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Voorbereiden

Tot het laatste sprietje
verzorgd
Peter Schalk is als hoofdgreenkeeper van de Hilversumsche Golfclub verantwoordelijk voor de
conditie van de baan tijdens het KLM Dutch Open. Groen & Golf sprak voor het toernooi met hem

Peter Schalk is als hoofdgreenkeeper
eindverantwoordelijke tijdens het KLM
Dutch Open. Tijdens het toernooi verzet
Peter zelf de holes om dan meteen de
eindcontrole te doen. Na hem komt de
referee die de pinposities controleert
en de Tee-markers plaatst. Vooraf, maar
zeker tijdens het toernooi, verloopt voor
Peter het contact met de wedstrijdorganisatie via de hoofgreenkeeper
van de Professional Golf Association,
of met de toernooidirecteur.

over wat er allemaal aan te pas komt om het de professionals naar de zin te maken.
Tekst en foto’s: Martin Smits

P

eter Schalk draait dit jaar zijn
negende Dutch Open en sinds
1998 als verantwoordelijke
hoofdgreenkeeper. Hij kent inmiddels
het klappen van de zweep. Maar iedere
keer zijn er toch weer dingen anders.
Vorig jaar was het toernooi pas in oktober. Dat betekende dat er vanwege het
daglicht maar weinig tijd was om de
baan ‘s morgens gereed te maken. Dat
werd toen opgelost door extra mensen
in te zetten. Toen kwamen er 25 greenkeepers aan te pas. Dit jaar was het toernooi in de eerste week van augustus dus
dan verloopt alles wat dat betreft weer
normaal. Hoewel er dan totaal toch ook
nog 18 greenkeepers in de weer zijn.
Normaal zijn dat er 8.

Pieken
Wat is er anders aan het onderhoud voor
het Dutch Open? De baan moet er toch
altijd perfect bij liggen? “De Hilver16

De hele zomer is het team van greenkeepers in de weer om te zorgen dat de baan er perfect
bij ligt. Tijdens het Dutch Open was het vroeg uit de veren, maar dat hadden ze er graag
voor over: “Heel Nederland kijkt immers mee”.
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sumsche is een ‘championship course’,
dus ons streven is om de baan altijd prima in orde te hebben.” Wat dat betreft
is het niet echt anders dan anders.
Maar tijdens de belangrijkste toernooien
komt het echt op het laatste sprietje aan.
Er mag gewoon niks mankeren want er
staat veel op het spel: 1,2 miljoen aan
prijzengeld, 3 ton voor de winnaar. Maar
ook een nieuwe BMW voor een ‘hole in
one’ op de 15e hole. En 10.000 bezoekers
per dag.
De Professional Golf Association is organisator van het Dutch Open dat weer
onderdeel is van de European Tour.
En die stellen natuurlijk hun eisen.
De hoofdgreenkeeper van de PGA komt
voor de wedstrijd drie keer langs om de
baan te controleren. Een ding is dit jaar
anders dan andere jaren. ‘Voor de aardigheid’ wordt er dit jaar voor het eerst
recht gemaaid. Cross maaien op de fairways is gebruikelijk omdat het mooi
presenteert, maar eens een keer wat
anders vond de PGA ook wel een goed
idee.
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De snelheid van de greens is natuurlijk
super kritisch. Die wordt tijdens het
toernooi constant gecontroleerd en door
maaien en trillen onderling zo goed
mogelijk gelijk gehouden. Maar het
meeste werk zit in de voorbereiding.
Bijvoorbeeld het bemestingsprogramma
is gericht op het Dutch Open. Tweede
week juli zijn de fairways geverticuteerd.
Die zitten normaal op 14 mm maaihoogte, dat gaat daarna naar 13 en tijdens de
wedstrijd zit dat tussen 10 en 12 mm.
Tijdens de wedstrijd is het vooral een
kwestie van de details. Inspelen op de
actuele situatie. Vorig jaar was het erg
droog. Toen is er veel gesproeid en met
wetting agents gewerkt. Is het nat, dan
kan het nodig zijn om water van de
greens te rollen. En de precieze maaihoogte moet ook steeds ter plaatse
worden beoordeeld. Maaien en kleine
dingen bijwerken, daar komt het tijdens
de wedstrijd op aan.

Wat komt er voor kijken?
De dagelijkse voorbereiding voor de
wedstrijd eist een goed gecoördineerde bliksemactie. Daar is het
volgende voor nodig:
2 green maaiers
1 vibrating roller
1 voorgreen maaier
3 fairway maaiers (+ greenkeeper
met trekker om de vangbakken
te legen)
4 hand -Tee maaiers
1 semi rough maaier
3 bunker harkers
1 holes verzetter
1 maintained rough maaier

Machines
Normaal wordt er éénmaal per dag
gemaaid. Tijdens het Dutch Open wel
drie of vier keer om de snelheid van de
baan constant te houden. Dat vergt inzet
van mensen en machines. Schalk kan
rekenen op de hulp van verschillende
collega-greenkeepers en Toro-importeur
Jean Heybroek is behulpzaam met extra
machines en heeft tijdens het toernooi
een monteur ‘stand by’. Van tevoren
worden alle machines grondig gecontroleerd want er mag absoluut niks mis
gaan. Alle kooien worden geslepen en
voorzien van speciale ondermessen.
Het messenslijpen gebeurt dit jaar door
de Engelse specialist Bernard & Co. Om
5.00 uur verzamelen de greenkeepers
en om 5.30 gaat iedereen aan de slag.
Een intensief weekje voor de greenkeepers, maar wel een met een hoop
voldoening voor een echte vakman.
Ir. M.C. Smits is freelance journalist mechanisatie,
Biddinghuizen.

Met dit apparaatje worden de holes
netjes wit gemaakt. Voor het spel
maakt het niet uit, maar het ziet er
mooi uit op de televisie.
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