Schuithutten
De leden van De Woeste Kop hebben een aantal nieuwe
schuilhutten gebouwd die iets weg hebben van een
Oostenrijks chalêts.

Woest & Wit
Interview met Peter Smith en Jacques Deveneijns van De Woeste Kop.
Auteur: Hein van Iersel

Wie zegt dat Nederland klein is? Probeer maar eens naar Axel in Zeeuws Vlaanderen af te reizen. Vanaf het redactieadres van “Greenkeeper” is dat al
gauw een ruime twee uur sturen. Maar de rust en vrijheid van Zeeuws- Vlaanderen maakt heel veel goed. Over de greens van De Woeste Kop, want daar
ging onze reis naar toe, kan ik weinig meedelen, want de hele baan lag onder een prachtige witte deken en de enige sportieve activiteit die op die bewuste
dag op De Woeste Kop had plaatsgevonden was het langlaufen van een clublid.

Verenigingsbaan
De Woeste Kop is een echte “ouderwetse”
verenigingsbaan in de goede zin van het woord.
Aan alles kan je merken dat het op De Woeste
Kop niet draait om de productie van rondjes
golf of greenfee-inkomsten. De leden van de
baancommissie, die tijdens mijn bezoek bezig
zijn met hun wekelijkse commissie vergadering
verbinden hier tevreden de constatering aan dat
leden op hun baan nog de ruimte hebben om te

golfen wanneer ze daar zin in hebben.
Iets anders wat opvalt op De Woeste Kop is de
betrokkenheid van clubleden bij de baan, en bij
het werk van de greenkeepers. Zo worden alle
4 de schuilhutten die op De Woeste Kop staan
op dit moment vervangen door een team van
clublieden. Maar de clubleden worden ook
ingezet om een machinepad uit hakken in een
opstand van naaldhout.

De watertoren van Axel
domineert de baan.
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De greens gemold!!
De Woeste Kop ligt midden tussen een aantal terreinen met een stevige mollen populatie zonder enige bestrijding. Dat betekent dat er heel veel tijd geïnvesteerd moet worden om mollen te
bestrijden. De Woeste Kop gebruikt daarvoor kleine zelfgemaakte vlaggetjes om de klemmen
aan te geven. Wekelijks worden hier in het seizoen zo’n 10 tot 20 mollen mee gevangen.

Peter Smith
Peter Smith is sinds maart 2002 in dienst van de
Woeste Kop, maar hoewel hij een geboren en
getogen Schot is, heeft hij al een fors aantal
jaren ervaring op de Nederlandse banen.
Smith: “Het greenkeeper vak heb ik geleerd bij
een aantal Engelse aannemersbedrijven.
Op die bedrijven werd ik ingezet voor de aanleg
en onderhoud van verschillende banen.
Toen het voor de tweede keer gebeurde dat
mijn werkgever failliet ging, ben ik via
golfarchitect Dudok van Heel betrokken bij de
aanleg van Reymerswael. Het bedrijf dat daar de
aanleg en later ook het onderhoud verrichtte
was het hoveniersbedrijf Den Doelder en omdat
zij geen kennis van greenkeeping hadden waren
zij op zoek naar een ervaren greenkeeper.”
Peter Smith: “Ik heb toen 4 jaar voor Den
Doelder gewerkt op Reymerswael en ben na
verloop van die periode opnieuw via Joan

Dudok van Heel betrokken bij de aanleg van een
golfbaan. Dit keer ging het om een groot
recreatie park met daarin een golfbaan in
Hongarije. Ik had daar absoluut geen zin in,
maar de eigenaar van die baan wist het verhaal
zo goed te brengen, dat ik de uitdaging ben
aangegaan. Maar na een aantal jaren pionieren
had ik weer behoefte aan een beetje beschaving
en een fatsoenlijke biefstuk en ben terug naar
Nederland gegaan. Ik heb toen eerst 8 jaar voor
Alex de Vos gewerkt op de Brugse Vaart in
Oostburg. Na die tijd was was ik toe aan een
nieuwe uitdaging en dat is De Woeste Kop
geworden. Collega Jacques Deveneijns, die
samen met Peter Smith wordt geïnterviewd
heeft een aanmerkelijk kortere greenkeepers
carrière. Hij werkt sinds maart 2002 op
De Woeste Kop en is daarvoor actief geweest
als zelfstandig akkerbouwer. Naast Smith en
Deveneijns bestaat het team van De Woeste
Kop uit Bert van Veen (sinds april’89),

Jan Dees (sinds juli ’88) en Werner Hemelsoet
(sinds maart ‘99).

Peter Smith
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Opgespoten terrein
De Woeste Kop bestaat dit jaar 15 jaar en is
aangelegd op een terrein dat is ontstaan door
het opgespoten zand en klei dat beschikbaar
kwam door de aanleg van het kanaal van
Terneuzen naar Sas-van-Gent. Peter Smith:
“Dat betekent dat wij te maken hebben met
een zeer onvoorspelbare grondslag. Op een
verloop van 10 meter kun je een paar keer
wisselen van zand naar klei en weer terug.
Verder hebben we het probleem dat het zand
wat opgespoten is vaak heel fijn is. Het gevolg
laat zich raden: wateroverlast”.
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<<
Het machinepad dat is uitgekapt
in naaldhout.
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Recycling
Winterwerk bij uitstek. De greenkeepers hebben een stapel oude
kilometer bordjes op de kop getikt die met wat huisvlijt omgebouwd worden.
Een simpele effectieve en goedkope oplossing.

De baan die in ‘88 is aangelegd was een negen
holes baan, maar is middels een aantal renovaties uitgegroeid tot een 18 holes baan. In ’98 is
gestart met de voorbereiding van de uitbreiding.
In 2000 zijn er 3 extra holes gerealiseerd en
2002 nog eens 6 holes. Deze laatste 6 holes
moeten het komende voorjaar ter beschikking
komen van de leden. De greenkeepers en baancommissie van De Woeste Kop hebben de complete uitleg van de baan uitbesteed, maar een
aantal zaken zoals bijvoorbeeld het realiseren
van de bunkers wordt in eigen beheer verricht.
Het ontwerp van de uitleg is gemaakt door de
Belgische golfbaan architect Erik Panneel.
Volgens Smith en Deveneijns een geweldige
architect, hoewel ze in zijn werk vaak de spanning zien tussen een golftechnisch en creatief
mooi ontwerp en een ontwerp wat vanuit de
greenkeeper gezien goed te onderhouden is.

>>
De Woeste Kop pompt water voor de
beregening uit een grote vijver.
Dit omdat water direct uit de grond
te koud is. Oppervlaktewater heeft
weer het nadeel dat er algen kunnen
ontstaan, die de beregeningapparatuur kunnen verstoren.
De Woeste Kop heeft dit opgelost
door vlak boven de plek waar water
uit de vijver gepompt wordt een
fontein te bouwen die algen
weghoudt van de pomp.
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John Deere 1600 Turbo rough maaier
John Deere Gator 4x2
John Deere 2653 foregreens/ fairwaymaaier
John Deere 2500 freensmaaier
John Deere 3235 fairwaymaaier
John Deere 2243 greensmaaier
John Deere 1200 bunkerrake
John Deere 4400 compacttrekker + John Deere voorlader
John Deere 4100 compacttrekker
Vertiseed doorzaaimachine
Vertidrain 7117 Mustang beluchtingmachine
BlueBird zodensnijder
Rink Topdresser
Sisis verluchter
Stihl bladblazer 2 stuks
Stihl bosmaaier 2 stuks
Honda waterpomp
Muratori maaier in 3 punt van trekker
Gamberini kleine getrokken kunstmeststrooier
Allen luchtlussen handmaaier
Amazone verticuteermaaier met opvang
Hardi 6 meter 3 punts spuit achter trekker
Honda aggregaat
Hardi rugspuit
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Machinelijst:

Op deze foto is het door de sneeuw niet goed te zien, maar De Woeste Kop
heeft een intelligente methode om nieuwe paden te maken.
Eerst wordt met de eigen zodensnijder 4 stroken uitgesneden en links en rechts
langs het pad gelegd. In het aldus ontstane cunet wordt puingranulaat gestort.
Dit wordt afgewalst en later afgevuld met schelpen.
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