Wie niet groot is,
moet slim zijn!
De Belgische banen hebben, althans in
Nederland, de naam dat het vaak grote,
zeer chique en misschien ook ietwat
ontoegankelijke clubs zijn. Dat dit niet
altijd het geval is, bewijst de golfclub
Ieper Open Golf in het Zuid-Vlaamse stadje
Ieper vlakbij het Franse Lille.
Wij spreken op de Ieper Open Golf met
Kurt Baes, die als hoofdgreenkeeper verantwoordelijk is voor het onderhoud van
de baan.
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Vuilstort
Ieper Open is meer dan 10 jaar geleden
gebouwd op een gemeentelijke vuilstort.
Ogenschijnlijk herinnert niets meer aan de tijd
dat hier 10 jaar geleden de vuilniswagens aan
en afreden, maar Kurt Baes heeft nog dagelijks te maken met dit stukje verleden.
Baes: "Het grootste probleem is, dat de aanleg van deze baan niet vlekkeloos is verlopen.
Het grondpakket waarmee de oude stort is
afgedekt is heel verschillend van dikte én van
kwaliteit. De grond die gebruikt is om de stort
af te dekken is voornamelijk klei. Klei die vervolgens helemaal ingeklonken is door de vele
machines. Het gevolg is een baan die erg
gevoelig is voor wateroverlast. Vooral ook
omdat de baan slechts heel beperkt voorzien
is van een drainagestelsel. Wat betreft wateroverlast zit het grootste probleem op de fairways.”

Kurt Baes heeft zijn opleiding tot greenkeeper
gevolgd bij het Nederlandse IPC Groene Ruimte.

Kurt Baes is al 10 jaar bezig door veel bezanden en verti-drainen de waterafvoer van met
name de fairways te verbeteren. Een aanvullend probleem hierbij is dat de toplaag van de
baan veel last heeft van nazakken door de
instabiele onderlaag. Hierdoor gaat natuurlijk
ook de werking van het drainagestelsel sterk
achteruit. En in veel gevallen zal het stelsel
helemaal niet meer functioneren.
www.greenkeeper.nl
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Hoewel midden in een industriegebied is de baan rijk aan natuur.
Op de baan worden o.a. bergeenden en groene spechten gesignaleerd.

Zo heeft Baes in 2002 zo'n 150 vrachtwagens
grond aan laten rukken om de verzakkingen,
die her en der waren opgetreden, weg te
werken. Baes heeft overigens nu de indruk dat
de aard en frequentie van het nazakken na 10
jaar af zijn genomen.
Machines
Ieper Open Golf is een kleine baan en heeft
daarom relatief weinig machines en menskracht
ter beschikking. Voor de greens beschikt Ieper
over een kleine Ransomes handgreenmaaier en
een Lesco triplex greenmaaier, die in principe
om en om worden ingezet.
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De greens van Ieper Open Golf zijn met gemiddeld 300 meter niet al te groot, dus ook met
een handgreenmaaier is de kortste baan in
circa 3 uur helemaal gemaaid.Voor de fairways
beschikt Ieper Open over een Sabo kooimaaier.
In de omgeving van Ieper is het lastig om
gespecialiseerde loonbedrijven in te schakelen
voor bijvoorbeeld topdressen en vertidrainen.
Maar gelukkig heeft Kurt Baes connecties met
de Commonwealth War Graves Commission, de
Engelse organisatie die de vele oorlogsgraven
rondom Ieper bijhoudt. Deze organisatie
beschikt wel over gespecialiseerde machines
voor gazononderhoud en Ieper Open Golf kan
die van tijd tot tijd gebruiken.

Het onderhoud van de machines in de winter
doet Baes grotendeels zelf, maar voor het
slijpen van zijn kooien kan hij weer een beroep
doen op zijn Engelse collega's van de
oorlogsgraven.
9 holes
Ieper Golf is zoals gezegd een relatief kleine
golfbaan die "ingeklemd" ligt in een
industrieterrein. Hoewel de stad overal dichtbij
is, is de baan toch opvallend rustig te noemen.
De nabijheid van de stad en het industrieterrein
geeft de baan zijn eigen charme. Vooral het
silhouet van de Ieperse lakenhal en het hyper
moderne hoofdkantoor van het voormalige ICT
bedrijf Lernout & Hauspie geven de baan veel
sfeer. Hoewel klein is de baan uitdagend te
noemen. Veel holes zijn smal. Fouten worden
hierdoor meteen afgestraft. Iedere hole heeft
twee tees. Zodat je voor het tweede negen
holes een andere afslagplaats kunt kiezen.
Kurt Baes: "Op een kleine baan als de onze
bestaat er altijd het gevaar dat de lage
handicappers een baai saai gaan vinden en
vertrekken naar een "grote" baan.” Op Ieper
Open Golf valt dat gelukkig mee, omdat de
baan technisch moeilijk is.
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De greens van Ieper Open hebben een relatief hoge Ph. Door constant prikken en
bezanden met een mix van heidecompost en zand wordt de Ph naar beneden
gebracht. Het prikken wordt gedaan met een eigen Verti-Drain.
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