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op golfclub Broekpolder. Daarna werkte
hij vanaf 1988 ruim tien jaar als hoofdgreenkeeper op Golfcentrum Rotterdam.
In 1999 verhuisde hij naar golfbaan
Leeuwenbergh. In 2005 maakte hij de
overstap naar de Drentsche. Louis (46)
is getrouwd, geboren en getogen in het
Westen, maar het Noorden bevalt hem
prima.

Wat is de Drentsche voor een golfclub?
“De Drentsche is een commerciële baan
met veel ruimte voor leden en gastspelers.
De baan is aangelegd in een toekomstig
waterwingebied. De Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) is dan ook
mede eigenaar van de golfclub. In 2002
is men begonnen met de aanleg. Voorheen was het gebied akkerland dat door
de gemeente gedeeltelijk werd beplant
met bomen, zoals eik, spar, es, berk en
beuk. Daarom ligt een groot deel van
de baan nu in een bosrijke omgeving.
Sinds 2004 is de club in het bezit van de
A-status.”
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Greenkeeping logboek:
‘september en oktober’
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Zes hoofdgreenkeepers vertellen ons over hun werkzaamheden
in een bepaalde periode op hun golfbaan. We krijgen inzicht
in hun planning, werkzaamheden en hun leiderschap.
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De vierde in deze rij is Louis Snelders van Drentsche Golf &
Country Club.
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Tekst en foto’s: Jan van Mondfrans
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man Diederik Scholten en ik zijn in
dienst bij Ad Fontis. Twee man zijn in
dienst bij de WMD en de rest komt van
het werkvoorzieningschap. In de winter
werken we met 4 à 5 man op de golfbaan, de anderen houden zich dan
onder mijn leiding bezig met het onderhouden van de natuur- en waterwingebieden met de daarbij horende
pompstations. Momenteel werk ik zelf
nog veel mee maar dat moet in de toekomst minder worden.”

Hoe ziet je werkplan er in september en
oktober eruit?
“Onze werktijden in de zomer zijn van
07.00 tot 16.15 uur. Vanaf half september
wordt dat van 07.30 tot 16.15 uur en vanaf november werken we van 08.00 tot
16.15 uur. Voor de periode september en
oktober staan er vooral werkzaamheden
aan de fairways gepland. Voor de greens
staat gepland om door te zaaien met een
blend van roodzwenkgrassen. Ik ben een
groot voorstander van duurzaam beheer
van de golfbaan, daarom gebruiken wij
roodzwenk dominante grasmengsels.
De greens worden verticaal gemaaid.
Verticuteren doen wij alleen op de
aprons en de tees. In oktober staat vertidrainen van de greens op het programma, maar dat kan eventueel ook nog in
november.“

24
25

Op wat voor grondsoort is de baan aangelegd?
“De grondsoort is leemhoudend zand en
de grondwaterspiegel ligt gemiddeld op
2,5 meter diepte. Deze grondsoort staat
bekend als moeilijk waterdoorlatend.
We besteden veel aandacht om de doorlatendheid van de bodem te verbeteren.
Dit doen we door middel van wisweelen,
ijscodrainen, schudfrezen en veel vertidrainen. Wij beschikken over maar liefst
drie vertidrainmachines.”

Kun je het werkplan nog verder toelichten?
“Met 27 holes is het voordeel dat je een
lus van 9 holes kunt sluiten en zo ongestoord je werk goed kunt uitvoeren.
We beginnen met een paar holes te ijscodraineren en schudfrezen. Hierna wordt
de witte lus gewisweeld en daarna
worden de sleuven opgevuld met zand.
Verder worden er voorbereidingen
getroffen voor de bouw van een nieuwe
loods.”
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eze keer zijn we te gast op de
Drentsche Golf & Country Club
in Zeijerveen, bij Assen. De
omgeving van Assen is vooral bekend
door het TT circuit. Maar het biedt meer.
Naast de prachtige fiets- en wandelroutes
beschikt Drenthe sinds 2004 over het
grootste golfcomplex van NoordNederland. Deze golfbaan, ontworpen
door golfbaanarchitect Gerard Jol,
bestaat uit drie circuits met verschillende karakters. De 27 holes plus 9 holes
par 3 zijn aangelegd op ruim 140 hectare.
We treffen Louis Snelders in zijn wat
krappe behuizing, maar een grote
verbouwing staat op stapel. Na zijn
opleiding aan de Middelbare Tuinbouw
school, richting aanleg & onderhoud is
Louis in 1980 begonnen als hovenier. In
1982 koos hij voor wat meer zekerheid
en werd als greenkeeper aangenomen
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Heb je een adviseur?
“Nee, ik bespreek het onderhoud met
commerciële deskundigen, zoals John
Holleman en Mark Timmerman. Zij
beschikken over specifieke kennis, die ik
goed kan toepassen. Wel vind ik dat er in
de nabije toekomst op de Drentsche een
externe adviseur zou moeten komen.”
Hoeveel greenkeepers werken er op de
Drentsche?
“Op de Drentsche ligt het wat ingewikkeld. In totaal werken we met negen
man; twee via de WMD, drie via Ad
Fontis (uitzendbureau van WMD) en vier
man via de firma Dolmans, een bedrijf
dat is samengegaan met het werkvoorzieningschap Alescon. Assistent hoofdgreenkeeper Chris Kombrink, nieuwe

Onderhoud aan de greens?
“Onze roodzwenkgras dominante greens
hebben nogal last van heksenkringen en
rooddraad. Omdat we zeer terughoudend
zijn met stikstof, zijn er hier en daar wat
klaverplekjes ontstaan. Met roodzwenk
hoef je minder intensief te maaien, is
daardoor milieu bewuster en ontstaan
er minder ziektes. We dressen met 90/10
zand, heidecompost, ongeveer 2 mm dik,
5 tot 6 keer per jaar. We zaaien 2 tot 3
21
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keer per jaar door met puur roodzwenkgras. Wij maaien 3 tot 4 keer per week op
maandag, woensdag en vrijdag. In de
zomer worden de greens wanneer nodig
of bij belangrijke wedstrijden ook in de
weekenden gemaaid. Meestal ongeveer
10 tot 12 weekenden. Dit zal in de toekomst, naarmate het aantal speelrondes
toeneemt nog frequenter worden. De
maaihoogte in de zomer is 6 mm en in
de winter maaien we op 8 mm hoogte.
Beluchten doen we in de zomer regelmatig met crosstines om zo min mogelijk schade aan het speeloppervlak te
hebben. Als de greens gemaaid worden
verplaatsen wij ook meteen de holes.
Daarvoor heb ik met een hulpstuk de
mogelijkheid om de holesteker mee te
nemen. Dit bespaart tijd.”
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Wintergreens?
“Wij proberen om de greens zoveel
mogelijk open te houden. De wintergreens worden alleen in gebruik genomen onder winterse omstandigheden.”
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Werk je met speciale software voor je
onderhoudspan?
“Voor de urenregistratie en rekeningen
werk ik met een software programma
van WMD. In Excel maak ik schema’s
voor het onderhoud en de bemesting.”
Maak je zelf een bemestingplan?
“Het basisplan maak ik samen met mijn
assistent. In december worden er grondmonsters genomen en aan de hand van
de uitslag worden tekorten gecompenseerd middels het schema. Ik streef naar
een zo laag mogelijk voedingsniveau.”
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Urenwerkplan greens
Drentsche Golf & Country
Club
Greens maaien
en holes versteken
Voorgreens en
tees maaien
Verticaal maaien greens
Verticuteren aprons
Dressen
Doorzaaien
Meststof spuiten
Zwiepen
Meststof strooien
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okt
(uren) (uren)
100
90
140
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25
16
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25
12

110
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25
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sen die via een werkvoorzieningschap
werken vergt meer begeleiding en motivatie. Ik probeer het werk zoveel mogelijk te verdelen en voor afwisseling te
zorgen. Ik ben een praktijkman, maar
zou nog wat meer tijd op kantoor
moeten doorbrengen.”
Aan wie draag je verantwoording af?
“Ik heb regelmatig overleg met Jan
Willem van der Eijck, de directeur en
mede eigenaar van de Drentsche golfclub, over de voortgang van het onderhoud aan de baan. Zaken over aanschaf
van machines enzovoort bespreek ik met
Norbert Veldkamp, de manager van de
WMD.”
Hoe is de communicatie met de club?
“De leden ontvangen een twee wekelijkse

Hoe zit het met onderhoudmachines?
“De loods is te klein om onderhoud aan
machines uit te voeren. De WMD heeft
een werkplaats voor laswerkzaamheden.
Wij hebben een onderhoudscontract
om machines door de dealer te laten
repareren.”

v

Wat voor type leider ben je?
“WMD is een professioneel bedrijf met
een afdeling personeelszaken. Ik doe
mee aan teamsessies en ik wil dat we een
nog beter team worden. Dit houdt in dat
we elkaar moeten kunnen aanspreken
op fouten zonder dat iemand zich
gekwetst voelt. Leiding geven aan men22
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Bij het maaien van de greens worden ook
meteen de holes verplaatst. Hiervoor zit
er een hulpstuk op de maaier om de
holesteker mee te nemen.
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nieuwsbrief en ik geef informatie over
het duurzaam beheer van de golfbaan.
Elke maand krijg ik een overzicht van
clubwedstrijden en bedrijfsdagen. Dat
zou ik liever wat eerder ontvangen.
Maar het is nog een jonge club en dan
moet je als hoofdgreenkeeper flexibel
zijn en daarop inspelen.”

2

Committed to Green?
“Wij volgen een duurzaam beheerplan.
Logisch, want we zitten in een toekomstig waterwingebied, waardoor uitspoeling van nitraat tot een minimum
beperkt moet blijven en wij besteden
veel aandacht aan de flora en fauna.
Naast de golfbaan ligt op 100 ha een
arboretum, dat wordt beheerd door een
stichting. Onze bijdrage is dat we 8 uur
per twee weken hieraan onderhoud
verrichten. Midden in de baan ligt een
oud bos ter grootte van 18 ha met een
gedenkplaats, dat voor iedereen toegankelijk is. Dit heet het Verzetsstrijderbos.”
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Wat is je ambitie?
“Ik wil van deze baan iets heel moois
maken. Het aantal speelrondes bedraagt
momenteel circa 36.000, wat kan uitgroeien naar 60.000. Het is mijn uitdaging om met goed en duurzaam beheer
dit mogelijk te maken en door het volgen
van een aantal cursussen zal ik trachten
mijn leiderschap verder te ontwikkelen.”
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Van West naar Noord, een gedurfde stap?
“Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik na
zoveel jaren weer een nieuwe uitdaging
moest aangaan. Deze baan werd mij aangeboden. Het cultuurverschil was in het
begin wel even wennen, maar nu heb ik
het uitstekend naar mijn zin. We wonen
in een prachtige omgeving en ik hoop op
deze plek nog lang te blijven werken.”
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B-Serie
DIESELTREKKERS
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RTV VOERTUIG

TRACTOREN

MAAIERS

WERKTUIGEN

Kubota B-Day: beleef de Kubota B-serie
op stand 216 tijdens de DemoDagen in
Papendal (11 t/m 13 september 2007).

Gebr. De Vor Achterveld BV
Hessenweg 164 • Postbus 2 • 3790 CA ACHTERVELD
Tel. 0342 45 95 41 • Fax 0342 45 95 00 • info@devor.nl
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Heb je een mening over de Nederlandse greenkeeping wereld?
“Ik vind het jammer dat er nog op zoveel
banen met verboden chemische middelen wordt gespoten waardoor er oneerlijke concurrentie ontstaat. Hoe kan ik aan
onze leden uitleggen dat wanneer een
andere baan mooiere greens heeft, dit
meestal komt omdat er gespoten wordt?
Ik vind dat iedere golfbaan zich zou
moeten houden aan wat toegelaten is.”
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www.devor.nl

Voor Optimaal Resultaat:
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langwerkende meststof

• Dichtere zode
• Hogere stressbestendigheid
• Actieve wortelontwikkeling
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• Compactere gras- en
celstructuur van het blad
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Melspring International B.V., E-mail: hooft@melspring.com, Telefoon: 026-384 20 27
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