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Ladies Open geslaagd: met trilrollen naar 10,5
De Eindhovensche Golf kan terugkijken op een geslaagd ABN Amro Ladies Open.

inmiddels al 22 jaar, dus de baan kent
voor hem nog maar weinig geheimen.

Hoofdgreenkeeper Ruud Moonen blikt terug op wat er allemaal aan te pas kwam.

Ladies Open
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D

e Eindhovensche Golf is een
typische bos- en heidebaan die
prachtig is gelegen op een groot
landgoed tussen Waalre en Valkenswaard. Het is ook een van de oudste
banen in Nederland, een zogenaamde
‘inland linkscourse’ naar een ontwerp


van de beroemde architect Harry
Shapland Colt. Op de Eindhovensche
zou je niet vermoeden dat je rondloopt
in een van de dichtstbevolkte delen van
Nederland. Ruud Moonen is sinds
1 januari 2007 hoofdgreenkeeper op
de Eindhovensche, maar hij werkt er
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In 2006 en 2007 werd op de
Eindhovensche het KLM Ladies Open
georganiseerd. Dit jaar trad ABN Amro
op als hoofdsponsor. De wedstrijd werd
gehouden van 2 tot en met 8 juni en bij
de prijsuitreiking werd bekendgemaakt
dat de Eindhovensche ook in 2009 de
dames zal verwelkomen. Op de
Eindhovensche zijn ze goed op een
prestigieuze wedstrijd als het Ladies
Open voorbereid. “Als je het al een paar
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keer hebt meegemaakt, loopt het ook
allemaal wat soepeler”, stelt Ruud
Moonen, die er ook voor volgend jaar
alweer zin in heeft om de baan er weer
tiptop bij te leggen. Het weer tijdens de
wedstrijd is een belangrijke factor.
Vorig jaar viel de wedstrijd net in een
hele natte periode. De greenkeepers van
de Eindhovensche gingen niet met een
gerust hart naar huis toen ‘s avonds na
een flinke wolkbreuk er op plekken
zelfs water op de baan bleef staan. Maar
de volgende ochtend viel het toch weer
mee. Ze konden gewoon aan het
maaien, waardoor de wedstrijd geen

enkele hinder ondervond. De baan
blijft toch altijd onderhevig aan de
grillen van de natuur. Die waren dit
jaar redelijk gunstig, hoewel er ook af
en toe ‘s morgens wel regen is gevallen.
Het gras was behoorlijk aan de groei en
dat betekent weer een extra uitdaging
om de juiste snelheid in de greens te
krijgen. Maar met een stimp van
10,5 voet, had niemand te klagen.

Op tijd beginnen
Kwaliteit van de baan is bij de
Eindhovensche altijd een prioriteit.
Het streven is 100 procent, maar bij het
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De Eindhovensche lag er ook dit jaar
tijdens de Ladies Open prima bij.
De grillen van de natuur waren dit
jaar gunstig gezind.

Ladies Open wil je nog net even meer.
Je moet eigenlijk twee weken van
tevoren al helemaal klaar zijn, stelt
Ruud. Kort voor de wedstrijd kun je
nog maar weinig doen.
Beluchten of bezanden zijn in de weken
kort voor het Open uit den boze. Twee
weken voor de wedstrijd krijgen de
maaiers nieuwe ondermessen en
worden de kooien geslepen. De maaihoogte gaat dan van 5 naar 4 of zelfs
3,8 mm en de maaifrequentie gaat
omhoog. Normaal wordt er iedere dag
gemaaid. Een week voor en tijdens de
wedstrijd is dat tweemaal per dag.
Tijdens de wedstrijd zelfs drie keer,
want er wordt ‘s morgens cross gemaaid
en ‘s avonds nog een keer enkel. ‘s
Morgens wordt er ook gerold met een
trilwals om de vlakheid en snelheid nog
verder te verbeteren. Ze zijn op de
Eindhovensche gecharmeerd van het
effect van trilrollen en hebben daarom
onlangs zelf een machine aangeschaft.
Al een week voor de wedstrijd wordt er
begonnen met trilrollen, hoewel ze er
op de Eindhovensche wel voorzichtig
mee zijn met het oog op verdichting.
Het moet onder andere niet te nat zijn.
Om voldoende lucht in de bodem te
houden, wordt er daarom tot drie
weken voor en ook weer na het
toernooi regelmatig geprikt met
massieve pennen.

Extra inzet
Een Ladies Open is een hele klus, kan
Ruud met zekerheid bevestigen. Al met
al komen er veel mensen aan te pas om
alles in goede banen te leiden. Het


Nu loopt er een kudde schapen voor het
‘maaien’ van de rough. Tijdens de Ladies
Open durfde de baan dit niet aan.

Tijdens de wedstrijd is er ‘s morgens
gerold met een trilwals om de vlakheid
en snelheid nog verder te verbeteren.
De stimp was 10,5.

bestuur van de vereniging is natuurlijk
van groot belang om een en ander
georganiseerd te krijgen, maar zonder
de hulp van vele vrijwilligers zou het
onmogelijk zijn om zo’n evenement
te organiseren. Totaal komen er zo’n
10.000 bezoekers op af. Meer dan
350 vrijwilligers, zowel van de
Eindhovensche als van clubs in de regio,
helpen onder andere bij het caddyen,
parkeren, spotten op de holes, binnenhalen van de vlaggen, leegmaken van
de vuilnisbakken. Allemaal klussen die
gedaan moeten worden en die vlot
moeten lopen. Maar ook het baan
meubilair moet worden weggehaald,

evenals de sponsorborden, de touwen
en noem maar op. Genoeg te doen dus.
Normaal bestaat het greenkeepersteam
uit zeven mensen, tijdens het Ladies
Open zijn dat er twaalf. Al een maand
van tevoren worden er extra green
keepers ingehuurd en in de wedstrijdweek zelf komen er nog eens drie bij.
Ook wordt er een extra fairwaymaaier
ingehuurd plus extra maaiers voor de
tee’s, voorgreens en greens. Er mag
immers niks mis gaan.

Een groot toernooi doe je niet eventjes
alleen met je team, weet hoofdgreen
keeper Ruud Moonen. Er komt enorm
veel bij kijken. Zonder veel extra hulp red
je het niet. Zo maaien we tijdens de
wedstrijd wel drie keer per dag.

Nuttige oefening
Behalve dat het een fikse klus is,
heeft het greenkeepingteam op de
Eindhovensche er wel lol in om het
Ladies Open te ontvangen. Zij kijken
er dan ook nu al naar uit om het ook
volgend jaar weer allemaal tiptop te laten
verlopen. “Goed voor de teambuilding en
ook goed voor je eigen ontwikkeling”,
stelt Ruud, die ook opmerkt dat tijdens
de wedstrijd de voertaal Engels is. De
omgang met de speelsters is plezierig.
Sommige van hen zijn al vaker op de
Eindhovensche geweest en die herkennen
je dan ook. Als de dames tevreden zijn
over de gang van zaken, dan verloopt
het contact ook vanzelf wat makkelijker.
De avond voor de Pro Am is er een
barbecue in het clubhuis en daar gaat
dan een wedstrijdje met de speelsters
en de vrijwilligers aan vooraf. Dit jaar
was dat een putt-wedstrijd op de
oefengreen voor het clubhuis. Het werd
een spannende wedstrijd met spanning
tot en met de laatste putt. Op een slag
na zou het nog een play-off geworden
zijn…
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