vlnr: Antoon kuistermans, Joop Rosenhart,
Peter van Elzen en Mrtien Buters

Nieuwe greenkeeper op de Hooge Vorssel
Greenkeeper ging weer kijken op companyclub de Hooge Vorssel, de golfbaan van Jumbo eigenaar Carel van Eerd. In 2004 besteedde
Greenkeeper aandacht aan Hans Zwaan, de toenmalige hoofdgreenkeeper, die inmiddels met prepensioen is.
Joop Rosenhart, zijn opvolger, stelt zich voor.
Auteur: Marlies van Iersel

Joop Rosenhart (35), getrouwd en vader, werkt
sinds dertien jaar op de Hooge Vorssel. Joop,
een echte Nistelrodenaar, deed de Middelbare
Tuinbouwschool in Nijmegen, vervulde zijn militaire
dienst, en ging daarna werken bij potplantenkwekerij v.d. Velden in Sint-Oedenrode. Hij had al
snel in de gaten dat het niet echt zijn werk was,
en toevallig las hij in die tijd, rond 1990, een
vacature in het Brabants Dagblad voor hoofdgreenkeeper. Joop had geen idee van het werk
van een hoofdgreenkeeper, maar het leek hem
wel wat om te werken op de golfbaan, die vlakbij
zijn ouderlijk huis lag. Hans Zwaan beloofde hem
terug te bellen en zo ging Joop aan het werk op
de Hooge Vorssel. Later volgde Rosenhart de
greenkeepersopleiding en de opleiding tot
hoofdgreenkeeper.
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Werk mee naar huis
Rosenhart vindt het een hele uitdaging om nu
de eindverantwoording te dragen voor het
greenkeeperswerk. “Nu kan ik het doen zoals ik
het wil. Ik heb zo mijn ideeën en die kan ik nu
uitvoeren,” zegt Rosenhart. Het is echter niet
alleen maar hallelujah, want “ik heb nu ook
de zorgen. Vroeger was ik mijn werk meteen
vergeten als ik naar huis ging, nu neem ik mijn
werk wel eens mee naar huis. Ik vind het fijn om
met mijn vrouw over het werk te praten, over
alles wat ik tegenkom. En ik stimuleer mijn
collega’s dat zij ook met ideeën komen.”
Naast Rosenhart bestaat het greenkeepersteam
uit Antoon Kuistermans, Peter van de Elzen
en Martien Buters.
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Martien Buters vult de gaatjes met zand en graszaad
Zicht op clubhuis

Ruim budget
Greenkeeper zijn op de Hooge Vorssel: je kunt
het slechter treffen. Het budget is ruim.
Waar elders in Nederland vind je een golfbaan
waar vier fulltimers rondlopen op een 9 holes
baan? In de zomer komt daar vaak nog een extra
kracht bij. Met de speeldruk valt het erg mee:
de greenkeepers beginnen zomer en winter om
acht uur. Het management vindt dat het er goed
moet uitzien: Golfbaan De Hooge Vorssel wil bij
de allerbeste banen horen, en dat is te zien.
Het team van Joop Rosenhart maait alles met de
kooimaaier: de semiroughs worden twee keer per
week gemaaid en de fairways drie maal per
week. De bunkers zijn keurig gemaaid. Op deze
tweede dag van november zijn twee greenkeepers
bezig weggeslagen stukken in de green met de

hand op te vullen met zand en graszaad.
Een andere collega rijdt rond met de bladblazer.
Captains of industry
De gasten van de Hooge Vorssel, vaak mensen
uit de top van het Brabantse bedrijfsleven, moeten
goed ontvangen worden. Dat is de filosofie achter
deze bedrijfsbaan, waar 53 bedrijven lid zijn.
De catering rijdt over het terrein in een golfkarretje
om drankjes te bezorgen bij de golfers. Voor alle
golfers staan ook karretjes klaar waarmee ze hun
rondje kunnen rijden over het pad dat rond de
baan loopt. Het pad is gemaakt van baalersand,
een mengeling van leem en grind.
Joop Rosenhart is erg tevreden over deze verharding.
Het pad is afgegrensd met kettingen die met
paaltjes verbonden zijn.

Kast om golfspullen
te bewaren
Schuilhut met vier compartimenten

www.greenkeeper.nl
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Novemberkarwei op Hooge Vorssel

Als er gemaaid wordt zijn de paaltjes eenvoudig
uit hun hulsje te tillen, zodat er over heen
gemaaid kan worden.

Parkeerterrein
Langwerpige bunker

Treiteren van witte struis
Rosenhart roept af en toe de hulp in van adviseur
Ken Barber. Van hem krijgt hij het advies het
witte struisgras zoveel mogelijk te verticuteren
en prikken, om te voorkomen dat het plat
gaat liggen. “Hoe meer je het gras treitert, hoe
beter,“ is een van de adviezen van Barber.
“Ik vind het fijn om een adviseur te kunnen
raadplegen. Het voorkomt dat je bedrijfsblind
wordt,” zegt Joop. Een andere adviseur is Alan
Rijks, tevens, in 1990, architect van deze baan.
Rijks is momenteel bezig met de uitbreiding van
de Hooge Vorssel van 9 naar 18 holes.
Illegale golfbaan
De uitbreiding, in de richting van de nieuwe
snelweg A 50, heeft nogal wat voeten in de
aarde. De golfbaan, die open is sinds 1991,
is nog altijd illegaal. Eind juli 2004 heeft de
Raad van State de provincie Noord-Brabant
verplicht van De Hooge Vorssel te eisen dat zij
nog eens twintig hectare nieuwe natuur financiert.
Nadat de golfbaan al eerder 13 hectare bos
verving, is dit een tegenvaller voor de golfbaan
en wordt de uitbreiding hierdoor niet écht
bespoedigd.

Machinelijst De Hooge Vorssel
Toro Greenmaaier 3000
Toro Greenmaaier 3250
Toro Reelmaster 6500
Toro Reelmaster 3100
Toro Workman 3300
Toro topdresser 1800
Hayter LT 332D
Toro Greenmaster 1000
Allen luchtkussen maaier
Allen luchtkussen maaier
Holder trekker 5.58B
Hardy spuit
Huxley slitter
Sisis slitter
T.I.P. Greenspiker-Seeder
Turfco pendelstrooier
Mustang vertidrain
Vicon pendelstrooier
Scotts handstrooier
Seringe aanhangwagen
Handbladblazer
K.W.H. bladblazer
Husqvarna rugbladblazer
Honda handbladblazer
Husqvarna rugblazer
Stihl bosmaaier
Mc. Lane kantensnijder
Hogedrukreiniger
Compressor
Heteluchtkachel
Buggy
Stine kettingzaag MS 260
Cirkelgrasmaaier Husqvarna CZ4818

Afgrenzing van de paden
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