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Op je visitekaartje staat ‘Corporated
Headgreenkeeper’. Een hele mond vol
maar wat betekent dit inhoudelijk?
“Het greenkeeper zijn is nog steeds actueel, maar mijn taken zijn tegenwoordig
wat breder verspreid. Ze hangen een
beetje tegen het managen en coördineren aan van man en machine op diverse
banen in zowel binnen- als buitenland.
Althans dat is een toekomstvisie die ik
destijds mee kreeg van mijn werkgever.”

‘Corporated Headgreenkeeper’ Marco Hut:

Duitse baan groot avontuur
Aan de NGA Greenkeeperwedstrijd deed ook Marco Hut mee. Groen&Golf vroeg hem waar hij op
dit moment als greenkeeper gestationeerd was. Hij zou nu op een baan in Duitsland werken. En
dat klopte, maar de eerste toenaderingsfout was al gemaakt want Marco laat zich tegenwoordig
aanspreken door ‘Corporated Headgreenkeeper’.
Tekst en foto’s: John van Hoesen

M

arco Hut is al ruim twintig
jaar greenkeeper. Sinds een
jaar werkt hij bij Quality Golf
Company B.V. uit Doorn. Deze onderneming promoot de golfsport middels het
concept ‘One2Golf’ Lesmethode (ISO
9001 gecertificeerd), zodat de toegankelijkheid om te kunnen en mogen golfen
bereikbaar wordt voor iedereen.
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Het bedrijf groeit en zoekt nog steeds
gekwalificeerde mensen. Een aantal
gerealiseerde, nieuwe en overgenomen
projecten zijn:
Golfcentrum Amstelhof, Uithoorn
(drivingrange / chip & putt course);
Golfcentrum McGregor, Driebergen
(drivingrange /chip & putt course);
Golfclub Doorn, Doorn/Driebergen

•
•
•

•
•
•
•

(9 holes Par 3 course) ;
Golfclub De Hildenberg in aanleg,
Appelscha. (9 holes volwaardig);
Golfclub Meisdorf, ‘Oost’-Duitsland
(18 holes);
Landhaus am Serrahner See, ‘Oost’Duitsland (9 holes volwaardig);
Golfclub Stromberg, ‘West’-Duitsland
(18 holes).
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Ben je dan overal en nergens?
“Op dit moment vraagt golfbaan G.C.
Stromberg heel veel aandacht zodat ik
hier nog wel een tijdje zal vertoeven.
Maar gelukkig is er wel dagelijks contact
met collegae op andere banen om kennis
en ervaring uit te wisselen. Hoofdgreenkeeper Simon van Dijk bijvoorbeeld
werkt op G.C. Meisdorf. Hij is er met zijn
hele gezin naar toe vertrokken. Maar ik
pendel voorlopig nog heen en weer, en
logeer doordeweeks in een van de appartementen op de golfbaan. Van oorsprong
is het namelijk een vakantiepark op een
heuveltop waar omheen later de golfbaan is gebouwd op ruim vijftig hectare.
Maar een deel van het recreatiepark
wordt nu permanent bewoond. Na
een faillissement is de baan en enkele
gebouwen overgenomen door mijn
huidige werkgever.”
Hoe tref je een baan dan aan als je aan
zo’n avontuur begint?
“Je kijkt het eerst naar de omgeving en
dan ben je gelijk verkocht. De achttien
holes golfbaan ligt in het dorpje
Stromberg-Schindeldorf, op drie kwartier rijden ten zuiden van Koblenz.
Staande op Green vier of Tee vijf heb je
een schitterend uitzicht over het dal en
een deel van de baan. Je moet natuurlijk
wel door de fantastische ligging heen
kijken. Ik ben nog steeds bezig met het
inventariseren van probleemgebieden en
logistieke aangelegenheden. Zo hadden
de greenkeepers een verschrikkelijk
onderkomen, geen machine werd onderhouden en stonden ook nog eens allemaal buiten ergens naast een steengroeve
gestald. Zelfs nu staan er nog ‘slopers’
buiten waar zo nu en dan iets vanaf
wordt gesleuteld. We hebben eerst de
hele boel verhuisd naar een aangelegen
parkeerdek van het ‘Residenz Hotel’ dat
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De smalle moeilijke hole 15 van golfbaan Stromberg. De totale baan ligt in een mooi
gebied, maar is nat, nat, nat. “Het leukste van tijdelijk gestationeerd worden, is om de
problemen op te lossen en dan weer naar een volgende uitdaging”, volgens Marco Hut.

ook als tijdelijk clubhuis fungeert.
Ook dit is nog niet perfect, maar al vele
malen beter dan voorheen. De mannen
hebben nu tenminste water, gas en licht!
Wij zijn bezig met een toekomstplan
voor de machines. Vooralsnog kiezen wij
deels voor een Nederlands onderhoudsbedrijf (DBS Maaitechniek) en de John
Deere dealer hier een uurtje vandaan,
die gezamenlijk het onderhoud verzorgen. Met mijn vaste team van drie greenkeepers zijn wij dagelijks bezig om de
baan te onderhouden.”

nog eens nat zijn bijna alle onderdelen
van de baan zodat sommige greens uit
het spel worden genomen. Ondanks dat
er sprake zou zijn van gedraineerde
greens, maar ik heb er nog niet een kunnen traceren. Nou vooruit, af en toe een
pijpje. Hier ligt de grootste uitdaging
om daar een einde aan te maken. Want
hoe mooi, snel en fair de baan is in de
zomerperiode, des te ontoegankelijker
is deze nu. Wij vertidraineren en slitten
ons een slag in het rond, maar achter
je zegt het open gaatje of snede ‘blurp’
en het is zo weer dicht.

“Iedereen moet hier
met een goed gevoel
vandaan gaan, toch?!
Maar nu even niet…”

Daar kan Quality Golf toch wat aan doen?
“Stabiliseren van de toplaag, draineren,
‘name it’. Maar stel je voor wat het
kostenplaatje is om zand, zand en nog
eens zand hierheen te transporteren.
Misschien zit er wel niets anders op in
de toekomst, maar we laten ons nu nog
even niet gek maken. De huidige driehonderd leden zijn er al jaren aan
gewend en alles wat wij kunnen verbeteren is een win-win situatie, ook voor
mijn werkgever. Want die wil ook graag
de speelmogelijkheden in de toekomst
expanderen en garanderen. Iedereen
moet hier met een goed gevoel vandaan
gaan, toch. Maar ‘nu even niet’, zegt
een slogan van een bekend TV-spotje.
En mijn voordeel is, naar de leden toe
althans, dat ik soms kan zeggen als men
zijn beklag doet bij mij: ‘Sorry, ich
verstehe dich nicht’, haha. Maar goed als
ik mijn plannetje heb uitgezet met mijn
werkgever, ga ik de volgende uitdaging
weer aan. Daarom ben ik op zoek naar
een geschikte hoofdgreenkeeper op
G.C. Stromberg. Trouwens we zoeken
ook nog een gemotiveerde greenkeeper
voor ons kleine, maar gezellige complex
in Doorn/Driebergen. Je kan me schrijven
of bellen op 0900-6632465.” <

Drie greenkeepers, is dit niet te weinig?
“Ja, vergeleken met omliggende banen
en vooral de Nederlandse banen zeker.
Maar we trekken zomers wel wat meer
uit de kast hoor. Vanaf november tot
maart laten de weersomstandigheden
gecombineerd met de ligging van de
baan niet veel basiswerkzaamheden toe.
Er is hier bijna niets recht! Alles ligt op
een helling en is het met machines soms
levensgevaarlijk manoeuvreren. We moeten zelfs banden wisselen in deze periode om meer grip te krijgen. Slicks zijn
uit den boze. Niet voor niets worden
handicarts uit de baan gehouden voor
de verhuur. Maar goed deze glibberige
omstandigheden hebben ook te maken
met hoe en waarop de baan destijds is
aangelegd. Leemhoudende, rotsachtige
bodem tergt hier een greenkeeper bij het
uitoefenen van zijn beroep. Nat, nat en
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