Praktijk gaat boven alles
Marc Cams, hoofdgreenkeeper Kempense Golfclub Mol

De tiende ligt op een eiland

Marc Cams (44) begon zijn carrière op achttienjarige leeftijd als greenkeeper bij de Britse basis, die toen nog in Olen gevestigd was. De militairen hadden – ter opvulling van hun vrije uurtjes – een golfbaan aangelegd en daar leerde boerenzoon Marc niet als militair, maar als burger het greenkeepersvak. Sinds 1992 werkt hij als hoofdgreenkeeper bij de Kempense Golfclub Mol. Cams heeft het vak in de praktijk
geleerd en hij zweert bij die praktijk. “Ervaring is nog altijd de beste leerstof. Als je interesse hebt, leer je veel gemakkelijker.”
Auteur: Marlies van Iersel
Marc Cams heeft een uitgesproken mening over
zijn vak. Maar die deelt hij niet zo graag met
anderen. Hij ontmoet nogal eens scepsis bij zijn
gehoor, zeker als het gaat om greenkeeperswerk.
Cams: “Sommigen denken dat het niet meer is
dan een beetje gras afmaaien. Ze vergeten dat
het zeven dagen per week is en dat het ook in
weer en wind moet gebeuren. Er komt veel meer
bij kijken dan alleen grasmaaien. Als je hier de
greens hebt gemaaid, en dat doen we altijd met
de Jacobsen Simplex, heb je met z’n tweeën elk
tien kilometer gelopen. Het is een voordeel dat je
daardoor niet naar de sportschool hoeft, maar je
moet er wel zin in hebben.” Cams wil maar
zeggen dat greenkeeperswerk méér is dan een
beetje rondcrossen op een grasmaaier. En gelijk
heeft hij. Zijn enthousiasme over het vak heeft hij
weten over te brengen op zijn zonen Guy (23),
die als assistent-greenkeeper op de Kempense
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werkt, en Joel (20) die op golfclub Ternesse
actief is.
Kempense Golf Mol
De streek rond de Kempense Golfclub Mol is
toeristisch georiënteerd. Vlakbij de golfbaan ligt
recreatiegebied Het Zilvermeer en bungalowpark
Sunparks. Het gebied wordt gekenmerkt door
kleine dorpen en bossen met naaldbomen die
goed groeien op de droge Kempense zandgronden. Het water van het naburige kanaal van
Beverlo stroomt door de tien grote en enkele
kleine vijvers die de baan rijk is. De Kempense
Golfclub Mol is ontstaan op voormalige
landbouwgrond. In de loop der jaren is er een
parkachtig geheel ontstaan. Lange bomenlanen
met onder meer berken, populieren en dennen
doen in niets meer denken aan het boerenland
van weleer.

“Als je hier de greens hebt
gemaaid, heb je met z’n
tweeën tien kilometer
gelopen. Het is een voordeel
dat je daardoor niet naar de
sportschool hoeft.”
Frequent overleg
De Kempense Golfclub Mol werd in 1986
gesticht door Marc De Keyser, die voorzitter en
afgevaardigd beheerder is van de naamloze
vennootschap van de golfclub. De Keyser en
Cams hebben een goede werkrelatie. Cams: “De
baan is van De Keyser, dat staat natuurlijk
voorop. Maar ik krijg de vrijheid mijn werk goed
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te doen, zoals het mij goeddunkt. Dat geeft mij
een goed werkbare situatie. We hebben frequent
overleg met elkaar. Nu bijvoorbeeld weer over
green zeven, want die moet groter worden. De
natuur op de golfbaan verandert; doordat een
boom groter wordt, komt een schaduw anders te
vallen en dan moet je een aanpassing doen aan
een green. Wij doen dat allemaal zelf, maar wel
in overleg met Marc De Keyser.”
Greenkeeperteam
Het gebied waarop de golfbaan in de loop der
jaren steeds meer gestalte gekregen heeft, is
vijftig hectaren groot. De baan bestaat uit
tweemaal negen holes, een grote en een kleine
puttinggreen en een bunkershotgreen. Het
greenkeeperteam van de Kempense Golfclub Mol
bestaat momenteel uit drie personen. Marc Cams
krijgt hulp van zijn zoon Guy, die werkzaam is als
assistent-greenkeeper, en Niels Jansens (18). In
de zomer (hoogseizoen) werken er meer
greenkeepers, maar het exacte aantal wisselt
nogal.

Lange bomenlanen met
onder meer berken,
populieren en dennen doen
in niets meer denken aan het
boerenland van weleer

Beeldbepaler

Winterwerk
Bij de rondgang over het terrein ontdekt Cams
een flinke den, waar met de storm van
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Pythium
Pythium is een algemeen voorkomende
gewasziekte die zich uit in wortelrot. Het komt
veel voor op velden en in kassen, waar de
ziekte nieuw zaaigoed doodt. Pythium is familie
van de phytoftora, die we kennen als
aardappelziekte. Waar phytoftora alleen
aardappelen en tomaten besmet, is pythium
veel algemener schadelijk. Allerlei gewassen
worden geïnfecteerd. Vruchtwisseling biedt dus
geen oplossing voor pythium. Pythium zal nog
lang voortleven op rottende planten. De ziekte
kan zich snel verspreiden. In enkele dagen
kunnen tienduizenden planten aangetast zijn.
(Bron: Wikipedia)

donderdag 18 januari jl. een top is uitgewaaid.
Daarmee komt het totaal van gesneuvelde
dennen op negen. De greenkeepers zijn de
afgelopen week druk geweest met het opruimen
van de dennenbomen die het loodje hebben
gelegd. Cams: “De grond was al door en door
nat en de bomen stonden al wat los. Met de
harde wind en de felle windstoten kan het dan
zo gebeurd zijn.” Op de Kempense Golfclub Mol
wordt niet gewerkt met wintergreens. Cams: “Ik
kan mijn greens in het algemeen ook in de
winter goed heel houden. Daarom hebben we
hier geen wintergreens. Bovendien zijn die

“Het typisch Belgische weertje
hebben we afgelopen zomer
niet gehad, wel veel
uitschieters. Eigenlijk kon je
er afgelopen zomer geen peil
op trekken. Op een gegeven
moment was het hier bijna
veertig graden. Toen kwamen
onze drie pompen natuurlijk
wel heel goed van pas. Maar
in september was het weer
hartstikke nat.”
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Alles zelf geplant

wintergreens soms zo klein, dat ze de naam
green amper verdienen.” Overigens wordt op de
Kempense Golfclub Mol onder zomer en winter
medal play conditions gespeeld. De greenkeepers
gebruiken de wintermaanden voor het reinigen
van de watergangen, het verrichten van
snoeiwerkzaamheden en het maken van
afrasteringen. Ze hebben in overleg met De
Keyser gekozen voor het planten van laurier op
plekken waar de golfbaan open tegen een
woonwijk aanligt. Cams: “Ik vind laurier ideaal.
Het groeit mooi dicht, wat mooi is voor de
privacy van zowel de spelers als de bewoners.

Bovendien staat het er tijden lang. Als je hekwerk
moet zetten, ben je veel meer geld en werkuren
kwijt. Na een paar jaar moet je het bovendien
weer allemaal repareren. Met die laurier kun je
een hele tijd vooruit.” De afgelopen jaren
plantten de greenkeepers bij elkaar wel 40.000
planten. Het is te zien op de baan: niets
herinnert meer aan het boerenland van vóór
1986 en de lange bomenrijen bieden de golfer
structuur én schaduw in de zomer.
Zomerwerk
Cams en zijn mannen kenden afgelopen zomer
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Waterrijke Kempense golfclub

een ander hoogseizoen dan ze gewend waren.
Cams: “Het typisch Belgische weertje hebben we
afgelopen zomer niet gehad, wel veel
uitschieters. Eigenlijk kon je er afgelopen zomer
geen peil op trekken. Op een gegeven moment
was het hier bijna veertig graden. Toen kwamen
onze drie pompen natuurlijk wel heel goed van
pas. Maar in september was het weer hartstikke
nat. Sinds 2000 hebben we ook beregening op
de fairways. De baan is overal goed gedraineerd.
Onze greens zijn heel goed waterdoorlatend en
op wit zand gebouwd. De baan kan goed tegen
droogte én tegen veel water.” Een minpunt waar
de Kempense Golfclub Mol verleden jaar mee te
maken had, was vandalisme. Tot nu toe
onbekend gebleven personen knoeiden een
onbekend goedje op de green, waardoor het
gras verbrandde. Of het een akelig zuur of
alcohol was, is onduidelijk, maar de green was
behoorlijk beschadigd (zie foto 1 en 2). Graszaad
zaaien op de verbrande plekken hielp niet,
omdat ook de ondergrond vergiftigd was.
Uiteindelijk koos Marc Cams ervoor hele stukken
uit de green weg te halen met een zodensnijder.
Hij sneed, bijna als een volleerd plastisch chirurg,
stukken gras uit de nurserygreen (een kleine
green van 10 bij 10) en repareerde daarmee de
green. Al met al een secuur werkje, omdat de
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hoogte van het nieuwe stuk green net zo hoog
moest zijn als de oude stukken. De maaier die op
4,5 mm maaide, zou anders de nieuw ingelaste
plekken scalperen. Maar het is helemaal goed
gegaan en er is niets meer van te zien. In
samenwerking met ingenieur Poncelet is een
bemestingsplan opgesteld. Cams houdt zich er
naar eigen zeggen voor 99% aan. “Je moet er
toch een beetje mee spelen en ook afgaan op
wat je alledag in de baan ziet”, verklaart hij die
ene procent.
Ziekten en plagen
Marc Cams constateert dat, mogelijk als gevolg
van de extreme temperaturen van het afgelopen
jaar, nieuwe ziektes de kop opsteken. Cams
noemt met name pythium, een ziekte in het gras,
waarbij het lijkt alsof het gras verbrand is.
Pythium is een tropische ziekte die begint bij
temperaturen boven 25 graden Celsius. Als je
pythium niet herkent als de tropische ziekte, en
je water gaat geven, wordt het alleen maar erger.
Cams gaat pythium nu met het middel Chipko
te lijf.

Machinelijst
• 7x Greenmachine simplex
• 3x Jacobsen greensking
• 1x tri-king 1672d
• 2x bunkermachine
• 1x klepelmaaier
• 3x fairway maaier toro
• 2x mulchin ar 250
• 3x traktor ransomes 33pk
• 1x traktor fendt 45pk
• 1x traktor mc-cormick 30pk
• 2x bladblazers guard
• 1x bladblazer agrimetal
• 1x turfco zodensnijder 512
• 1x waterpomp mitshubishi
• 2x handfreesmachine honda
• 1x spuitvat delvano
• 1x greentek multibrush
• 1x atlas copo compressor
• 1x meststof strooier ag400
• 1x kiepkar 5.5tonjoskin
• 1x gronboor alpego
• 1x klepel en takkenschaar ferry
• 2x meststofstrooier scotts
• 1x verticuteer ryan
• 1x stroomgroep Honda
• 1x waterpomp mitshubishi
• 1x kantsnijmachine turfco
• 1x vertidrain ryan
• 1x vertidrain 7316
• 2x fiymo
• 5x bosmaaiers
• 2x kettingzaag stihl
• 1x hoogtewerker Mercedes 608d
• 1x buldozer jcb1
• 1x graafmachine atlas 1122d
• 1x bladblazer echo
• 3x rugsproeiers elektrisch
• 1x frees
• 2x spuitvat joskin
• 1x stronkenfrees
• 1x bladopraper yno 165
• 1x kiepkar 2ton
• 1x houthakselaar 160
• 1x grondschaaf
• 1x bezander rink 1005
• 1x hogedrukreiniger Kärcher
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