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9 holes zijn ontworpen door Frank
Penning, deze zijn aangelegd in 1975 in
een productiebos. Het bos bestaat vooral
uit grove den, dat vroeger vanwege zijn
rechte stammen stuthout leverde voor
de mijnen. In 1983 zijn er naar een ontwerp van Donald Steel nog 4 holes in
het bos en 5 holes in open bouwland
bijgekomen. De totale oppervlakte van
het terrein beslaat 56 ha.”

Op wat voor grondsoort is de baan aangelegd?
“De oude bosholes liggen op hoge, droge
en arme zandgrond, vrij grof van structuur met veel grind. Bij de aanleg van de
vijf nieuwe waterholes is een dikke laag
teelaarde opgebracht, waardoor deze een
ander onderhoud vergen dan de oude
bosholes. Het gras groeit bijna vanzelf
op de waterholes, maar op sommige
plekken zitten zand- en grindbanken. De
grondwaterspiegel op het totale terrein
verschilt tussen de drie en vier meter. Het
verschil in ondergrond van de fairways
vraagt daarom een aangepast schema.”
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time, daarnaast werken we met twee
parttimers en ‘s zomers beschikken we
over twee vakantiewerkers. Zij werken
ook in het weekend, hun werkzaamheden bestaan uit onder meer sweepen.
In de zomer mogen onze greenkeepers
maximaal twee weken met vakantie.”
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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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leiderschap. Na Anton Metselaar is Eric Wijnhoven de tweede
in deze rij.
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ric Wijnhoven (35), net vader
geworden van een tweede dochter,
werkt bijna acht jaar op golfbaan
Geijsteren, waarvan de laatste 2,5 jaar als
hoofdgreenkeeper. Na de Landbouwschool heeft Eric met succes de opleiding
Bosbouw en Cultuur- en Natuurtechniek
gevolgd in Velp. Hij heeft het diploma
hoofdgreenkeeper en bezit een spuitlicentie. Zijn grote passie is voetbal, dat
beoefent hij nog elke week. Hij was 11
jaar lang spits in het eerste elftal van
Wanssum en Meerlo. Momenteel is hij
bestuurslid bij de voetbalvereniging
Meerlo, zijn portefeuille is de accommodatie. Daarnaast is Eric bestuurslid van
de plaatselijke carnavalsvereniging.
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Wat is G&CC Geijsteren voor een golfclub?
“Geijsteren is een besloten club, de golfbaan is in drie fasen aangelegd. De eerste
Groen&Golf april 2007
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Werk je zelf nog mee?
“50% van mijn tijd werk ik mee in de
baan. Ik plan mezelf niet in op de fairwaymaaier, maar ik maai wel af en toe
de greens. De holes en de teemarkers
verzet ik meestal zelf.”
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Greenkeeping logboek:
‘mei en juni’
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Vergen fairways op zandgrond veel onderhoud?
“Zeker in droge zomers is het niet makkelijk om te kiezen wanneer en hoeveel
er moet worden beregend. Zouden we
de oude bosholes laten verdrogen dan
wordt het verschil met de nieuw aangelegde holes niet alleen te zichtbaar, maar
is de rol van de bal ook totaal verschillend, hetgeen ongewenst is. De fairways
van de bosholes mogen in de zomer wel
bruin kleuren, wat helaas niet lukt op de
rijkere fairways. Het maairegime is in de
afgelopen drie jaar drastisch veranderd:
voorheen maaiden we de fairways anderhalf keer per week, tegenwoordig worden ze drie keer per week gemaaid. Dat
heeft een aanzienlijke verbetering van
de grasmat opgeleverd. We krijgen veel
complimenten van spelers, de ligging
van de bal is sterk verbeterd.”
Heb je een adviseur?
“Onze baancommissaris Raff Ditrich is
werkzaam bij de Grontmij. Vanuit zijn
achtergrond weet hij precies welke specialisten hij moet inschakelen voor bepaalde problemen in de baan. Dat geldt van
baanarchitect tot grasvelddeskundige.”
Hoeveel greenkeepers werken er bij Geijsteren?
“Momenteel werken er vijf personen full

Hoe ziet je werkplan mei - juni eruit?
“Het werkplan maakt deel uit van een
beheerplan. In de afgelopen jaren hebben we in samenwerking met expertise
van buiten een beheerplan opgesteld.
Daarin is vastgelegd wat onze doelstellingen zijn en dit beheerplan is het kader
waarbinnen ik ruimte heb om de baan
te onderhouden. Het bosonderhoud valt
niet onder onze werkzaamheden. Ik
maak zelf de schema’s van de uit te voeren werkzaamheden en bespreek dit met
de baancommissie.”
Zijn er speciale punten die de aandacht vragen
in mei en juni?
“In mei beginnen we, direct na de NGFcompetitie, met het groot onderhoud
voor de fairways vanwege het Nationale
Matchplay kampioenschap in juni.
Verticuteren en daarna doorzaaien en
bemesten. Daarna worden de greens
geverticuteerd en doorgezaaid. We
meten de viltlaag en snijden met de Sisis
op de juiste diepte om de viltlaag goed te
kunnen verwijderen. Elk jaar ben ik weer
verbaasd over de aangroei van het vilt.
Ook op de tees voeren we dit onderhoud
uit. De fairways maaien we de eerste keer
op een hoogte van 16 mm en zakken
daarna geleidelijk naar een hoogte van
10 mm in de week van het Matchplay
kampioenschap. De greens maaien we
na de winter voor de eerste keer op
6 mm, in april hopen we te kunnen
zakken naar 5 mm om tenslotte uit
te komen op 4 mm gedurende het
Matchplay kampioenschap.”
Gebruik je speciale software voor je
onderhoudsplanning?
“Nee, ik heb zelf in Excel de nodige sche21

GG02 06 logboek 3p

10-04-2007

14:00

Pagina 22

wk

ma’s uitgewerkt waarmee het prima
werken is.” Trots toont Eric diverse overzichten; op één A4’tje wordt zichtbaar
gemaakt hoe de uren verdeeld zijn over
de diverse onderdelen van de baan.
“Vanzelfsprekend vragen de greens
de meeste tijd. Aan de fairways (15 ha)
wordt per jaar 100 uur meer arbeid
verricht dan aan de tees (1,1 ha).”
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Kun je het werkplan wat toelichten?
Bij deze vraag voelt Eric zich duidelijk in
zijn element. Aan de muur van zijn kantoor hangen diverse schema’s waarbij
urenverantwoording goed zichtbaar
wordt. “We zaaien de greens afwisselend
door met puur roodzwenk- en puur
struisgras. We gebruiken sinds kort veel
meer vloeibare meststoffen en richten
ons voor bemesting vooral op de ontwikkeling van de gewenste grassen. Meer
dan 20% van onze beschikbare tijd werken we aan de greens, dat komt neer op
2.800 uur per jaar. In mei ligt dit op 285
uur en in juni – vanwege het Matchplay
kampioenschap – zelfs op 380 uur.
Gemiddeld werken we 240 uur per
maand aan de greens.”

d

w

Hoe is de communicatie met de leden?
“Voorafgaand aan het werk plaatsen we
informatie op onze website en het mededelingenbord. Leden hebben over het
algemeen begrip voor onze werkzaamheden. We houden zoveel mogelijk
rekening met clubwedstrijden.”
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Hebben de greens last van ziekten en plagen?
“Het percentage straatgras is door het
gevoerde beleid in de afgelopen jaren

Urenverdeling greens en
voorgreens op Geijsteren
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Maaien
Holes versteken
Vertidrainen
Dressen
Doorzaaien
Verticuteren
Verticaal maaien
Spuiten
Rollen
Zwiepen
Meststoffen granulaat
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Mei
100
25
20
15
10
47
30
10
10
0
5

Juni
120
35
23
15
5
0
15
11
50
15
5
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we minder gebruik te maken van derden.
We zijn ervan overtuigd dat we door
deze manier van werken sneller kunnen
anticiperen op storingen waardoor we
grote reparaties kunnen voorkomen.”
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Wat voor manager ben je?
“Het opgestelde doel ten aanzien van
het onderhoud van de baan is voor mij
heilig, inspraak is daardoor van ondergeschikt belang. “
Op Geijsteren worden de fairways tegenwoordig drie keer per week gemaaid.

afgenomen. We beregenen minder,
maaien intensiever en hebben de
bemesting aangepast.”
Maak je zelf een bemestingschema voor
de greens of doe je dit in overleg?
“Ieder jaar worden er grondmonsters
genomen bij Harris en Analync. Dit
is de basis van mijn bemestingplan.
Ik probeer dit schema zo consequent
mogelijk te volgen.”
Zijn er dit jaar nog belangrijke toernooien?
“Onze clubmatchplay kampioenschappen vallen een week voor het Nationaal
Matchplay kampioenschap. Vanaf begin
mei werken we toe naar het Nationaal
Matchplay kampioenschap in de derde
week van juni. Dit gebeurt allemaal met
eigen mensen. Ik meet voorafgaand aan
deze wedstrijden regelmatig de snelheid
van de greens. In de week van het toernooi worden de greens ’s ochtends
freequee en ’s avonds cross gemaaid en
twee keer per dag gerold om een 10 op
de stimpmeter te krijgen.”
Wat is jouw beleid ten aanzien van wintergreens?
“Onze wintergreens zijn groot en vlak en
worden goed onderhouden zodat de
leden er met plezier op putten. Daardoor
kunnen we de zomergreens meestal wel
enkele maanden sluiten. Dat stelt ons in
staat om de greens voor aanvang van de
NGF-competitie weer in goede staat te
krijgen.”
Wordt het machinepark zelf onderhouden of
wordt dit uitbesteed?
“Door het eigen onderhoud van het
machinepark door Paul Tax houden we
de kosten binnen de perken en hoeven

Welke goede voornemens heb je om je
leiderschap te verbeteren?
“Misschien kan mijn communicatie nog
wel verbeterd worden. Ik zal hier in de
toekomst zeker meer aandacht aan besteden. Momenteel heb ik privé te weinig
tijd over om een opleiding in de avonduren te volgen, maar dat wil ik zeker
weer gaan doen.”
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Aan wie draag je verantwoording af?
“Ik heb regelmatig overleg met mijn
baancommissaris. Hij is van alles goed
op de hoogte en wij zitten bijna altijd op
dezelfde golflengte als het gaat om
onderhoudtechnische zaken.”
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Committed to Green?
“De intentieverklaring is getekend, veel
inventarisatie is al gedaan. Wij hebben
geen streefdatum wanneer het exact
klaar moet zijn. Maar we verwachten
binnen twee jaar het geheel af te ronden
om het certificaat te krijgen.”
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ALL-in-ONE
greens maintenance system...
De Multi-green is de enige trilrol
voor alle seizoenen en iedere green.
Onze trilrol is gemonteerd in het
Multi-green All-in-One chassis.
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Heb je een mening over de Nederlandse golf- en
greenkeeperwereld?
“De NGA-dagen zijn heel plezierig voor
de contacten onderling. Hierdoor kan ik
veel makkelijker contact opnemen met
één van mijn collega’s op een andere
baan om te vragen hoe zij omgaan met
bepaalde problemen.”
Wat moet beter?
“Ik zou meer tijd willen vrijmaken om
andere banen te bezoeken.”
Hoe zie jij je toekomst?
“Geijsteren is niet mijn eindstation, hoewel ik het hier uitstekend naar mijn zin
heb. Met de toename van het aantal
nieuwe banen zal zich in de toekomst
zeker nog een mogelijkheid aandienen
waarbij ik mij verder kan ontwikkelen.”
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voor meer informatie en dealers:
www.reindrost.com
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