Baan in conditie

KLM Dutch Open terug
naar de Kennemer

Baan in conditie

De greenkeepers op de Kennemer
werken al het hele seizoen naar het KLM
Dutch Open. Op het moment suprème
gaan alle registers open. Zodra het licht
is, zo net na vijven rukken ze uit zodat
om 7.00 uur het spel kan beginnen.
Overdag zijn ze afwisselend stand by en
’s avonds van 7 tot 9 volgt nog een maaironde. Helemaal rechts Dick Vastenhouw.

De Kennemer Golf en Country Club in Zandvoort mag dit jaar weer het KLM Dutch Open op
zijn baan verwelkomen. Dick Vastenhouw maakte dat eerder als greenkeeper ook al eens mee,
maar is nu als hoofdgreenkeeper eerste verantwoordelijke voor de conditie van de baan.
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it jaar staan Dick Vastenhouw en
zijn team een forse uitdaging te
wachten. Het KLM Dutch Open dat
op 10 augustus officieel start, vergt een
perfecte baan en organisatie tijdens de
wedstrijd. Dat lijkt nog ver weg, maar
Dick en zijn mannen zijn al het hele
seizoen druk in de weer met de voorbereidingen. Een toernooi met 1,6 miljoen aan prijzengeld en een hoofdprijs
van 270.000 euro stelt zo zijn eisen.
Dick Vastenhouw begon in 1984 zijn
loopbaan als greenkeeper op de
Kennemer. Tien jaar geleden werd

hij hoofdgreenkeeper op de 90 hectare
27 holes baan. De Kennemer is de oudste
seaside-baan van Nederland. De B/C-baan
is al in 1927 ontworpen door Harry Colt.
De A-baan die een geheel vormt met de
B- en C-banen was in 1985 gereed. Op de
Kennemer zijn al veel wedstrijden georganiseerd en ook de European Tour was
er al eerder te gast.
Het is een uniek gelegen baan midden in
de duinen. Het rietgedekte clubhuis in
Engelse stijl dat hoog gelegen een mooi
uitzicht over de baan geeft en ook op
veel punten vanuit de baan in de verte

te zien is, geeft de baan een bijzondere
sfeer. Met de Noordzee op een steenworp
afstand kan het er flink waaien. Ook dat
tekent het karakter van de baan die ook
een stuk vaderlandse geschiedenis met
zich mee draagt. De baan is namelijk
ook het decor van een groot aantal
bunkers uit de Tweede Wereldoorlog.
Het onderkomen van de greenkeepers
zit ook in een bunker uit die oorlog.
Dat klinkt mogelijk wat spartaans, maar
een recente renovatie maakt het tot een
comfortabel en representatief geheel.

Onderhoud
Net als elke baan zijn er op de Kennemer
ook allerlei puntjes die de greenkeepers
nog wel aan willen pakken om de baan
er tip top bij te leggen. Met een prestigieuze wedstrijd als het KLM Dutch Open
is er extra druk om al die punten versneld aan te pakken. Zo is inmiddels de
weg die loopt langs de opslagplaatsen tot
aan de driving range opnieuw geasfalteerd. Verschillende bunkers zijn opgeknapt, de kanten opnieuw opgezet en
weer strak gemaakt. Verschillende tee’s
zijn gerenoveerd en enkele wat vergroot

en vlakgemaakt. Maar ook voor het normale onderhoud heeft het KLM Dutch
Open zijn consequenties. Normaal zou er
op de Kennemer in de zomer nog twee of
drie keer worden gevertidraind, maar
dat blijft nu beperkt tot één keer. Voor
Dick Vastenhouw is het vooral het overleg met de PGA en de agronomist van de
PGA dat dit soort dingen bepaalt. Dick
zou bijvoorbeeld best willen holprikken,
maar dat wordt nu alleen vertidrainen
met pennen voor een sneller herstel. Op
de Kennemer wordt normaal om de drie
tot vier weken gehydrojet. Dat kan
gewoon zo blijven. Dick praat er makkelijk over en maakt over datgene wat er
op hem afkomt een ontspannen indruk.
Maar dat wordt natuurlijk anders als
het moment daar is.

Materiaal
Na maanden van voorbereiding en naar
de wedstrijd toe werkend komt er tijdens
de wedstrijd heel wat aan te pas.
Normaal zijn er negen mensen beschikbaar voor het onderhoud, tijdens de wedstrijd worden dat er 17. Van de acht extra
mensen zullen er twee mensen zijn die
twee weken voor het Dutch Open aanwezig zijn. De andere zes komen de laatste
week, tevens zijn daar nog eens zes extra
divotters bij. Wat het totaal op 23 brengt.
De groep divotters zijn er voor calamiteiten en natuurlijk het divotten.
De fairways worden zowel ’s morgens als
’s avonds gemaaid. Op dat punt merkt
Dick toch wel de invloed van enerzijds
de steeds hogere eisen die worden
24

Groen&Golf juni 2006

Groen&Golf juni 2006

gesteld en anderzijds ook de techniek die
steeds meer mogelijk maakt. Nu worden
de greens op 4,5 tot 5 mm gemaaid.
Tijdens het toernooi wordt dat 3 of
mogelijk zelfs onder 3 mm. De 13 mm
van de fairway gaat naar 9 mm. Dat
wordt naar het toernooi toe afgebouwd.
Maar ook met het maaien van de roughs
en semi roughs bijvoorbeeld wordt er nu
al rekening met het Dutch Open gehouden om het zo in te richten dat tijdens
de wedstrijden het er allemaal zo mooi
mogelijk bij ligt.
Deels is het alleen rond te zetten met voldoende vakbekwame mensen, anderzijds
is er ook extra materiaal voor nodig. Jean
Heybroek en Pols Zuidland leveren een
KLM Dutch Open package. Dat betekent
zowel machines als technische ondersteuning. Pols zet twee extra fairwaymaaiers in. Een met trilrollen en een set
extra trilrollen voor een andere machine.
Jean Heybroek stelt een rough of semi
rough maaier beschikbaar en twee extra
greenmaaiers. Een als backup en een
met trilrollen. Perfors levert enkele
John Deere transporters.
Op de donderdag voor de wedstrijd worden alle kooien geslepen en afgesteld.
Dat gebeurt door de Engelse specialist
Bernhard die met de European Tour mee
reist. Niks wordt aan het toeval overgelaten om het toernooi optimaal te
laten verlopen.

Martin Smits is freelance journalist, Biddinghuizen.
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