Leen en Kees
Hoofd greenkeeper Leen van Reeuwijk (l)
met zijn assistent Kees Taal.

Man en machine: Homburg veldspuit
bij Golfclub Zeegersloot
Juiste hoeveelheden voeding of bestrijding is zekerheid.
Twee jaar geleden werd Leen van Reeuwijk (28) hoofdgreenkeeper bij Golfclub Zeegersloot in Alphen aan den Rijn. Sinds die tijd maakt het
team, dat naast Leen uit 6 greenkeepers bestaat, gebruik van de Homburg veldspuit. Met dit computergestuurde apparaat is bemesten een
fluitje van een cent. “We zijn er nu zeker van dat we de greens de gewenste hoeveelheid voeding geven”, vertelt Leen.
Auteur: Marcel Haarbosch

In het restaurant worden deze drukke vrijdagmiddag de eerste voorbereidingen getroffen op een
geplande borrel. Voor de greenkeepers zit de
werkweek erop. “Jij bent er zondag”, vraagt
hoofdgreenkeeper Leen van Reeuwijk aan een
van zijn collega’s. Nadat de werkzaamheden voor
het weekend zijn gepland, schuift Leen aan.
Eind 1997 kwam Leen in dienst van Golfclub
Zeegersloot. In de daarop volgende jaren werkte
hij zich op en in 2002 werd hij hoofdgreenkeeper.
“Ik ben nog steeds het liefst buiten aan het
werk. Administratie is niets voor mij”, vertelt hij.
Leen heeft praktische ervaring met het uitgebreide
machinepark waar de Homburg veldspuit deel
van uitmaakt. “Toen ik hoofdgreenkeeper werd
hebben we die machine aangeschaft.
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De veldspuit staat gedurende het seizoen op
een transportkar die we ’s winters, als we de
veldspuit niet gebruiken, voor het transport
gebruiken”, vervolgt hij. Van de 800-liter tank
wordt maar de helft gebruikt. “Om de greens
te sparen.”
De veldspuit is acht meter breed en is om elke
halve meter voorzien van drie spuitdoppen.
Afhankelijk van de weers- en windomstandigheden
wordt een keuze voor een van de drie spuitmonden
gemaakt. “Als het bijvoorbeeld hard waait,
kiezen we voor een spuitdop die dikkere druppels
laat vallen”, wijst Leen’s assistent Kees Taal (34).
Voeding
Bij Golfclub Zeegersloot wordt de Homburg
veldspuit om de twaalf dagen gebruikt om de 18

holes wedstrijdbaan volgens het voedingsprogramma te voeden. “Met het mengen,
het spuiten zelf en het schoonmaken zijn we
ongeveer drie uur bezig”, vervolgt Leen die
voorheen een kleinere, niet-computergestuurde
spuit gebruikte. Leen: “Sinds we deze spuit
hebben, zijn we er zeker van dat we de greens
de juiste hoeveelheid voeding geven.
De computer in de cabine geeft precies de
gewenste en verbruikte hoeveelheden aan. Als je
langzamer gaat rijden, neemt de druk af zodat je
er alleen maar op hoeft te letten dat je alle delen
van de green hebt gehad.” Assistent Kees Taal is
de vaste bestuurder die voor elke ronde wordt
geassisteerd door een collega: “De veldspuit
beschikt aan beide uiteinden van de acht meter
brede boom over schuimmarkering waarmee je

57

man & machine

Welkom
Welkom in gebied Zeegersloot dat duizend
jaar geleden nog bestond uit een moeras.

als bestuurder kunt zien waar je bent gebleven.
Onze baan is echter zo compact dat we de ronde
altijd met twee medewerkers doen. Dan kan de
een assisteren, bijvoorbeeld bij het verwijderen
van de hole vlaggen.”
Voordat de voedingsmengsels op de baan worden
gespoten, wordt ’s ochtends het weerbeeld
bekeken omdat het tijdens en ook een aantal
uren na sproeien droog moet blijven. Voordat
de voeding op de baan wordt gespoten, worden
de greens gemaaid.
Ondergrond
Omdat de greens uit verschillende grondsoorten
zijn opgebouwd, vergt elke green in principe een
aparte behandeling. “Dat is echter onbegonnen
werk, daarom worden alle greens op dezelfde
wijze behandeld. Gedurende het hoogseizoen
worden de greens elke dag gemaaid”,vertelt
Leen die daarbij aangeeft dat alleen de
maaifrequentie van de fairways per baan wisselt.
Het gras op de veengrond van de polderbaan

Vergezicht
Vergezicht vanaf hole 16.
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Homburg veldspuit
De boom van de Homburg veldspuit, hier gemonteerd
op een transportkar, is acht meter breed. Om elke halve
meter is de veldspuit voorzien van spuitmonden voor
bemesting en bestrijding.

Computer
De computergestuurde apparatuur geeft precies de
gewenste en ingestelde hoeveelheden aan.

Spuitdoppen
Elke spuitmond is voorzien van drie spuitdoppen.
Afhankelijk van de weers- en windomstandigheden
wordt een keuze gemaakt voor een van deze doppen.
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(griendbaan) groeit dan ook veel explosiever dan
het gras op de kleigrond (heuvelbaan).
De fairways worden drie tot vier keer per week
gemaaid. Voor de semi-rough geldt een
maaifrequentie van drie keer per week. Een
gedeelte van de greens bestaat uit straatgras
dat ziektegevoeliger is dan struis- en
roodzwenkgras waarmee drie nieuwe greens van
de parkbaan werden ingezaaid.Elke twee weken
wordt de baan belucht.
De tweewekelijkse beluchting varieert tussen 8
mm. vaste pennen en 8 mm. holle pennen waarna de greens gedrest worden.
Een groot gedeelte van de winterperiode wordt
gebruikt om het riet in de vele waterpartijen en
sloten te maaien en af te voeren. “Dat werk
vraagt in de wintermaanden erg veel aandacht.

9 holes par-3 parkbaan speelt water een belangrijke
rol. Het team van 7 greenkeepers beschikt over
een omvangrijk machinepark waarvan ook de
Homburg veldspuit deel uitmaakt.

Waterrijk
Water speelt in een gedeelte van de baan een belangrijke rol.
Haspel
De veldspuit is voorzien van een haspel waarmee
gedeelten van de baan handmatig van voedings- of
bestrijdingsmiddelen kan worden voorzien

Driedeling
Golfclub Zeegersloot beschikt op een oppervlakte
van 85 hectare over een 18 holes wedstrijdbaan
en een 9 holes par-3 (park)baan. Een doorgaande
weg deelt de wedstrijdbaan in twee delen:
de Heuvel- en Griendbaan (polder). Beide delen
hebben haar eigen kenmerken vanwege de
verschillen in ondergrond. Zo is de heuvelbaan
aangelegd op kleigrond en is de ondergrond van
de Griendbaan opgebouwd uit veen. Op de
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