"Gras is moeilijk"
Portret van greenkeeper Ger Berkelmans

Auteur: Marlies van Iersel
12 mei, de eerste dag van de IJsheiligen,
feestdag van de heilige Mamertus. Er staat
een stevige wind als de verslaggeefster van
de Greenkeeper op bezoek gaat bij Ger
Berkelmans van Berkelmans Greenkeeping.
Goed weer voor het gras en inderdaad, je kunt
het bijna zien groeien op het knusse golfbaantje van M.O.P in Vught, één van de drie
banen in Brabant waar Berkelmans
greenkeeper is.
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Van vader op zoon
Ger (42 jaar) is een geboren en getogen
Vughtenaar, die de liefde voor groen en golf van
huis uit heeft meegekregen. Zijn vader heeft als
hovenier gewerkt voor AHA de Man en was
betrokken bij de aanleg en afwerking van vele
golfbanen voor dit bedrijf. Na die periode heeft
hij zelfstandig drie golfbanen aangelegd en
onderhouden, namelijk "Albatross" in
Prinsenbeek, M.O.P. in Vught, en
"De Suijkerberg" in Teteringen.

Drie banen in onderhoud
Toen Berkelmans sr. bijna aan zijn pensioen toe
was, heeft hij zijn zoon gevraagd of hij het
onderhoud van de drie banen niet wilde overnemen. Ger, die in die tijd werkzaam was als
beroeps-militair en in zijn vrije tijd vaak meehielp
op de golfbanen, nam dit aanbod met beide
handen aan en heeft nog geen seconde spijt
gehad van de beslissing die hij zes jaar geleden
nam.

Berkelmans onderhoudt drie banen in het
Brabantse. Hoe vindt hij het om meerdere banen
te onderhouden? Ger: "Ik vind het heel
afwisselend. Je hebt andere grondsoorten en
een andere opbouw van de greens waardoor je
steeds nieuwe uitdagingen tegenkomt die op
iedere baan een andere aanpak vragen. Ik heb
één persoon in vaste dienst, verder werk ik met
zelfstandigen zonder personeel. Het ligt mij wel
om de zaak te managen. Bij M.O.P. en bij
Albatross is de apparatuur eigendom van de
vereniging. Je ziet vaak dat een vereniging
apparatuur koopt naar de portemonnee.
Ze zijn niet altijd op de toekomst gericht.
En voor mij is kwaliteit en betrouwbaarheid het
allerbelangrijkst. Op de Suykerberg in Teteringen
heb ik mijn eigen apparatuur staan.
Het voordeel daarvan is dat je een langer
contract kunt bedingen, je kunt namelijk niet
investeren in machines en personeel als je niet
een minimale periode van zekerheid hebt.
De Suykerberg wordt gesloten binnen afzienbare tijd, wanneer is nog onduidelijk. Er komt
een nieuwe baan in een wijk met mooie huizen.
Hoe dat allemaal gaat lopen, moeten we nog
even afwachten.
Hier in Vught bij M.O.P. werk ik zelf maandag
de hele dag, op donderdag en zaterdag enkele
uurtjes. Als ik naar Teteringen of Prinsenbeek
moet, kan ik van te voren hier even maaien,
ik woon in Vught. Op 3,5 Ha. kan je snel
klaar zijn. De vereniging is bezig met
een uitbreiding naar 9 volwaardige
holes. We hebben hier nu zes korte
holes, maar dat is voor veel mensen, met name de ouderen,
groot genoeg.
Ze hebben het hier naar hun
zin. We hebben hier op dit
kleine stukje grond 550
leden en een wachtlijst."
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Berkelmans maakt een praatje met enkele
dames die gezellig zitten te praten op het kleine
terrasje bij het mooie clubhuisje van M.O.P.
Het is hier allemaal in miniatuur, maar wel mooi
en goed onderhouden. Op de achtergrond
staan wat koeien mee te kijken, aan de andere
kant liggen de hockeyvelden van
M.O.P. Hockey."
Taaiheid van gras
De heer
Berkelmans, zelf
een niet onverdienstelijke
golfer met
handicap 15.7,
kan zich
ergeren aan
mensen die bij
hem komen met
verhalen over
betere greens dan
op hun eigen golfbaan.

Het gras is altijd groener bij de buren.
De meeste mensen beseffen niet dat de tijd van
de super groene greens, die bijna blauw zien
zoals een bosje prei dat flink bespoten is, voorbij
is. Als je diep groene greens wilt hebben en
houden, moet je spuiten, zo simpel is het. In
België mag veel meer op dat gebied. Het wordt
bij ons alleen nog maar strenger! Berkelmans
vindt het geen probleem dat hij niet zoveel
mag spuiten. Hij gelooft dat het gras zichzelf het beste kan handhaven als het niet
teveel bespoten, bemest en beregend
wordt. Dan krijg je, aldus Berkelmans,
een taaieplant, die misschien wel wat last
heeft van allerlei schimmels, maar door
zijn taaiheid de schimmels kan weerstaan en op de den duur resistent
wordt.

Roodzwenk favoriet
Ger Berkelmans over gras: "We hebben een erg
droog en koud voorjaar achter de rug. Het is al
weer bijna half mei en nu pas gaat het gras echt
lekker groeien. Het werd wel tijd ook! Gras leek
me vroeger zo simpel en op de hoveniersopleiding in Nijmegen werden er niet veel
woorden aan vuil gemaakt. Gras is moeilijk, het
luistert nauw. Ik ben voorstander van een roodzwenkmengsel. Als je eenmaal een mooie mat
hebt met roodzwenk, dan begint het. Hoe houd
je het straatgras en vilt uit je grasmat? Als je
zuinig bent met water en met mest, heb je de
meeste kans van slagen. Maar kijk maar naar de
lucht, soms hebben we het water niet zelf in de
hand, de bemesting gelukkig wel!"
Ger Berkelmans
Berkelmans Greenkeeping
Hopakker 36
5262 ML Vught
Machinepark:
Holder tractor, Ransomes 3-delige greenmaaier,
Ransomes handgreenmaaier, Beaver fairwaymaaier, 3-delig getrokken Ransomes, Toro
Roughmaaier, Stihl bladblazer en Bosmaaier,
Sisis Bezander, Sisis beluchtingsmachine
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