Aspirant greenkeepers in de US of A
Stagelopen in Amerika: De mooiste tijd van mijn leven!
Tijdens Harrogate 2009 kwam de redactie van Greenkeeper in aanraking met Mike O’Keeffe van de University van Ohio. Hij vertelde ons
trots dat hij verschillende keren Nederlandse studenten begeleid had naar een stage op Amerikaanse golfbanen. Reden genoeg om het verhaal van twee van die studenten Rob Bekhuis & Stijn Wesselink op te tekenen in een persoonlijk reisverslag.
Tekst: Stijn Wesselink, Rob Bekhuis (bewerkt Hein van Iersel)

De hoofdpersonen in dit verhaal zijn Rob Bekhuis & Stijn Wesselink. Beide
heren studeren, of beter, studeerden aan het AOC OOST in Almelo. Stijn
Wesselink: “Op onze school wordt heel erg gepromoot om als derdejaars
een stage in het buitenland te volgen. Vandaar zijn wij op het idee gekomen
om dat in Amerika te doen. In eerste instantie via de ‘Stichting Uitwisseling
Platteland’ (www.uitwisseling.nl; marlous.mens@uitwisseling.nl
tel: 072-589-6144). Heel soepel ging dat overigens niet. Gelukkig zijn we op
een bepaald moment in contact gekomen met Mike O’Keeffe van de Ohio
State University. Toen was alles snel geregeld en zijn we in begin april 2008
afgereisd naar Amerika om te gaan werken bij superintendent Chad Mark
van Kirtland Country Club in Ohio.”

“We kwamen dus uiteindelijk uit op een stage
golfbaanonderhoud in Amerika. Onze stage
heeft drie maanden geduurd"

Rob Bekhuis (l) en Stijn Wesselink: inchecken voor de States.
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Interview

Hun reisverslag
Rob Bekhuis: “We kwamen dus uiteindelijk uit op
een stage golfbaanonderhoud in Amerika. Onze
stage heeft drie maanden geduurd. Maar, als
we met onze kameraden geen vakantie hadden
geboekt, was ik zeker langer gebleven. De sfeer
is Amerika is geweldig. De mooiste tijd van ons
leven.” Enkele dagen, zoals ze in hun reisverslag
schrijven sprongen er echt uit zoals:
6 april 2008
De eerste vijf dagen hebben we vooral gewerkt
op de greens. Chad Mark vond het van groot
belang dat we snel met een greenmaaier
overweg konden, zodat we dit in het
hoogseizoen zelfstandig en op full speed konden
doen. Dit gras wordt op ongeveer 2 à 3 mm
gemaaid! De Superintendent was verbaasd over
de kwaliteit. We mochten meteen de tees ook
maaien.

Beide stagiaires deden in de drie maanden stage zelfs
ervaring op met hyroseeding.

Stijn Wesselink spijkert met lange U-vormige spijkers
de graszoden vast op de schuine hellingen.
.

14 april 2008
De afgelopen week zijn we voornamelijk bezig
geweest met het aanleggen van twee nieuwe
bunkers. Erg interessant werk! De meeste
stagiaires mogen alleen bunkers harken. Het was
dus ons geluk, dat deze twee bunkers waren
verwoest door een overstroming in de winter.
16 april 2008
Vandaag de greens belucht. Bij het beluchten
haal je kleine ronde staafjes uit de grond.
De gaten die worden gemaakt door de
beluchtingsmachine, worden opgevuld met
nieuw zand. Op deze manier krijg je dus ook
weer meer voedingsstoffen in de grond en put
je de grond niet uit, waardoor de grasmat in
topconditie blijft. Morgen moeten we nog eens
drie greens beluchten.
21 april 2008
Donderdag zijn we op tijd gestopt met werken
om ons klaar te maken voor The Big Game. Dat
is een honkbalwedstrijd tussen De Cleveland
Indians en de Detroit Tigers. Om 5 uur zijn
we richting Cleveland gereden, Downtown
Cleveland, zoals ze dat hier noemen. We hebben
20 minuten gereden om bij Cleveland te komen
waar de wedstrijd werd gehouden. De eindstand
was 11-1 voor de The Indians.
3 mei 2008
Stijn heeft deze week geholpen met het
repareren van een lek in een beregeningssysteem.
Deze sprinklers kunnen ook gescheiden worden
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Rob Bekhuis aan het rough maaien op de Kirtland Country Club in Ohio.

“De meeste stagiaires mogen alleen bunkers harken,
wij mochten ze aanleggen”

Ohio Program
Rob Bekhuis & Stijn Wesselink zijn in
Amerika geplaatst door een programma
dat georganiseerd wordt vanuit de Ohio
State University. Dit is een van grootste
universiteiten van Amerika met 62.000
studenten. Het programma wil bij voorkeur
studenten plaatsen voor een periode van
twaalf maanden. Kosten hiervoor worden
hoofdzakelijk betaald door de golfbaan in
kwestie. De kosten voor de student blijven
beperkt tot enkele honderden dollars.
Studenten kunnen zich aanmelden via de
site www.ohioprogram.org of mailen met
okeeffe.1@osu.edu. Twee Engelse artikelen
over het Ohio-programma vindt u op
www.greenkeeper.nl. Ga naar Archief en zoek
naar: Ohio Program.

Phenomenal job
Stijn and Rob did a great job for us and
learned a great deal about golf course
conditioning and the hard work that it takes

Kirtland Country Club: 13e hole.

to be at an elite Club. I am most proud
of the how well the guys adjusted to the
American way of life and all of the friends
they made while they were a part of our
staff. Mike O’Keeffe and the Ohio State
University International Program have done
a phenomenal job of exposing students to
internships that diversify their skill set and
improve their qualifications for jobs across the
globe.
geactiveerd. Dit gebeurt op het golfpark zelf.
Bij elke hole staat een bedieningspaneel dat de
sprinklers kan bedienen. Bij die hole horen dus:
tee, fairway, green en de bunkers.
Het lek werd gevonden bij één van de sprinklers.
Deze hebben we dus los gegraven en in zijn
geheel vernieuwd.
20 mei 2008
We hebben graszaad gezaaid met een mengsel
van graszaad, water, een blauw/groene
kleurstof en verpulverd krantenpapier. Dit
proces heet hydroseeding. In een grote tank
mix je een bepaalde hoeveelheid water met
krantenpapier, graszaad en een zakje met
kleurstof. Het graszaad gaat zich aan het
krantenpapier hechten, op die manier blijft het
graszaad zwaarder, zodat het niet of minder snel
wegwaait. Ook zorgt het krantenpapier voor een
soort van camouflage. Doordat het graszaad aan

het krantenpapier plakt is het voor ongedierte
moeilijker te zien en minder aantrekkelijk. De
blauw/groene kleurstof die in de tank wordt
gegooid is er voor om beter te kunnen zien,
welke delen je al hebt ingezaaid en welke delen
je nog moet inzaaien.
25 juni 2008
Vandaag alweer onze laatste dag. De tijd is voor
ons onwijs snel gegaan. Het is hier niet altijd even
gemakkelijk geweest, vooral de werktijden zijn
lang en het feit dat de luchtvochtigheid hier altijd
extreem hoog is (meestal boven de 40 procent)
maakt het ook niet gemakkelijker..... Desondanks
hebben wij deze stageperiode met een geweldig
eindresultaat en beoordeling mogen afsluiten.
Een uitgebreider verslag is te vinden op
http://stijnenrob.waarbenjij.nu

Chad A. Mark
Een
Golf
uitgebreider
Course Superintendent
verslag is te vinden op
http://stijnenrob.waarbenjij.nu
The Kirtland Country Club

“Vooral de werktijden zijn
lang en het feit dat
de luchtvochtigheid hier
altijd extreem hoog is,
maakt het ook niet
gemakkelijker“
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