Anton Overeem

Anton en Maarten, vooruitstrevend
in de Achterhoek
Portret van twee jonge greenkeepers op een stokoude baan

Als je bij Doesburg de brug over de IJssel oversteekt, kom je in de Gelderse Achterhoek. Het is zeer de moeite waard om hier wat gas terug
te nemen en in een lagere versnelling te gaan rijden, want hier gaat het leven wat langzamer dan in de rest van Nederland. “Hier zeggen de
mensen elkaar nog goeiedag,” aldus Anton Overeem, de greenkeeper van de Keppelse Golf Club (KGC).
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Al snel na het historische Doesburg, ook
bekend om zijn mosterd, kom je bij de
gemeente Hummelo en Keppel. Keppel is Hoog
Keppel en Laag Keppel. In Hoog Keppel moeten
we zijn, bij de Keppelse Golf Club. Maar eerst
nog rechtsaf voorbij de oude en verlaten AVIKO
fabriek. Wist u dat AVIKO staat voor Aardappel
Verwerkende Industrie Keppel en Omstreken?
Maar voort, we zijn niet voor aardappels naar
de Achterhoek getogen, maar voor golf. De
Keppelse Golf Club (KGC) is een van de zestien
clubs van ons land die voor de oorlog al
bestond. Om precies te zijn in 1926 richtten
een advocaat, een heerboer en een huisarts in
Hoog Keppel een golfclub op onder de naam
Golfclub Enghuizen. Baronesse van Heeckeren
woonde op het landhuis met die naam. Op de
weilanden rond het landgoed werd gegolfd en
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in de orangerie was het clubhuis. Al golfend
kwamen de deftige dames en heren wel eens
een koe tegen of een tuinman. In die tijd kwamen
de golfers met de trein vanuit Arnhem naar
Doetinchem. Daar pakten ze de fiets naar de
club in Hoog Keppel.
Het was een andere tijd dan nu, maar in De
Achterhoek lijkt die tijd niet zo ver weg als in
de rest van Nederland.
Anton Overeem en Maarten Eskes zijn de
greenkeepers op de Keppelse. Anton (40),
vader van drie jonge kinderen en woonachtig in
Langerak, heeft de middelbare tuinbouwschool
gedaan in Nijmegen en IPC de Groene Ruimte
in Arnhem. Onlangs heeft hij de HEAO, afdeling
Management, Economie en Recht afgerond.
Hij werkte lange tijd op Craayestein en nu sinds
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Oude greens zijn moeilijk perfect te maaien met machines

1998 op de Keppelse. Maarten Eskes (23) is de
jonge greenkeeper én de techneut. Hij deed na
de middelbare school de tuinbouwschool van
Doetinchem en daarna de opleiding voor automonteur. Zijn hobby is het bouwen van een
heuse Donkervoort auto, en dat spreekt voor
zich. Maarten neemt het onderhoud van alle
machines van de golfclub voor zijn rekening.
“Ik zorg ervoor dat alles aan de gang blijft.
Alles gaat ’s winters helemaal uit elkaar. Heb ik
ook iets om dan mee bezig te zijn,” zegt
Maarten met een tevreden glimlach. Hij werkt
behoorlijk snel. Ik heb nog nooit iemand zo
vlug de greens zien slepen, de vlag in de ene
hand, het stuur in de andere.
De greenkeepersschuur ademt een rustige sfeer
uit. De twee collega’s, die beiden in dienst zijn
van de golfbaan, gaan op vriendschappelijke
voet met elkaar om. “We doen het met z’n
tweeën, maar we krijgen iedere maandag hulp
van vier vrijwilligers, van wie er een 82 is. Als
hij een dag gewerkt heeft bij ons, gaat hij naar
conditietraining,” aldus een lachende Anton.
De sfeer op de golfbaan is wars van sjiek en
dikdoenerij: de leden zetten zelf hun koffie en
pakken hun drankjes ook zelf. Het ziet er
allemaal netjes uit, en heeft iets weg van een
gezellige jeugdherberg. Het ledental van de

De oudste eik op de Keppelse Golfclub

Maarten Eskes sjeest over de greens
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Oude boerenschuur is nu machineloods

Keppelse ligt op 360. Onder hen zijn verschillende
niet spelende leden. Als je lid van de Keppelse
bent, is dat voor je leven. Langs de baan staat
een Engelse tuinbank, geschonken door een
oud-lid, dat de golfbaan in zijn testament
vermeldde.
“Onze golfbaan is achttien hectare groot en
het is een 9-holes baan. Voor golfers eigenlijk
net iets te klein, als je een rondje loopt kruis je
je eigen pad. Op zich is daar niks mis mee,
maar je moet even opletten dat je geen bal van
een andere speler tegen je kop aan krijgt, “
zegt Anton. De baan lijkt groter door de zeer
fraaie en uitgestrekte ligging rond de bossen
van Keppel. Kasteel de Ulenpas, waar begin
van de achttiende eeuw de botanicus Linnaeus
woonde, ligt hier verscholen tussen de bossen.
De grond van de golfclub is voor een gedeelte
eigendom van de club, maar voor het grootste
deel in handen van enkele landgoedeigenaren.
De adel bezit in dit gedeelte van de Achterhoek
nog vele landgoederen met pachtboerderijen.
Ook daardoor is dit stukje Nederland minder
veranderd dan andere gedeeltes van ons land.
Er zijn plannen voor uitbreiding: ook de
Keppelse moet mee in de vaart der volkeren.
“Begin 2007 moet de schop de grond in voor
een uitbreiding van 23 hectare. Ook het clubhuis wordt dan verplaatst. Door die uitbreiding
komt de baan als het ware om Hoog Keppel
heen te liggen. We zijn nu een architect aan
het zoeken. Als het zover is, wil ik de directievoering graag zelf doen. In de loop van de tijd
hebben we heel wat ervaring opgebouwd,”
zegt Anton.
De Keppelse heeft al een voorschotje genomen
op de komende uitbreiding: afgelopen maart
werd een driving range en zes kleine oefenholes
geopend op het erf van voormalig veeboer Co
Weijers. Op zijn land komt de grote uitbreiding
van de golfbaan. De golfclub heeft ontheffing
gekregen van de benodigde vergunning en kon

Maarten Eskes als monteur
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zo al een driving range en de oefenholes
aanleggen. Co houdt het gras van de driving
range bij. “De mooiste driving range van
Nederland,” zegt Anton Overeem. Hier worden
ook de lessen gegeven door pro Hein Kaal.
Op de Keppelse zijn nog drie echt oude greens
aanwezig, die opgebouwd zijn uit zavel, de
natuurlijke grondsoort van de streek. Zavel is
zandgrond met klei bolletjes erdoor. Bij een
rondgang over het terrein is duidelijk te zien
dat deze oude greens met hun scherpe glooiing
niet helemaal goed te maaien zijn met een
machine. Eigenlijk moet daar handwerk aan te
pas komen. “Maar we moeten het met z’n
tweeën doen, en het is geen showbaan hier,
dus dat doen we niet,” verklaart Anton. De
rough wordt twee maal per jaar gemaaid en
het maaisel wordt afgevoerd. Dit doen de
greenkeepers pas korte tijd, maar nu is al te
merken dat het gras en onkruid niet meer zo
snel groeit.

Hier zie je hoe de baan rond een landgoed ligt

De afslagplaats op de Keppelse

machinelijst
greenmaaier jacobsen greensking 5+
teemaaier jacobsen greensking 5
fairwaymaaier jacobsen lf 3810
john deere bunkerrake
iseki trekker
john deere trekker
ford 1910 trekker
kubota b6100 trekker
ezgo transporter
mataway verticuteer machine
veldspuit
vertidrain
2 ransomes handgreen maaiers
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