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“De Gelpenberg is een verenigingsbaan
met ongeveer 800 leden. De leden zijn
heel actief bezig met de club, zo zijn er
veel commissies binnen de vereniging.
Ook worden er veel activiteiten georganiseerd. Afgelopen voorjaar heeft een groep
leden bijvoorbeeld geholpen met het
invegen van zand na het hole prikken.
Daarnaast is er een actief jeugdbestuur.
De leden hebben ook veel waardering
voor het personeel dat hier werkt. We
worden bij veel dingen betrokken.”

maar over het algemeen kunnen we het
werk met 15 greenkeepers goed aan.
Het is een leuke groep, die er best wel
wat voor wil doen om alles er goed uit
te laten zien.”

m

2

9

16

23

d

3

10

17

24

w

4

11

18

Roelof Lanting: ‘Ik denk
om niveau personeel’
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Hoofdgreenkeeper Roelof Lanting werkt alweer zestien jaar bij

v

golfclub De Gelpenberg. “Ik heb wel getwijfeld toen ik gevraagd
werd, maar het leek me uiteindelijk toch wel wat.”
Tekst en foto’s: Chantal Holweg

R

oelof is 56 jaar, getrouwd en
heeft drie zoons. Hij voetbalt en
schaatst graag. Zo heeft hij al
eens de Elfstedentocht geschaatst en is
hij regelmatig in Oostenrijk op de
Weisensee te vinden. Daarnaast fietst hij
16

z

in de zomer graag op zijn mountainbike.
Roelof heeft de landbouwschool gevolgd
en is later bij een landbouwcoöperatie
gaan werken. In die tijd werd hij
gevraagd om op de Gelpenberg te
komen werken. “Ik mag het werk op
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Roelof Lanting met de pas aangeschafte
Planet Air.
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Heb je een adviseur?
“Ja, dat is Roger Stillwell. Hij komt twee
keer in het jaar langs om te kijken naar
de baan en geeft dan advies over het
onderhoud. Hij reist het hele jaar door
Europa, daardoor is het soms lastig om
hem te bereiken als we vragen hebben,
maar ik ben wel tevreden over het
advies dat we van hem krijgen. Dankzij
hem krijgen het bestuur, de baancommissie en ik veel inzicht in het onderhoud en de bewerkingen. En worden er
makkelijker keuzes gemaakt voor de
aanschaf van nieuwe machines. We
willen de baan graag naar een hoger
niveau brengen.”

19

de golfbaan graag doen en ik heb nu
regelmatigere werktijden dan bij mijn
vorige baan. Het is wel eens druk, maar
het bevalt me prima.” Op de Gelpenberg
heeft Roelof de greenkeepingcursus en
de cursus voor hoofdgreenkeeper
gevolgd. Nu is hij bezig met een managementcursus, gericht op werken met
sw’ers. Op het moment wordt de baan
op De Gelpenberg gerenoveerd.
De baan stamt uit 1970, toen zijn er
negen holes aangelegd. In 1990 kwam de
uitbreiding naar achttien holes. “Eind
2007 is begonnen met het renoveren van
het oude gedeelte van de baan. Architect
Frank Pont heeft de renovatie ontworpen. Het oude gedeelte is nogal saai
aangelegd en dat wordt nu in drie
winters veranderd. Er komt meer natuur
op en rond de baan en het wordt
allemaal wat spannender gemaakt.”
Wat is golfbaan De Gelpenberg voor club?

14

Op wat voor grond is de baan aangelegd?
“De baan ligt op zandgrond. Deze
grondsoort is makkelijk in onderhoud,
dus we hebben er niet veel extra werk
mee. In het voorjaar worden de fairways
twee keer met de wiedeg bewerkt en
tijdens de winterperiode een keer
gevertidraind en geslit. Doordat het een
bosbaan is, hebben we in de herfst wel
veel werk met het opruimen van blad
en naalden. Het voordeel van een baan
op zandgrond is dat deze bijna het hele
jaar door bespeelbaar is.”

Hoe ziet je werkplan eruit?
“We maaien bijna dagelijks de greens.
Verticaal maaien doen we een keer per
week. In die periode zijn we ook druk
met licht verticuteren tot ongeveer
1 cm en bezanden. Sinds juni gebruiken
we de Planet Air voor het beluchten
van de greens, voorgreens en tee’s. Dit
gebeurt om de week. In september zijn
we bezig met diep hole prikken,
bezanden en doorzaaien. Dit jaar
gebruiken we bij het hole prikken voor
het eerst gedroogd zand, waardoor de
gaten beter opgevuld worden. Dit bevalt
ons prima. Ik werk met het EMSprogramma, daarin wordt alles, ook de
flora en fauna, in bijgehouden. We zijn
er in januari mee begonnen. Het gaat
nu goed, maar het was wel even
wennen.”

Hebben de greens last van ziekten en plagen?
“Op het moment niet. Afgelopen winter
hebben we ook weinig last gehad van
sneeuwschimmel. Door veel te beluchten
en rekening te houden met bemesten
proberen we de plagen te voorkomen,
waardoor je ook weer minder hoeft te
spuiten. Af en toe spuiten we heritage
en signum tegen dollar spot, maar daar
hebben we op het moment nog geen
last van. Daarnaast zien we nog wel
eens engerlingen.”

26

Maak je zelf een bemestingsschema voor
de greens of gaat dit in overleg?
“Dit gaat in overleg met Prograss.
We bemonsteren ieder jaar twee vaste
greens en vier willekeurige, om te
kijken wat er verandert in de green.
Naar aanleiding van de analyse maak
ik samen met Prograss het bemestingsplan. Ik probeer zo optimaal en min
mogelijk te bemesten, maar hou me
wel precies aan het schema. Deze
gegevens voer ik ook weer in het
EMS-programma in.”
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Hoeveel greenkeepers zijn er op De
Gelpenberg?
“We hebben 15 greenkeepers. Naast
De Gelpenberg onderhouden we ook
golfbaan De Aelderholt. Dat is een
commerciële baan van Landal
GreenParks met 9 holes. Die zit naast
De Gelpenberg en Landal vroeg of wij
hun baan ook wilden onderhouden.
Daarnaast onderhouden we het
vakantiepark van Landal en ook nog de
sportvelden van het dorp. In de zomer
hebben we er vier uitzendkrachten bij,

Zijn er dit jaar belangrijke toernooien?
“We hebben binnenkort het NK
senioren mixed foursome en het Ronald
17

wk

13

m
Uitzicht vanaf de baan op het clubhuis.

d

MacDonald Pro-Am toernooi. Daarnaast
houden de leden veel wedstrijden en
toernooien. Die wedstrijden vragen
extra aandacht en daar moet je met je
werkzaamheden wel naartoe werken.”

Wat is jouw beleid ten aanzien van wintergreens?
“De baan is in principe altijd open.
We maaien de wintergreens wel en
bezanden ze ook, maar ze worden
eigenlijk alleen bij hele winterse
omstandigheden gebruikt.”

w

Onderhouden jullie het machinepark zelf
of besteden jullie dit uit?
“Dit besteden we uit aan de Emcogroep. Die heeft zelf een technische
dienst, welke is gedetacheerd bij de
firma Van Bergen. Zij onderhouden de
machines voor ons. De machines zijn
van Emco en de machinekosten voor
De Gelpenberg. Bij Landal Greenparks
zit alles in de aanneemsom.”

d

Wat voor manager ben je?
“Ik ben eigenlijk heel secuur, maar
moet wel flexibel zijn. Het is belangrijk
dat ik rekening houd met het niveau
van de greenkeepers. Ik moet daardoor
meer begeleiden en coachen. Daarnaast
probeer ik het werk af te wisselen,
zodat iemand niet altijd dezelfde
werkzaamheden heeft. Maar ik moet
daarbij wel weer rekening houden met
wat het personeel kan. Niet iedereen
kan met zelfrijdende machines omgaan.
Het is moeilijk om mensen met
voldoende niveau te krijgen. Verder ben
ik praktisch ingesteld. Ik ben liever
buiten aan het werk dan op kantoor.”
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Uitzicht over de baan tijdens een Pro-Am
toernooi.

Het gedeelte van de baan dat afgelopen
winter is gerenoveerd.

Aan wie draag je verantwoording af?
“Ik werk veel met de baancommissie
van De Gelpenberg. Aan hen leg ik
verantwoordelijkheid af over onderhoud en werkzaamheden. Eén keer in
de maand overleggen we daarover. Ook
met Landal GreenParks bespreek ik het
onderhoud. Daarnaast overleg ik
maandelijks met Emco over het werk
en het personeel.”

worden, omdat de nieuwe instroom bij
de sw niet voldoende niveau heeft voor
dit werk. Voor mijzelf hoop ik dat ik
gezond blijf en dat ik dit werk nog een
aantal jaren kan blijven doen.’

Zijn jullie committed to green?
“Daar zijn we mee bezig. We hebben
de intentieverklaring getekend en zijn
nu bezig met het behalen van het label.
Dat willen wij en de club erg graag.
Maar daarvoor gingen we ook al zo
goed mogelijk met de natuur en het
milieu om.”
Wat is je mening over de Nederlandse golf- en
greenkeepingwereld?
“De greenkeepingcursus is van best hoog
niveau, maar eigenlijk te moeilijk voor
sw-ers. Misschien is het een idee om een
meer praktijkgerichte cursus te ontwikkelen voor deze mensen, omdat die een
lager niveau hebben. Een soort assistentgreenkeepopleiding. Daarnaast kan hier
in het noorden misschien wat vaker iets
georganiseerd worden voor greenkeepers om ervaringen uit te wisselen en
andere banen te bezichtigen.”
Hoe zie jij je toekomst?
“Toekomst? Ik hoef niet zo lang meer
te werken hoor, haha. Maar ik zie de
toekomst voor De Gelpenberg goed in.
We streven ernaar om het niveau steeds
wat hoger te krijgen en met de renovatie
wordt de baan nog veel mooier. Qua
onderhoud zal het wel wat moeilijker
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