Als een greenkeeper in Frankrijk…(of Bulgarije)
Vechten buitenlandse banen om Nederlandse greenkeeperkennis?
Contrasterend is het eigenlijk. Aan de ene kant schijnen er in Nederland her en der greenkeepers de laan uit te worden gestuurd en aan de
andere kant willen buitenlandse banen maar al te graag gebruik maken van de kennis die bij Nederlandse greenkeepers aanwezig is. Golf de
Saint Junien in de Limousin in Frankrijk is zo’n baan, net als Pravets in Bulgarije. Wellicht een mooie gelegenheid voor greenkeepers die zich
in Nederland tekort voelen gedaan…
Auteur: Niels Wiertz
Een Belgische golfliefhebber zag begin jaren
negentig de mogelijkheden die de boerderij
‘Les Jouberties’ te bieden had. In het hart van
Frankrijk, op nog geen vier uur van Parijs, stond
een oud herenhuis met diverse bijgebouwen te
koop. Hij kocht de boerderij en heeft op de bijna
100ha grond, die rondom het landgoed lag, een
volwaardige 18 holes golfbaan aangelegd. De
eerste negen holes liggen op een redelijk vlak
stuk terrein. De tweede negen holes zijn behoorlijk heuvelachtig. Vooral de klim naar de laatste
drie holes mag er wezen. Golfers worden voor
hun klim beloond met een aantal spectaculaire
afslagen. Om de baan te realiseren, is veel werk
verricht. Er is een meer aangelegd om water op
te vangen, waarmee de baan geïrrigeerd wordt.
De oude koeienstal is omgetoverd tot een ruime
overdekte driving range en een aangrenzende
werkplaats voor de greenkeepers. In het oude
herenhuis werden vier hotelkamers gemaakt en
er kwam een klein restaurant met een eenvoudige kaart. Als er gasten waren, vroeg de kok wat
zij ’s avonds wilden eten; dat ging hij ’s middags
in Saint Junien vers ophalen.
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Nederlandse investeerders
Begin 2000 kwam de golfbaan te koop te
staan, waarna hij in het bezit is gekomen van
Nederlandse investeerders. Op het landgoed was
in de tussentijd een bouwvergunning afgegeven
voor de bouw van 200 golfvilla’s. Het hele complex is vervolgens totaal gerenoveerd. Dat resulteerde in een 3-sterren hotel-restaurant met 23
ruime kamers. Bijna alle kamers hebben uitzicht

op de fairways van de golfbaan. Er is een mooi,
ruim zwembad aangelegd en er zijn vier modelwoningen gebouwd. Ieder jaar groeit het aantal
bezoekers. Steeds meer Nederlandse, Engelse
en Franse golfers weten de baan en het hotel
te vinden. Het driehoofdig management wordt
gevormd door directrice Irene Bolt en Ronald en
Anna Oosterom. Ronald Oosterom bezigt zich
op dit moment met een langdurig verbeterings-

Banen in het buitenland

proces van de baan. Het doel daarvan is meer
efficiëntie in het baanonderhoud te verkrijgen.
Oosterom: "Als management hebben wij geen
verstand van golfbaanonderhoud en greenkeeping. We vinden het daarom lastig het bestaande
team efficiënt aan te sturen."
Hoofdgreenkeeper gezocht
Drie greenkeepers werken in vaste dienst op de
baan. Tijdens het seizoen komt daar nog iemand
bij. De greenkeepers zijn verantwoordelijk voor
het hele buitenterrein, inclusief de tuinen van de
modelwoningen. Ook de groenvoorzieningen van
de nog verder te ontwikkelen bouwkavels komen
daar later bij. Iedere winter wordt de baan verfraaid. Paden worden verhard, greens verbeterd
en bunkers verplaatst. Plaatsen die het nodig
hebben, krijgen een betere afwatering. Al met al
heeft dat ervoor gezorgd dat Golf de Saint Junien
in 2005 is uitgeroepen tot de mooiste baan van
de Limousin. Om het verbeteringsproces voort
te zetten, is de baan op zoek naar een hoofdgreenkeeper. Volgens manager Ronald Oosterom

Bulgaarse baan
Wie niet zozeer in Frankrijk wil werken, maar
wel in het buitenland aan de slag wil gaan, doet
er wellicht verstandig aan contact op te nemen
met Harradine Golfs projectmanager Arne van
Amerongen die een nieuw golfbaanproject in
Pravets (Bulgarije, op 50 km ten noorden van
de hoofdstad Sofia) onder zijn hoede heeft
genomen. De baan is naarstig op zoek naar een
assistent hoofdgreenkeeper. Van Amerongen:
“Na mijn belevenissen op een golfbaan in Noord
Cyprus ben ik weer in dienst getreden van golfarchitect Peter Harradine. Ik heb nu de supervisie
over de aanleg van de Pravets Golf & Country
Club, de eerste 18 holes golfbaan van Bulgarije
met een lengte van 6505 meter. Door deze baan
word ik herenigd met Peter Harradine, met wie ik
in 2001 en 2002 aan de Golfclub Montechiarello

in het zuiden van Italië heb gewerkt. De
Bulgaarse baan herbergt een ongelooflijke uitdaging. In april heb ik het complex en het kunstmatig aangelegde meer, waar de baan rondom moet
verrijzen, bezocht en bekeken hoe de course in
het natuurlijke landschap zal passen. Vervolgens
zijn we in juni gestart met de daadwerkelijke
aanleg van de accommodatie die in de zomer van
2009 zijn deuren moet openen. De baan ligt op
420 meter hoogte en kent daardoor milde winters.” De ontwikkeling van de baan van investeerder Terra Tour Services zijn te volgen op internet,
via www.pravetz-golf.com. Van Amerongen: “Dit
is een kwalitatief hoogstaand project, te meer
omdat er behalve een golfbaan ook een hotel,
een casino, een night club, een haven en diverse
villa’s zullen verrijzen.”

heeft deze greenkeeper de kans een bestaan op
te bouwen in één van de mooiste gedeeltes van
Frankrijk, aangezien de Limousin een streek is die
nog niet ontdekt is door het massatoerisme.
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