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Sinds twee jaar maken de greenkeepers van
Golfbaan Broekpolder in Vlaardingen
gebruik van de John Deere topbeluchter.
“Na een demonstratie waren we direct verkocht”, vertelt hoofdgreenkeeper Rinus
Hagen. In combinatie met de turfcollector
bespaart de topbeluchter de greenkeepers
veel tijd. “En dat komt de speeltijd van onze
leden ten goede.”

John Deere
topbeluchter op
Golfbaan
Broekpolder
‘Elke greenkeeper moet handicap
18 hebben’

de golfbaan zeer bewerkelijk in onderhoud is. Al
is dat laatste ook te wijten aan de hoge eisen die
Hagen met zijn team stelt. “De leden zijn tevreden, maar toch proberen we de baan elke keer
weer beter en interessanter te maken.”
Amy-corner in de polder
Vol trots vertelt Hagen, niet alleen hoofd greenkeeper maar ook liefhebber van het spelletje,
over de nieuw aangelegde hole 13. “De holes
11, 12 en 13 worden al de nieuwe Amy-corner
in de polder genoemd”, glundert hij als we in de
car een ronde over de golfbaan rijden. We stop-

Vanaf het ontstaan van de golfbaan, in 1981, is
Rinus Hagen al greenkeeper bij Golfbaan
Broekpolder. Op aswoensdag 28 februari 1990
legde een uitslaande brand de driving-range en
de gereedschappenschuur volledig in as. Het
complete wagenpark ging daarbij verloren.
Inmiddels beschikt Hagen met zijn team van zes
greenkeepers weer over een uitgebreid machi nepark. Sinds twee jaar maken ook de topbeluchter en turfcollector van John Deere daar deel
van uit. “Die machines besparen ons veel tijd.
Vroeger waren we met de vertidrain met vier of
vijf man vijf dagen bezig. Toen moesten we met
de hand de grond in een kruiwagen scheppen
en die naar een aanhangwagen rijden”, blikt
Hagen terug.
Met de topbeluchter en turfcollector klaren
tegenwoordig drie greenkeepers gedurende
twee dagen dezelfde klus. Eerst wordt met de
topbeluchter de bovenste 10 centimeter van de
greens geholprikt, waarna de turfcollector de
geprikte grond opruimt. “Om de twee of drie
jaar prikken we de greens tot een diepte van 30
centimeter, tot aan de lavalaag. Daarna spoelen
we er zand in, zo komen we tot een verbeterde
waterafvoer”, vervolgt Hagen. De afsluitlaag die
door de lava wordt gevormd, zorgt ervoor dat
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pen bij de nieuwe, verhoogde afslagplaats. De
tussenliggende waterpartij zorgt inderdaad voor
een bijzonder kijkspel. De spelers roemen
Golfbaan Broekpolder vanwege de snelle greens.
“In de zomer maaien we de greens gemiddeld
op 4 millimeter. We zitten trouwens nu, halverwege maart, ook al op die lengte.” De stimpmeter geeft over het hele jaar een gemiddelde
van 2.80 meter aan. “Daarmee hebben we een
van de betere greens van Nederland.”
Hagen is niet bang om te kort te maaien. “Ook
in de winter maaien we het regelmatig, gemiddeld tien tot vijftien keer. Daardoor is het gras is
beter bestand tegen de invloeden van het weer.”
De greens worden gemaaid met een elektrische
greenmaaier. “Daarmee is de maaiwond het
kleinst”, doceert Hagen, die erkent dat elektrisch
maaien alleen op vlakkere banen, zoals de
park/polderbaan Broekpolder, mogelijk is.
“Bovendien haalt deze machine meer afsnijdingen als de dieselmachines.”
De greenkeepers genieten een grote mate van
vrijheid en zelfstandigheid. “Er is eigenlijk maar
één eis en die is dat de baan in perfecte staat
moet zijn.” Hagen vindt dat de greenkeepers
alle werkzaamheden moeten beheersen: “Elke
greenkeeper moet een collega kunnen vervangen.”
Handicap 18
“Vanavond spelen we zelf weer”, vervolgt de
hoofdgreenkeeper. Elke maandagavond slaan

54

www.greenkeeper.nl

op een andere baan spelen. Zo proberen we het
golf bij de greenkeepers te stimuleren.” Eigenlijk
ziet Hagen het golfen voor een greenkeeper als
een must: “Ik vind dat elke greenkeeper handicap 18 moet hebben.” Door zelf te golfen ervaren de greenkeepers eventuele hinderlijke
omstandigheden die ook de leden parten spelen.
“Als mensen nu klagen over een boom weten
wij precies welke boom ze bedoelen.” Vanwege
de beslotenheid en strikte selectiecriteria die
Golfclub Broekpolder hanteert, kunnen de leden
in alle rust hun sport bedrijven. “Onze leden
hebben een druk bestaan en verwachten geen
drukte op de baan.”

vier van de zeven greenkeepers zelf een balletje.
“Bij een sollicitatiegesprek vraag ik ook aan de
sollicitant of hij zelf golf speelt of wil gaan spelen. Het is zelfs zo, dat de greenkeepers die zelf
golfen een vrije dag krijgen als we wedstrijden
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Bewerkelijke baan
Onder de grond is er echter volop leven. Daar
krioelen miljoenen wormen in de kleigrond.
Omdat de wormen alleen ‘s nachts boven de
grond komen is er van overlast geen sprake.
Sterker nog, de wormen zorgen voor een mooie
structuur onder de grasmat. Hagen: “Eens in de
zoveel tijd komen ze massaal naar boven, alsof
het een soort natuurlijk verschijnsel is.”
Schimmels behoren tot een minder populair
natuurlijk verschijnsel. “Het is belangrijk dat
schimmels direct worden aangepakt. Wij grijpen
meteen in door de schimmel in beginstadium
door overbemesting bewust te laten groeien.”
Ook wind en water spelen op Golfbaan
Broekpolder een bijzondere rol. Zo is er veertien
jaar na de brand opnieuw schade te melden. De
zuid-westen wind, die recht op de driving-range
staat, blies afgelopen weekend de zijkant van de
overdekte afslagplaats weg. “We zijn nog goed
weg gekomen, hier zit de gasleiding”, wijst
Hagen naar het deel dat overeind is blijven
staan.
En dan is er nog het vele water waardoor de
baan, ook door de eerder besproken lava- en

Golfbaan Broekpolder
In het karakteristieke polderlandschap rondom
Vlaardingen ligt Golfbaan Broekpolder. De
vlakke park/polderbaan bestaat uit 18 holes.
Wind en water spelen een bijzondere rol op
de laaggelegen baan. Golfclub Broekpolder
heeft ongeveer 900 leden.

kleilaag, extreem nat te noemen is. Daarbij is
golfbaan Broekpolder omsloten door het water
van de Boonervliet en Vlaardingse Vaart. Hagen:
“De baan ligt in het laagste deel van de polder.”
Het afgevoerde water wordt vanuit de randsloot
zes tot zeven meter omhoog gepompt, waarna
het water nadat het is gefilterd terug de vaart in
gaat.
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