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Greenkeeping logboek:
‘november en december’
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Zes hoofdgreenkeepers brengen ons dit jaar op de hoogte
wk

van hun werkzaamheden. We krijgen inzicht in hun planning,
werkzaamheden, het karakter van hun golfbaan en wat voor
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Tekst en foto’s: Jan van Mondfrans

it keer zijn we te gast op de Best
Golf & Country Club. Hier is
Wayne Smith al vrij kort na de
aanleg van de baan hoofdgreenkeeper
geworden. Hij heeft zelfs de laatste maai-
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type leider ze zijn. De vijfde in de rij is Wayne Smith.

z

beurt van De Ridder in 1988 nog meegemaakt. Een snelle rekensom leert dat
Wayne volgend jaar 20 jaar werkzaam is
op deze golfbaan die gekenmerkt wordt
door 9 bosholes en 9 parkholes. De golf-
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eventueel ongeval. Door het volgen van
cursussen blijft iedereen op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen.”

Wat is Best voor een golfclub?
“Golfcentrum Best is een commerciële
baan, waarvan aan de vereniging 70 procent van de speeltijd is toegewezen. Het is
een druk bezette baan met gemiddeld
50.000 rondes. De baan is aangelegd op
verschillende grondsoorten; van oude
heidegrond tot leemhoudend zand en in
de lager gelegen parkbaan zitten zelfs nog
hele stukken leem die bij extreem nat
weer voor wateroverlast kunnen zorgen.
Alle zwakke plekken zijn in de afgelopen
jaren in kaart gebracht en worden vooral
in de periode november en december
extra bewerkt. Daardoor is de kwaliteit al
aanzienlijk verbeterd.”

Waar bestaat het werk in november en
december hoofdzakelijk uit?
“Al naar gelang de weersomstandigheden
verminderen de zomerwerkzaamheden
en gaan we over tot reparatie en schoonhouden van de baan. Een groot deel van
de cultuurtechnische werkzaamheden
bestaat uit het beluchten van de meest
kwetsbare en verdichte delen van de baan.
Het vertidrainen met holle pennen van de
fairways wordt uitbesteed. Hollow tinen
(12 mm) van greens, tees en voorgreens
voeren we zelf uit. Op de bosholes hebben
we extra werk met het opruimen van de
naalden en later het blad van o.a. de
Amerikaanse eiken. Half december willen
we het terrein bladvrij hebben. Het opstellen van de werkzaamheden in een jaarplan, het klaarmaken van de bestellingen
en het regelen van de inkoop staat
gepland voor december.”
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Wat voor type leider ben je?
“Ik vraag niet aan anderen wat ik zelf ook
niet zou willen doen. Ik probeer midden
in de groep te staan en ben erg betrokken
bij de mensen, ook privé. Ik vind bijvoorbeeld dat wanneer werkzaamheden fysiek
te zwaar belastend zijn, ik dan niet kan
verwachten dat onze greenkeepers dit uitvoeren zonder extra hulpmiddelen. Ik ben
een buitenman en werk zelf nog graag
mee met het team. Van de acht uur per
dag ben ik hooguit twee uur binnen bezig
met administratieve werkzaamheden.”
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Wat zijn de werktijden in november /
december?
“In november werken we van 07:00 tot
16:00 uur en in december beginnen we
om 08:00 en werken tot 16:00 uur.
Heeft de baan last van engerlingen, emelten
of andere ziekten?
“De schade door engerlingen is beperkt
gebleven tot delen van de driving range.
De plekken worden doorgezaaid of met
zoden gerepareerd. De ziektedruk van
dollarspot is dit jaar meegevallen. Door de
jaren heen hebben we geleerd hoe we met
deze ziekte om moeten gaan en we zien
de situatie elk jaar verbeteren. Wij spuiten
niet met illegale middelen. Onze greens
in de bossen zijn gevoelig voor sneeuwschimmel. Die spuiten we met Heritage
om dit te onderdrukken.”
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Hoeveel greenkeepers zijn er in dienst?
“Er werken zeven personen in vaste
dienst. Het onderhoud van de machines
wordt volledig in eigen beheer gedaan
onder leiding van Marc van Uythoven.
Alleen het slijpen van de kooien wordt
nog uitbesteed.”

Heb je veel verloop binnen je team?
“Nee, een vaste kern van vijf mensen
werkt al vele jaren op onze golfbaan. De
jongeren komen hier om het vak te leren.
Al naar gelang ze het leuk vinden, blijven
ze of gaan op een andere baan werken.”
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dat de golfbaan in Best werd aangelegd.
Na zijn aanstelling heeft hij vervolgens
diverse relevante opleidingen gevolgd.

18
baan, een ontwerp van Joan Dudok van
Heel, is in de loop der jaren door Bruno
Steensels op diverse plaatsen aangepast en
spannender gemaakt. Wayne Smith is 37
jaar, woont samen, is vader van een zoontje van 15 maanden en trots vertelt hij dat
er een tweede kind op komst is. De naam
Smith doet een Engelse afkomst vermoeden. In 1944 was zijn opa één van de
bevrijders van zuidelijk Nederland tijdens
de Tweede Wereldoorlog. Hij werd verliefd
op een Eindhovense en de dochter die
hieruit werd geboren is de moeder van
Wayne. Het gezin verhuisde naar Engeland,
waar Wayne werd geboren. Later zijn
zowel de grootouders (oma kreeg heimwee) als zijn ouders weer verhuisd naar
Nederland.
Rugby is de grote hobby van Wayne. Hij
heeft zelf jaren actief gespeeld en zich
voor de club ingezet bij zowel het terreinbeheer als de organisatie van evenementen. Wayne is opgeleid voor timmerman
maar zijn passie voor golf deed hem
besluiten om te solliciteren op het moment
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Volgt iemand cursussen?
“Ja, bijna iedereen volgt wel een cursus.
Van de greenkeepersopleiding tot het keuren van elektrische apparaten. De ARBOdienst controleert of snoeren geen slijtage
vertonen. Dit laatste is belangrijk bij een

Wat zijn de werkzaamheden op de greens?
“We maaien de greens in deze periode
met de hand. In het voorjaar beginnen we
op een maaihoogte van 6,5 tot 7 mm en in
de zomermaanden zakken we tot 4,2 mm.
We zaaien minimaal 3 keer door met
puur struisgras. Deze grassoort gedijt het
beste in deze omgeving. De toplaag van de
greens bestaat uit zeer zure grond, met
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Sierraform GT
De krachtige motor voor greens

een pH tussen 4,0 en 4,5. Meststoffen
reageren hier verschillend op, waarbij de
werking soms erg tegenvalt. Daarom zijn
we overgegaan op meer spuitbeurten met
vloeibare meststoffen, vooral gedurende
een periode van dollarspot. We dressen
vijf tot zes keer per seizoen bij goede grasgroei. Tegenwoordig dressen we schraler
met 90/10 en we overwegen om vanaf
volgend jaar met puur zand te gaan
dressen. Als we de greens beregenen,
doen we dit in de vroege ochtend.”
Wat is je beleid ten aanzien van wintergreens?
“We gaan pas over op wintergreens wanneer het echt noodzakelijk is. Het afgelopen jaar hebben we nauwelijks op wintergreens gespeeld. De meest kwetsbare
greens gaan er uiteraard het eerste uit.
Het kan gebeuren dat we in een bepaalde
periode maar 14 greens open hebben.”
Neem je grondanalyses?
“Ik neem de monsters meestal in februari,
dan heb ik een duidelijk beeld van de
voedingstoestand aan het begin van het
groeiseizoen.”
Maak je zelf een bemestingschema of doe je dit
in overleg en met wie?
“Ik stel het schema op in overleg met mijn
leverancier, maar bepaal zelf wat er
gestrooid wordt.”
Hoe voer je tee-renovaties uit?
“Gemiddeld renoveren we drie tees per
jaar. Dit doen we in eigen beheer. Voor het
vervangen van de ondergrond huren we
een mobiele kraan. We laten de grond

Golfbaan Best besteedt het vertidrainen met holle pennen van de fairways uit. Het prikken van
greens, tees en voorgreens voeren ze zelf uit.

meestal een maand inklinken en daarna
worden de zoden gelegd.”
Wat kun je zeggen over de fairways?
“In het verleden hebben we eenmalig de
fairways volgens het principe van ijscodraineren belucht en bezand. We verticuteren de fairways niet meer, maar prikken
nu met holle pennen en voeren alles af.
Er zijn een paar heel natte fairways met
veel straatgras en een paar hele droge met
roodzwenk en veldbeemd. We bemesten
alleen die delen waar het gras er behoefte
aan heeft.”
Werk je met een softwareprogramma?
“Ik werk met Excel, doe alle administratie
zelf en maak hierin ook de jaarplanning.”
Heb je adviseurs?
“Na de aanleg hebben in het begin diverse
adviseurs zich met het onderhoud van
onze greens bemoeid. Tegenwoordig word
ik geadviseerd door iemand met een lage
handicap en veel ervaring op het gebied
van golfbaanonderhoud. Hij adviseert
vooral op de speltechnische details in
relatie tot het onderhoud. Daarnaast
heb ik veel overleg met de voorzitter
van de club.”

Extra werk is er in het najaar op de bosholes met het opruimen van naalden.
22

Heb je overleg over de wedstrijden?
“Ik overleg met degene die de planning
maakt voor zowel de bedrijfsdagen als de
wedstrijddagen van de vereniging. Dat
gebeurt meestal al in oktober. Zo kan ik

mijn werkzaamheden goed inplannen en
krijg ruimte om groot onderhoud op het
juiste tijdstip uit te voeren.”
Heb je naast het normale machinepark nog een
bijzondere machine?
“Veel machines passen wij zelf aan, zodat
ze in de praktijk beter functioneren,
zonder de CE-norm in gevaar te brengen.
We voegen vaak wat toe om er efficiënter
mee te kunnen werken.”
Hoe zie jij je toekomst?
“Ik werk al negentien jaar met veel plezier
op golfcentrum Best. Ik heb vooralsnog
geen plannen om dit te veranderen. Ik ben
loyaal aan de club en verwacht zelf ook zo
behandeld te worden.”
Wat is je ambitie?
“De baan kan nog mooier, daar werken
we elke dag aan. De natuur kun je niet
dwingen, maar door een gerichte en
consequente aanpak zie je dat de kwaliteit
verbeterd en dat komt ten goede aan de
golfspelers. Ik ben erg betrokken bij de
golfbaan en als ik op een zwoele zomeravond aan een pilsje zit, denk ik toch aan
de greens. Dan hoop ik dat er de volgende
morgen geen dollarspot in zit. Verder zou
ik graag de loods op een andere locatie
willen zien en het greenkeeperteam
versterken met een achtste man.”
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Zet uw bemestingsprogramma in de hoogste versnelling en maak kennis met de krachtigste motor voor uw greens:
Sierraform GT. Dit nieuwste, sterk verbeterde product van de bekende Sierraform-lijn heeft een unieke dubbele
werking: langzaam vrijkomende stikstof én langzaam vrijkomende kali in één korrel. Resultaat: een sterke, hechte
grasmat, gezonde wortelgroei en betere weerstand tegen stress. Ervaar zelf het verschil!
Meer weten? Kijk op www.sierraformgt.com of bel Scotts Professional; tel. 0418 655 780.

1mm

Elke kleine, uniforme Sierraform GT
korrel (0,7-1,4 mm) bevat exact
dezelfde analyse.

Sierraform GT bevat de juiste en
meest effectieve combinatie van
voedingsstoffen voor de grasplant.

Sierraform GT heeft een unieke
dubbele werking met zowel
langzaamwerkende kali (K) als
langzaamwerkende stikstof (N).

