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Maandoverzichten worden afgegeven
aan het secretariaat en eventuele overuren verrekend. ‘s Winters werken zij
37,5 uur per week. Vanaf 1 april worden
de werktijden weer 42,5 uur per week
en wordt er vroeger begonnen.”

Op wat voor grond is de baan aangelegd?
“De baan is aangelegd op middelzware
kleigrond van 35 procent afslibbaar.
Op een meter diepte zit zand en water
met een hoog zout gehalte, wat als
beregeningswater niet ideaal is.”

Kun je het werkplan wat toelichten?
“Aan het eind van het seizoen worden de
greens op 8 mm gemaaid. In maart
wordt de eerste maaibeurt op 6 mm
gemaaid en al naar gelang de groei gaan
we in april naar 5 mm. Ik maak gebruik
van grondanalyses en baseer mijn
bemestingschema mede op de uitslag
van de analyses. Dit jaar wil ik beginnen
met een snelwerkende meststof met een
hoog percentage ijzersulfaat om het gras
goed af te harden. Onze greens zijn opgebouwd uit een mengsel van zand en
heidecompost. We dressen regelmatig
kleine hoeveelheden puur zand, vinden
beluchten erg belangrijk en proberen
het gras zo droog mogelijk te houden om
ziekten geen kans te geven. Onze greens
bestaan uit roodzwenk en struisgras.
Door de grote bespelingsdruk zie ik dat
het aandeel Poa annua elk jaar toeneemt. Dit jaar gaan we minstens drie
keer doorzaaien met het mengsel Bar
Superbe. Dat bestaat uit 80 procent roodzwenk en 20 procent struisgras.”

Fairways op kleigrond, vergt dat veel
onderhoud?
“Een deel van de fairways ligt inderdaad
op te vette kleigrond. Het is een kwestie
van management. Opletten dat de toplaag niet te veel uitdroogt waardoor er
scheuren optreden. Een duurzaam
beheer zorgt ervoor dat de sterkste grassen
overleven, we verschralen wel de slechtste delen van de baan. Ook wordt er met
de beluchtingsschudfrees gewerkt om
deze zware grond van lucht te voorzien.”
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Zes hoofdgreenkeepers zullen ons dit jaar vertellen over
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werkzaamheden en leiderschap. Anton Metselaar bijt de spits
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af. Hij is hoofdgreenkeeper op de polderbaan Zeewolde.
Een bos-, park- en duinbaan komen ook aan de beurt.
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Tekst en foto’s: Jan van Mondfrans
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nton Metselaar (37) is twaalf jaar
werkzaam op Zeewolde en sinds
vier jaar hoofdgreenkeeper. Hij is
getrouwd en heeft een dochtertje van
twee jaar. In april verwacht hij gezinsuitbreiding. Zijn grote hobby is sleutelen
aan zijn Jeep 4x4 en daarna trials rijden.
Na de lagere bosbouwschool heeft Anton
de opleiding MTB Frederiksoord met
succes gevolgd. Hij leerde het vak bij zijn
vader op Zoetermeer en op Nunspeet en
behaalde diploma’s voor green- en hoofdgreenkeeper bij het IPC.
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Heb je een adviseur?
“Onze adviseur is Roger Stillwell. Hij
adviseerde ons om over te stappen op
organische meststoffen om een gelijkmatige groei te krijgen, maar dat is me
minder goed bevallen. Ik heb de indruk
dat de toplaag wat vetter is geworden en
dat de meststof lang in de herfst doorwerkte waardoor we behoorlijk last van
fusarium kregen.”

Hebben de greens last van ziekten en plagen?
“De bekende schimmelziekten, van dollarspot tot fusarium. Ook hebben we last
van emelten in de greens. Ons beleid is
er op gericht om zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen toe te passen.”

26

Hoeveel greenkeepers werken er op Zeewolde?
“Negen mannen en één vrouw. De meesten werken al meer dan vijf jaar op
Zeewolde. Er worden voor het bosbeheer
extra arbeidskrachten ingehuurd en
’s zomers worden vakantiewerkers en
schoolverlaters ingezet.”
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Wat is Zeewolde voor een golfclub?
“De club heeft een besloten karakter en
beschikt over 27 holes en een 9 holes
kleine baan, aangelegd in 1984 en
gerenoveerd in 1997. Het totale terrein
beslaat 120 ha. Naast het onderhoud aan
de golfbaan heeft Zeewolde ook 40 hectare

18

bos in eigen beheer. Zeewolde is een echte polderbaan, maar we hebben de intentie om er een parkbaan van te maken.
Zo willen we ons onderscheiden van de
omliggende golfbanen. Het aantal speelrondes komt in de buurt van 70.000.”

d

Greenkeeping logboek:
‘maart-april’

20

Interview

Maak je zelf een bemestingschema voor de
greens of doe je dit in overleg?
“Uitgangspunt is om niet boven 150 kilo
pure stikstof uit te komen en een gelijkmatige groei van het gras te krijgen. Met
het aantal speelrondes op Zeewolde
moet het gras wel een adequate voeding
krijgen om deze bespelingsdruk aan te
kunnen.”
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Hoe ziet je werkplan eruit?
“Aan de wand van de kantine hangen
allemaal werkbrieven. Iedere greenkeeper vult op zijn eigen werkbrief de
uitgevoerde werkzaamheden in met het
aantal daaraan bestede uren. Deze gegevens verwerk ik in de computer met
Excel. Alle denkbare werkzaamheden
zijn in een matrix opgevoerd. Naast de
gebudgetteerde uren worden later de
gerealiseerde uren ingevoerd.

Zijn er dit jaar nog belangrijke toernooien?
“Nee, naast de clubweek en de clubkampioenschappen is er alleen in september
de landelijke bekende Zeewolde-Cup. Wij
preparen de baan voor dit soort evenementen door wat lager te maaien en te
zorgen dat de greens extra snel zijn.”
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Wat is jouw beleid ten aanzien van wintergreens?
“De leden willen graag grotere en vlakkere
wintergreens. Daar gaan we dit jaar
meer aandacht aan besteden. Dat betekent dat we al in augustus van start gaan
met het dressen van de plekken waar de
wintergreens zullen komen.”
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Wordt het machinepark zelf onderhouden of
wordt dit uitbesteed?
“Ik zie veel voordelen in het zelf onderhouden van machines. De flexibiliteit
en het snel weer beschikbaar hebben van
een kapotte machine wegen voor mij
zwaar. Op deze rijke grond groeit het
gras op de fairways soms erg snel en dat
vergt veel van de maaimachines.”

d

Wat voor manager ben je?
“Ik sta tussen mijn collega’s. Geef taken
op met veel eigen verantwoordelijkheid.
Daardoor zijn er meer personen betrokken bij alle aspecten van het onderhoud.
Als ik merk dat iemand niet goed in zijn
vel zit, ga ik direct een gesprek aan. Heel
belangrijk, luisteren en overleggen. Ik
maak bij het geven van opdrachten geen
onderscheid des persoons. Er is één keer
per week werkoverleg, maar iedereen
kan mij elke dag wat vragen. De functionerings- en beoordelingsgesprekken doe
ik samen met mijn tweede man, die ook
in het bezit is van het diploma hoofdgreenkeeper. De gesprekken vinden
plaats in januari.”

w
d

Welke goede voornemens heb je om je leiderschap te verbeteren?
“Ik wil mij opgeven voor de nieuwe cursus hoofdgreenkeeper en management.
Er staat op de begroting een bedrag van
6.000 euro voor het volgen van cursussen.”

v

3

Aan wie draag je verantwoording af?
“Ik heb eigenlijk met drie mensen te
maken, de baancommissaris van de club,
de manager en de baanmanager van de
stichting. Dat vergt wat aanpassing maar
is heel leerzaam. Met de baancommissaris heb ik één keer per maand overleg en
verder komt hij elke week even bijpraten.
De manager spreek ik dagelijks en met
de stichting wordt vier keer per jaar overleg gepleegd. Ik doe de voorstellen en die
worden meestal goedgekeurd.”
Committed to Green?
“Ja, de club heeft besloten om duurzaam
beheer te plegen. Daarom zijn wij volop
bezig met het inventariseren van allerlei
gegevens en hopen binnen een jaar ons
CtG certificaat te behalen. Dat betekent
dat we heel bewust omgaan met de
natuur in het terrein, maar er wel voor
zorgen dat de golfer kan spelen op een
goed onderhouden golfbaan.”
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Zeewolde heeft recent een slijpbank aangeschaft. Monteur Sander de Jonge is een handmaaier aan het slijpen, 50 procent van zijn tijd besteedt hij aan onderhoud en de andere helft
werkt hij mee in de baan.

Werkplan ‘maart-april’ op de greens van Zeewolde
Weeknummers
Maaien
Bemesten
Doorzaaien
Dressen & slepen
Holprikken & opvegen
Dauw vegen
Wetting agent

Interview

Heb je nog een mening over de Nederlandse
golf- en greenkeeperwereld?
“Ik vind het prettig dat ik met mijn
collega’s kennis kan uitwisselen en hun
banen kan bezoeken. We kunnen in een
open sfeer discussiëren en dat is een goed
gevoel. De bijeenkomsten van de NGA
zijn een positieve bijdrage daaraan.”

4
5

Hoe zie jij je toekomst?
“De laatste tijd denk ik wel wat vaker
over mijn toekomst na. Ik zou nog wel
meer aan kunnen, maar ben daar op
korte termijn nog niet aan toe.”

6

Heb je nog wensen?
“Och, de lat kan altijd hoger, daar ben ik
me goed van bewust. Maar ik ben tevreden, heb voldoende personeel, een goed
onderkomen en werk met fijne collega’s
op een gezellige club.”

7
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Wat moet beter?
“Ik vind dat de NGF eigenlijk te vroeg in
het seizoen begint met de landelijke
competitie. Maar we zullen er alles aan
doen om de greens zo goed mogelijk te
krijgen. Ook zou ik het prettig vinden als
golfers wat meer respect voor de greenkeepers tonen en niet slaan als wij
binnen het bereik van hun bal bezig
zijn.”
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PERFECT GREEN
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online

demogolf
Internationale
openluchttentoonstelling met
machinedemonstraties
Groenonderhoud
Landschapsinrichting
Gemeentewerken en
openbaar groen
Wegenbouw
Sportvelden
Golfbanen
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NATUUR ONTMOET TECHNIEK · NATURE MEETS TECHNOLOGY

Eisenach
17 – 19 juni 2007
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Dagelijks geopend van 9 - 18 uur
Toegang 8 euro
www.demopark.de

Organisatie: ARGE demopark GzF, Frankfurt / Messe Fulda, Fulda
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