan zou er
eigenlijk een derde greenkeeper bij
moeten.”

Hoe ziet je werkplan eruit?
“Het ligt een beetje aan het weer en
hoeveel regen er is gevallen, maar als
de baan redelijk droog is maaien we.
De greens zijn nu 8 mm lang en worden

Zijn er dit jaar nog belangrijke toernooien?
“We hebben dit jaar geen belangrijke
wedstrijden of toernooien, alleen
clubwedstrijden. Dat is ook het
karakteristieke van de Amsterdam
Old Course.’
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De vele plassen water op de baan. Deze
zakken niet meer weg in het veen door de
vele regenval. Met op de achtergrond het
clubhuis en hoge kantoorgebouwen.

w

Wat is jouw beleid ten aanzien van
wintergreens?
“Dat is niet direct mijn beleid maar
het beleid van de club. We bepalen in
overleg wat er gaat gebeuren. Voor de
wintergreens zoeken we een droog
plekje in de fairway, 20 meter van de
green. We maaien 25 m2 uit en daar
wordt dan op gespeeld. De baan is
verder dicht in de winter. We doen dan
ook weinig aan onderhoud vanwege
tijdgebrek en maaien alleen. De zomer
greens zijn enige maanden dicht in de
winter. Dat kan niet anders gezien de
lage ligging van de baan.”

d

Wordt het machinepark zelf onderhouden?
“Ons machinepark is al op leeftijd. In de
winter gebeurt er alleen klein onderhoud aan en dat doen we dan zelf. Bij
groot onderhoud wordt het uitbesteed
aan het bedrijf waar wij voor werken.
De maaiers gaan weer naar DBS
Maaitechniek. Als we vaak in water
moeten maaien (zoals afgelopen jaar)
dan worden ze vaker geslepen, maar
dit is heel verschillend per seizoen.”

v

Wat voor manager ben je?
“Ik voel me eigenlijk geen manager.
Omdat we maar met z’n tweeën zijn, is
er niet veel te delegeren en overleg ik
met Kees over alles. Ik maak dan de
uiteindelijke beslissing. Ik ben wel
22

z
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ontzettend precies, dat is tegelijk een
sterke en zwakke kant. Kees houdt mij
in toom, want het moet wel praktisch
blijven. Maar ik zal nooit een echte
manager worden, ik hou te veel van de
praktijkdingen in plaats van vergaderen
of op kantoor zitten. Maar bij mijn
nieuwe werkgever krijg ik twee extra
mensen onder me. Dan zal ik met
Kees overleggen en samen met de
andere twee collega’s aan het werk.
Dat is wel goed voor de ervaring.”

Aan wie draag je verantwoording af?
“Ik draag verantwoording af aan de
baancommissaris. We worden wel heel
erg vrijgelaten, we moeten heel
zelfstandig werken. We adviseren de
club ook en vaak nemen ze dat advies
over of er wordt een compromis
gesloten. Er is een goede samenwerking
tussen de baancommissaris en mij.
Verder moet ik ook alles schriftelijk en
telefonisch verantwoorden aan het
bedrijf waar ik voor werk.”
Zijn jullie Committed to Green?
“Nee. Dat zou de club wel willen, maar
dat kost extra mankracht, tijd en
budget. En dat is er niet, mede vanwege
de ongewisse toekomst en Committed
to Green is een langdurig traject. We
proberen wel zo milieuvriendelijk
mogelijk te werken. We hebben
bijvoorbeeld bosdeskundige Ronald
Buiting hier gehad voor advies en we
letten op de vogels. We hebben hier een
apart stukje groen in een stadsgebied en
dus komen er ook veel vogels. Het is
hier een oase van groen in Amsterdam.”
Wat vind je van de Nederlandse green
keepingwereld?
“Het is een heel klein wereldje. Ik zit er
pas drie jaar in, maar ken al heel veel
greenkeepers. Ze zijn ook heel open en
we kunnen goed met elkaar over het
vak praten. Het baart me wel zorgen of
we kwalitatief goede mensen in de
golfwereld kunnen behouden, want de
CAO-golf voor werknemers is niet zo
best. De lonen en arbeidsvoorwaarden
zijn niet goed genoeg voor de kennis en
verantwoordelijkheid die een greenkeeper moet hebben. Ik vind de onlangs
voor het eerst gehouden ‘Dag van de
greenkeepers’ wel een goed initiatief

14

Interview

om meer nieuwe greenkeepers erbij te
krijgen. Het is vooral voor de agrarische
wereld goed, bijvoorbeeld voor boeren
die hun bedrijf aan de kant doen.”
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Hoe zie jij de toekomst?
“Nou, mijn toekomst is in ieder geval
niet meer bij de Amsterdam Old Course,
maar bij gebr. Veluwenkamp op de
golfbaan Harderwold vlakbij Zeewolde.
Ook voor Kees. Dat is een grotere baan,
een groter team en dus een grotere
uitdaging voor ons. Ik wil graag
hoofdgreenkeeper blijven en dan niet
als manager, maar op de baan. Vier
dagen op de baan werken en een dag op
kantoor. Mijn wens is nu in vervulling
gegaan dus ik heb even geen wensen
meer. Ik ga wel meer cursussen volgen
om mijn kennis te vergroten.”
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