Een nieuwe uitdaging
voor Jan Bastiaanse
Golfbaan De Stok nieuweling in West-Brabant
Jan Bastiaanse (32) was hard toe aan een nieuwe uitdaging. Na een technische opleiding werkte
hij even in de elektrotechniek, maar dat was het niet voor hem Het buitenleven bleef trekken en
Jan ging met Krinkels, het aannemersbedrijf uit Wouw, in Duitsland golfbanen aanleggen. Hij
was hele weken van huis. Toen vond hij dat avontuurlijk. Na vijf jaar streek hij neer op golfbaan
de Wouwse Plantage in Wouw. Daar werkte hij vijf jaar als greenkeeper in een team van zes
mensen. Sinds mei 2001 werkt Jan op Golfbaan De Stok in Roosendaal. Hij was weer toe aan een
nieuwe “move” in zijn carrière, wilde vooral meer verantwoordelijkheid. Samen met zijn collega
Jos Dijkers en de collega’s van de golfbaan werkt hij hard aan het succes van Golfbaan De Stok.
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Golfbaan De Stok

Jan bastiaanse

12

Golfbaan De Stok ligt naast de A17,
Rotterdam - Roosendaal. Het 11 hectare grote terrein
lag er tot voor enkele jaren maar armoedig bij. Er
waren wat visvijvers. Projectontwikkelaar De Wilgen
Vastgoed uit Rotterdam kocht het stuk grond van de
gemeente Roosendaal. Golfarchitect Bruno Steensels
kreeg de opdracht om een 9 holes par 3 baan te
tekenen. AHA De Man legde de baan aan.
September 2002 werd de baan geopend. Naast de
huidige golfbaan zijn allerlei sportbedrijven
gevestigd waaronder een tennishal, duikwinkel en
zwembad. De Wilgen Vastgoed is eigenaar van de
baan. Bastiaanse en Jos Dijkers zijn in dienst bij
Golfbaan De Stok. Bij golfbaan De Stok betaal je

contributie, om het hele jaar te kunnen spelen.
Ongeveer 600 leden maken gebruik van de
golfbaan. Het is verplicht om je golfvaardigheidsbewijs te hebben. Managers Yvonne Schroover en Mike
Ross, tevens pro, zijn erg enthousiast over hun
golfbaan. Zij wonen boven het clubhuis, waar ook
een brasserie gevestigd is.
De golfbaan is kort en heuvelachtig.
De greenkeepers hebben relatief veel handwerk.
Bastiaanse is zeer tevreden over de baan. Door het
heuvelachtige traject is het een baan met een hoge
moeilijkheidsfactor geworden. Voor de spelers is het
een spannende course. Golfbaan De Stok denkt
alweer aan uitbreiding. Bruno Steensels tekent aan
een uitbreiding van 2 par 5 en 2 par 4’s.
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Toen Jan op De Stok begon was alles net
ingezaaid. Er waren veel konijnen, die graag de
nog tamelijk losse ondergrond overhoop gooiden. Nu de grasmat dichter wordt, blijven de
konijnen weg. Jan en Jos hebben af en toe last
van mollen, maar daar zijn ze blij mee, want dat
betekent dat het bodemleven goed op gang
begint te komen. Er is veel grond verzet bij de
aanleg van de baan.

Doordat de kooien niet in het midden ten
opzichte van de wielbasis hangen heeft hij op
zijn baan niet veel last van sporen bij het maaien
van de buitenranden van de greens. Jan was vrij
bij de keuze van de machines op zijn golfbaan.
Zijn directeur had in Amerika veel John Deere
machines gezien, en dat gaf eigenlijk wel de
doorslag.
Winterwerk op De Stok

John Deere greenmaaier
Greenkeeper Jan, die in 2002 zijn hoofdgreenkeepersdiploma haalde aan de HAS, is
vooral tevreden over de John Deere greenmaaier.
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Ten tijde van het interview zijn de
greenkeepers bezig met het maken van paadjes
van houtsnippers. Het terrein is niet gedraineerd.
Het oppervlaktewater wordt afgevoerd met

kolkputten, die in de laag gelegen stukken
liggen. Vorige winter is de baan kort gesloten
geweest in verband met wateroverlast. De
greenkeepers maken boomspiegels en ze slitten
de greens. Aan hun schuur is nog het nodige te
doen. Ze zijn bezig met isolatie van de schuur en
bouwen een vetafscheider op de spuitplaats. Ze
zijn ook inzetbaar voor klussen aan het clubhuis
en daar is altijd wel wat te doen. Jos Dijkers is
afkomstig uit de mechanisatie en is handig met
allerlei machines. Als er iets in de baan veranderd
moet worden doen de mannen het meestal zelf.
Jan, met zijn technische achtergrond, is goed in
het onderhouden van de machines. De twee
greenkeepers kunnen veel zelf.
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Vandalisme
Zoals op veel andere banen hebben ze op De
Stok ook last van vandalisme. Vooral de banen
die vlak bij de stad liggen op stille plaatsen
moeten er aan geloven, lijkt het wel. De schuur
van de greenkeepers is in twee jaar tijd al
tweemaal het doelwit geweest. Verder heeft een
of andere gek het gras op alle greens kapot
gespoten. Jan ontdekte op een morgen een
groot Belgisch paard op de green. Het dier had
een rondje gemaakt over de hele golfbaan, die
toen net ingezaaid was. Het gevolg was dat de
hele golfbaan overhoop lag. Na korte tijd begon
het gras te verkleuren. Het bleek dat als het ware
in het spoor van het paard gif was gespoten.
Jan heeft lange tijd zijn handen vol gehad aan de
gevolgen van deze vandalistische daad. Hij heeft
geen idee waar hij de dader moet zoeken, ook
gezien het absurde karakter van het geheel.
Als gevolg van het vandalisme is het parkeerterrein nu verlicht. Doordat de managers boven
de brasserie wonen, is er ook meer toezicht op
de baan. Dat blijkt preventief te werken.

Machinelijst
* John Deere 2500 A Greenmaaier
Tee kooien
Verticaal Kooien
* Jacobsen 1880 Fairwaymaaier
* Toro groundmaster roughmaaier
* Greensking 526 handgreenmaaier
* John Deere 4310 Tractor
* Multispike slitter
* Vertidrain 7117
* vertiseed 1204
* Rink Topdresser
* Lely Kunstmeststrooier 300L
* Hardi veldspuit 400L
* Cushman Groommaster Bunckerrake
* Toro Workman
* Gator 4 x 2 ballenraper
* Flymolucht kussenmaaier
* Bladblazer Stihl
* Bosmaaier Stihl
* Kettingzaag Dolmar

Jos Dijkers
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