“Alle dagen een topbaan”
Greenkeeper in gesprek met Carl van Loey, superintendant, en Luc
Feremans, manager en mede-eigenaar Golfclub Cleydael
Meimaand op Claydael

Golfclub Cleydael is een wondermooie golfbaan in een schitterende omgeving. Vlakbij de drukke verbindingsweg tussen Antwerpen en
Brussel ligt in Aartselaar het dertiende-eeuwse waterslot Cleydael. Een groene oase in een drukke omgeving: 56 hectare en 18 holes golfbaan, aangelegd door baron Paul Rolin in 1989. Greenkeeper ging voor u op bezoek bij superintendant Carl van Loey en manager Luc
Feremans.
Auteur: Marlies van Iersel
Carl van Loey: “Ons team is een mix van oud en
jong. Van ervaring en nog mogen leren. Dat geeft
een prettige sfeer in onze club.”
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Superintendant
Carl van Loey, eerder hoofdgreenkeeper op golfbaan Ternesse in Wommelgem, gaat door het
leven als ‘superintendant’ om zich te onderscheiden van de twee hoofdgreenkeepers, die de
golfbaan in dienst heeft. Van Loey is met een
team van elf man verantwoordelijk voor de
greenkeeping op Golfclub Cleydael en op De Drie
Eycken, een 9-holes golfschool in Edegem. De
Drie Eycken en Golfclub Cleydael zijn samen in
eigendom bij Luc Feremans en Ben Angelier. Het
duo heeft begin mei 2004 de golfclub en de
golfschool gekocht. Angelier is mede
investeerder, maar werkt niet op de golfclub.
Feremans doet de dagelijkse leiding. Feremans en
Angelier zijn de zesde eigenaar sinds 1989. Zij

haalden het exclusieve karakter van Cleydael
weg, verhuurden de horeca aan de eigenaren
van het bekende restaurant ‘De Rode Hoed’ in
Antwerpen. Daarmee turnden zij Cleydael om
van een gesloten club naar een open florerend
bedrijf. Feremans introduceerde de twilight fee.
Voor 50% van de gewone fee kun je na 19.00
uur een rondje komen golfen. Daarna een hapje
eten in het restaurant en alle zorgen van de dag
liggen weer achter je.
Omnium
Feremans mag dit jaar de Omnium organiseren
en is daar zeer content mee. “De Omnium is dé
belangrijkste Belgische wedstrijd voor golf. De
Omnium wordt gespeeld op Golfclub Cleydael in
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Hole zeven

Feremans toont kift

middeltjes neemt.” In september en oktober
wordt de golfbaan geverticuteerd voor met de
Graden machine. Met een slitter wordt het vilt
uit de toplaag verwijderd. Door de speciale
messen wordt 30 tot 35% vilt uit de toplaag
verwijderd en duurt de herstelperiode slechts
twee tot drie dagen. Verder worden de greens
zes maal per jaar belucht.

de week van 7 augustus. De week erna, vanaf
dinsdag 15 augustus, wordt de Cleydael Open
Week gehouden. In die week kunnen amateurs
beleven hoe het is om golftopper te zijn. In de
ambiance van de Omnium, compleet met een VIP
dorp kunnen amateurs een week lang hun hartje
ophalen,” zegt Feremans.
Dynamiek
Manager Feremans is een druk bezet man. Het is
een af- en aanlopen van personeel en golfers in
het kantoor en clubhuis, gevestigd in het oude
neerhof. Waar ooit de paardenstallen van de

Luc Feremans, manager Claydael
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heren uit het geslacht Sanders van Hemiksem
gevestigd waren, is nu de golfshop, het
secretariaat, een mooi restaurant en een gezellig
clubhuis gevestigd. Feremans en Angeliers
hebben weer dynamiek gebracht op Golfclub
Cleydael. Enerzijds koesteren zij de vereniging en
de leden, anderzijds hebben zij de baan opengesteld voor groepen en greenfee golfers.
“Dagelijks tot 14.00 uur hebben de leden hier
voorrang. Na die tijd zijn greenfee spelers
welkom,” aldus Feremans.
Skariferen
De speeldruk op de baan is groot. Per dag maken
250 mensen hun ronde over de baan, die er in
deze meimaand mooi bijligt. Van Loey zweert bij
vooral mechanisch onderhoud. Met de groomer
maaier wordt het gras gekamd en gemaaid op
veertien millimeter en dat drie maal per week.
Waar op veel banen alleen op de tee groomen,
doen ze het op Cleydael overal, op de tees,
fairways, voortees en greens. Voordeel van het
groomen is volgens van Loey, dat alleen de
goede grassen overblijven en dat het onkruid,
zoals de witbol, verdwijnt.
Feremans, van huis uit sportleraar, heeft
uitgesproken ideeën over het onderhoud van de
baan: “We tolereren een schade aan de baan van
20%. Je moet de natuur ook een beetje zijn
gang laten gaan.” En: “Als je teveel preventief
spuit tegen ziekten en plagen dan wordt je gras
zwak en ziek, net als een topsporter die teveel

Gemalen leisteen
De fairways worden twee maal per jaar belucht.
De kleigronden van Cleydael worden regelmatig
gekift. Dit houdt in dat er gemalen leisteen,
zogenaamde kift, opgebracht wordt. De kift
zorgt voor een stabiele onderlaag in de klei en
beschermt het gras tegen de hoge speeldruk.
De kleigrond houdt in de zomer goed het water
vast, waardoor er geen behoefte is aan
beregening op de fairways. In de winter is de
baan op Cleydael, dat zoals de naam al aangeeft
in een dal ligt, soms zo nat dat het management
moet besluiten om de zaak dicht te doen.
Feremans doet daar niet moeilijk over: “We zijn
geen pretpark, maar een golfbaan.” De kleigrond
wil bij slitten wel eens open gaan staan. Bij
voorkeur wordt dat daarom gedaan als het niet
te droog en warm is.
Greenkeepersteam Cleydael en De Drie
Eycken
• Carl van Loey, superintendant
• Albert Neys, hoofdgreenkeeper Cleydael
• René Franssen, hoofdgreenkeeper De Drie
Eycken
• Jef van Keesbeek, greenkeeper
• Francis Taelemans, greenkeeper
• Paul Andries, greenkeeper
• Rik Vroman, greenkeeper
• Tim Rombaut, greenkeeper
• Gregory Bresseleers, greenkeeper
• Thomas Machtelinx, greenkeeper
• Kris Wijnen, greenkeeper
• Steven Luckermans, greenkeeper

41

cleydael

Oud kasteelpark nu golfbaan

van ruimtelijke ordening Dirk van Mechelen. Van
Mechelen werkt aan een golfmemorandum
waarin beschreven gaat worden hoe de golfbanen qua bestemmingsplan geregeld worden.
Tot op de dag van vandaag is daar in het
hopeloos verdeelde België geen duidelijke besluitvorming over. “Veel golfbanen liggen in landbouwgebied en worden gedoogd anno 2006. De
golfbanen willen meewerken aan de plannen
voor fiets- en wandelpaden door golfbanen en
parken heen, maar we verwachten dat de
regering eerst eens iets voor ons gaat doen.
”Voor Feremans is het heel duidelijk: geen openbare wandelpaden door Cleydael, voordat de
politiek het belang van een golfindustrie inziet en
daadwerkelijk ondersteunt. Gevraagd naar zijn
ambitie, zegt Luc Feremans: “We zijn nu een top
vijf baan bij momenten. We willen dagelijks een
top vijf baan zijn. Daar werken we heel hard
aan.”
Kleine plekjes witbol
Vroeger was dit weiland

Schotten in de vijver
De golfbaan heeft een hoogteverschil van twaalf
meter. Het water wordt gebufferd in de vijver
rond het kasteel. Tien maal per jaar worden de
tees beregend. Met schotten wordt de vijver
dichtgezet. Als er meer water nodig is op de
baan, worden de schotten verwijderd en wordt
de baan geïrrigeerd.
Carl van Loey en zijn mannen doen alles zelf. Ze
hebben een uitgebreid machinepark, een mix van
Toro en John Deere. Ze zijn erg te spreken over
de service van John Deere. In de ochtend om
6.00 uur beginnen de greenkeepers te maaien,
voor de golfers uit. De machines worden zowel
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op Cleydael als op de Drie Eycken ingezet.
Golf en politiek
Feremans ervaart de samenwerking met de
gemeente als rampzalig. “De ene ambtenaar
vindt dat we als golfbaan geen exotische bomen
mogen planten, terwijl de ambtenaar van
monumentenzorg vindt dat dat wel mag. De
ambtenaren werken elkaar ronduit tegen en
zorgen voor een Kafka sfeer. Bovendien is het
hier in België nog altijd zo dat een socialistische
burgemeester geen zielen kan winnen met een
golfbaan en je daarom niet zal steunen.”
Feremans heeft zijn hoop gevestigd op minister

Machinelijst:
• 2 Toro fairwaymaaier 5500
• 2 John Deere fairwaymaaier
• Toro semi rough maaier
• Jacobsen semi rough maaier
• Toro roughmaaier
• Ferrys roughmaaier
• 8 simplex maaiers B100 Toro
• John Deere 2500 tee en foregreenmaaier
• New Holland tractor 90
• New Holland tractor 75
• Beluchtingsmachines Wiedemann
• Vertidrain 1.80 meter
• Bezanden en kiften Dakota
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