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de cursussen greenkeeper en hoofdgreenkeeper gevolgd en met succes afgerond. Daarna is hij in 1994 benoemd
tot hoofdgreenkeeper. Arjen (41) is vader
van een jongen (6) en een meisje (8) en
woont op fietsafstand van de golfbaan.
Tennis is zijn grote hobby en voor de rest
is hij veel op ‘zijn golfbaan’ te vinden.
Onderhoud van een 9 holes golfbaan
vergt een totaal andere aanpak dan een
18 of 27 holes golfbaan.

Wat is de Domburgsche voor een golfclub?
“De Domburgsche is een besloten club
met 450 leden en 250 buitenleden. Deze
laatste categorie heeft vaak een zomerhuis in de buurt en komt vooral in de
zomer regelmatig spelen. Dat zorgt voor
veel meer speelrondes in juli en augustus. In de zomermaanden wordt de baan
druk bezocht door greenfee spelers. De
baan is aangelegd in 1914 naar een ontwerp van architect E. C. Warren. Tijdens
de Tweede Wereldoorlog zijn door vallende bommen veel kraters in de baan
ontstaan, die nu als gras of zandbunkers
dienen. Tien jaar geleden is een begin
gemaakt met het renoveren van de
greens. Eerst green 1, 4, 6 en 8 en twee
jaar later de rest. Toen de bouw van het
nieuwe clubhuis klaar was, zijn in 2002
de putting-, chipping- en de 9e green
opnieuw aangelegd. De Domburgsche is
een echte links course, van de eerste tee
heb je een prachtig uitzicht op de Noordzee. In de winter kan het gebeuren dat
bij noordwester storm een aantal greens
helemaal onder het stuifzand liggen.”
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Greenkeeping logboek:
‘juli en augustus’
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Zes hoofdgreenkeepers zullen ons dit jaar vertellen over hun
werkzaamheden in een bepaalde periode op hun golfbaan.
We krijgen inzicht in hun planning, werkzaamheden en hun
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Domburgsche Golf Club.
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Tekst en foto’s: Jan van Mondfrans
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leiderschap. De derde in deze rij is Arjen Bosschaart van de
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aar je op hoopt tijdens de lange
rit naar de Zeeuwse kust,
gebeurt werkelijk. Met zware
bewolking vertrekken en onderweg
regelmatig een regenbui. Bij Bergen op
Zoom houdt de regen op en in Domburg
aangekomen, breekt de zon door de
wolken. We treffen Arjen op de putting
green. Hij is bezig met het afstellen van
zijn nieuwste aanwinst: een Vertidrain
Mustang. Als alles goed is afgesteld gaat
Kees de Visser, die al 25 jaar werkzaam
is op de Domburgsche, aan het werk en
neemt Arjen de tijd voor het interview.
Na zijn opleiding aan de Middelbare
Agrarische school, richting veeteelt, is
Arjen in mei 1988 op de Domburgsche
Golf Club gaan werken. Toen was het
onderkomen van de greenkeeping nog
in een bunker. Op verzoek van de
Baancommissie heeft Arjen bij het IPC
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natuurlijk meer kunnen bemesten,
maar dan moet ik ook vaker maaien. Nu
worden de fairways één keer per week
gemaaid, op donderdag. Maar het liefst
maai ik ze twee keer per week.
Beregening is noodzakelijk om er gras op
te houden zodat de contouren zichtbaar
blijven, maar vaak zijn de fairways in
juli en augustus helemaal bruin.”
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Heb je een adviseur?
“Nee, maar dat wil niet zeggen dat ik
geen adviseur zou willen. Nu overleg ik
met leveranciers en heb goede contacten
met enkele collega-greenkeepers. Ik heb
in de afgelopen 19 jaar veel kennis en
ervaring opgedaan om zelf een mening
te hebben over het onderhoud van een
9 holes links course.”
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Hoeveel greenkeepers werken er op de
Domburgsche?
“Kees de Visser en ik zijn de enige in
vaste dienst. In de zomer zijn er een paar
vakantiekrachten die ons helpen met
lichte werkzaamheden. Van prullenbakken legen tot het aanharken van de
bunkers.
Onze werktijden zijn van 07:30 tot 16:30
uur, we kennen geen zomer- of wintertijden. Wel kom ik regelmatig wat
vroeger, wanneer het druk in de baan is.
Vooral in juli en augustus.”
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Hoe ziet je werkplan er in juli en augustus uit?
“De greens worden in het groeiseizoen
elke dag gemaaid door Kees, behalve op
zaterdag. Dan doe ik het. Alle greens
maaien vergt ongeveer twee uur. Ik
benut die periode om een inspectieronde
te maken en te besluiten of de geplande
werkzaamheden van die dag ook daadwerkelijk moeten worden uitgevoerd. Zo
heb ik mijn handen vrij om bij geschikt
weer eventuele bespuitingen en bemesting te doen. De tees worden twee keer
per week gemaaid. Maar bij groeizaam
weer kan ik bepalen om ze nog een keer
te maaien. Ook stel ik vast of en hoeveel
er beregend moet worden. Ik ben verantwoordelijk voor de bespuitingen en
bemesting van de greens en verplaats
de holes twee keer per week. Is er een
belangrijke wedstrijd dan verplaats ik
de holes nog een keer extra. In de zomermaanden worden de greens op 5 mm
gemaaid.”
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Op wat voor grondsoort is de baan aangelegd?
“Arme duingrond, waar het gras maar
matig op wil groeien. Vegetatie zoals duizendblad, weegbree, vogelmuur en wilde
geranium voelen zich thuis op arme
duingrond. Dat betekent dat gecultiveerde grassoorten veel aandacht vragen.
Sinds 1995 hebben we fairwayberegening,
hierdoor is het gras op de fairways wel
verbeterd. Maar we beregenen alleen
wanneer dit echt nodig is aangezien
het water licht zout is en we het links
karakter willen behouden.”
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Vergen de fairways op arme duingrond
veel onderhoud?
“Het is niet makkelijk om op deze grond
een goede grasmat te krijgen. Ik zou
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Kun je het werkplan nog verder toelichten?
“Dankzij het urenoverzicht kan ik snel
bepalen of ik een werkgang wel of niet
kan doen. Tijdens de extra drukte in de
zomer wil je voorkomen dat de golfers te
veel last van je hebben. Daardoor komt
een deel van de planning vaak niet uit
en moeten we het uitstellen tot in de
herfst. Het vertidrainen met cross tines
gaat in ieder geval wel door. Dit gaat snel
en daar hebben de spelers geen last van.
In de zomer spuit ik wat vaker een vloeibare bemesting. Met twee greenkeepers
is het praktisch onmogelijk om in de
drukkeperiode alle geplande werkzaamheden uit te voeren.”
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Hebben de greens last van ziekten en plagen?
“Dollarspot in de zomer en fusarium in
de herfst. Ik controleer regelmatig de
viltlaag in de greens, geef niet te veel
water om het straatgras te onderdrukken. Dit jaar spuit ik voor het eerst met
PrimoMaxx om de groei van straatgras te
remmen. Ik hou de viltlaag goed onder
controle door twee keer per jaar met de
Graden te verticuteren.”
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Wintergreens?
“Ja, we hebben wintergreen, die krijgen
vanaf september aandacht, zoals prikken, bezanden en bemesten. Ze zijn relatief klein en hebben grote cups. We
gebruiken de wintergreens ook tijdens
onderhoudswerkzaamheden aan de
greens, zodat spelers er zo min mogelijk
hinder van ondervinden. Mijn motto is:
Baan wit = gesloten, baan groen = open.”
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Werk je met speciale software?
“Omdat je maar met twee man in vast
dienstverband werkt, is het belangrijk
om een urenregistratie bij te houden. In
totaal zijn 3.400 manuren aan werk per
jaar beschikbaar. Het is prettig te weten
hoe dit over de maanden verdeeld is en
hiermee kun je aantonen hoeveel tijd
bepaalde werkzaamheden vergen. Zo
vertidrain ik twee keer in de maand en
per werkgang neemt dat 8 uur in beslag.”
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Maak je zelf een bemestingplan?
“Ja, elk jaar neem ik monsters en laat die
opsturen naar Harris. Vervolgens gebruik
ik de wintermaanden om het schema op
te stellen. Ik zorg dat ik goed op de hoogte
blijf van de laatste ontwikkelingen op
22
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Urenoverzicht
Domburgsche Golf Club

bemestingsgebied. Het wedstrijdschema
is de basis van mijn bemestingplan.”

juli augustus
Greens
(uren) (uren)
Maaien
60
60
Verticaal maaien
5
Bemesten
15
15
Beluchten
8
8
Dressen
8
Dauw vegen
Holes versteken
10
10
Doorzaaien/ verticuteren
3
3
Onkruid / beschadigingen 2
2
Overige werkzaamheden 12
12
Tees
Maaien
18
18
Bemesten
6
Beluchten / dressen
Teeboxen
7
7
Divots
20
20
Overige werkzaamheden
6
6
Semi-rough
Maaien
60
20
Bunkers
Harken
6
6
Randen bosmaaier
4
Onkruiden / profileren
4
4
Fairways
Maaien
30
30
Bemesten
Onkruid behandeling
Doorzaaien
Beluchten
Konijnengaten
Algemeen
Beregening
10
10
Paden / parkeerplaats
10
Machineonderhoud/werkplaats 2
2
Baanmeubilair
8
Afrastering/omheining
8
Driving Range
8
8
Adviseur/leverancier
4
4
Externe contacten/bezoeken 2
2
Baancie vergadering
4
4
Administratie
8
8
Cursus
Snoeiwerk
Renoveren / herstellen
Totaal aantal uren
313 294

Hoe zit het met onderhoud machines?
“In het hoog seizoen doet onze dealer
het onderhoud en reparaties. In de
winter repareren we zelf en wordt groot
onderhoud door de dealer gedaan.”
Wat voor type leider ben je?
“Ik sta open voor kritiek en overleg,
maar bepaal wel zelf wat er moet
gebeuren. Ik ben van plan om een
managerscursus te gaan volgen,
want het kan altijd beter.”
Aan wie draag je verantwoording af?
“Eén keer per maand heb ik overleg met
de baancommissie. We werken met een
vaste agenda zodat alle onderdelen van
de baan worden besproken. Ik maak zelf
de begroting en probeer door middel
van verantwoording van de werkuren
aan te tonen wat ik nodig heb. Sommige
werkzaamheden worden uitbesteed.”
Committed to Green?
“Bijna elke vergadering breng ik dit
onderwerp onder de aandacht van de
baancommissie. Bij ons worden al inventarisaties gedaan van de flora en fauna.
Het is een kwestie van tijd. Maar we zullen zeker binnen enkele jaren het certificaat gaan aanvragen. Het is een kwestie
van de goede mensen bij elkaar brengen
om het project te laten starten.”
Heb je een mening over de Nederlandse greenkeeping wereld?
“Er is in de afgelopen jaren veel veranderd. Er is meer erkenning van het vak
maar de Golf CAO zorgt er toch voor dat
veel jonge mensen een ander vak kiezen.
Ik vind het jammer dat de NGA haar
vergaderingen in Voorthuizen houdt.
Dat is voor mij, zeker met de huidige
files, gewoon te ver weg.”
Wat moet beter?
“Iedere hoofdgreenkeeper zou een persoonlijk ambitieplan moeten hebben.
Zorg voor verbreding van je vakkennis
en ga bij collega’s op andere banen kijken. Bezoek beurzen en bijeenkomsten.
Zo wordt de erkenning van ons vak
vanzelf beter. Door goede prestaties te
leveren kunnen we meer afdwingen.”

7

Groen&Golf juni 2007

