Hein van Ierse!

Deze editie van interview met een hoofdgreenkeeper voert ons naar
het zuiden. Jammer genoeg niet naar het zonnige zuiden, want het
regent pijpenstelen als ik de parkeerplaats van golfclub Herkenbosch
opdraai. Ik heb een afspraak met Jurgen Ruyter, voormalig voorzitter
van de NGA en sinds tien jaar hoofdgreenkeeper op deze 18 holes
baan vlakbij Roermond.
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bestaat Jnm1ddels zo'n uen

raar en JS aangelegd op een 68 hectare
groot terre111 dat de droom 1s van 1edere
golfbaanarchitect Volgens Ruyter zat er
maar zes weken tussen het u1tkappen
van de fa1rways en het mzaa1en van de
fa1rway De oorspronkelijke natuurliJke
vormgevmg van het terre1n IS b1rna overal
1n stand gebleven en d1e 1s met hoogteverschillen van b1rna 20 meter ook opvallend geroeg voor een sensat1onele baan
N1et alleen de natuurliJke glooung van
het terre1n heeft alles 1n ZICh om een
baan succesvol te maken, ook de grond
en de grondslag ZIJn zondermeer optimaal te noemen Jurgen Ruyter . "Op d1t
moment regent het piJpenstelen, maar
dat IS 1n no tune weer weg En dat terwiJl
1k daar met echt n1ets biJZOnders voor
hoef te doe'l Een keer per raar vertJdra,nen van de fa,rway 1s voldoende om
het zand van Herkenbosch ZtJn doorlatendheld te laten behouden ."
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Snelheid
Al~

je 40.000 speelrondes te verwerken
hebt, dan IS de snelhe1d van de speler
belangnjk Herkenbosch probeert er alles
aan te doen om de traffiC op de baan te
opt1mahseren. Zo IS het 1n zomer en Winter mogelijk om met een golfkar op de
baan te komen. wel alleen op de paden
van keileem. d1e op de hele baan ZIJn
aangelegd Ruyter· "Wat WIJ ook doen
met het oog op snelhe1d IS het extra
opschonen van het bos rondom de land1ngzones. Daar gaan we eerst met de
klepelmaa1er doorheen en het blad en
takken worden dan later door een clubje
van het werkvoorz1en•ngschap op hoopJeS geveegd en afgevoerd •

Sneller en slimmer
As JE 40.000 speel rond• te verwerken
hebt. dan 1s het n1et alleen zaak dat 1e
spelers snel ZIJn, maar het IS ook belangfiJk dat 1e als greenkeeper snel en shm
kunt werken Jurgen Ruyter: ·Ik z1t daar
best wel mee. M1ssch1en moeten WIJ net
als 'De Nunspeetse' 1n ploegend1enst
gaan werken, maar dat 1s voor ons
beperkte team heel erg kostenverhogend We hebben dan gewoon meer
mensen nod1g Voor de rest weet 1k het
gewoon niet. We beg•nnen nu 1n het se1-
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zoen om 06.00 uur. Veel vroeger kan
met."
Ruyter vervolgt. "Wat we wel doen,
maar dat IS ook extra serviCe naar de
leden, IS het compleet sweepen van alle
fairways •edere dag. Dat heeft het voordeel dat het gras sneller droog IS en dus
sneller maaibaar. En het 1S goed voor je
sch•mmelz1ektes. •
Het sweepen van de fatrways en greens
doet Ruyter met twee gatars en een 50
meter lange slang In totaal kost hem dat
voor de hele baan zo'n anderhalf uur per
dag.
Ruyter: "Als 1k n1et sweep dan IS het
maa1beeld van m11n fa•rwaymaa1er, een
10 jaar oude en motonsch bijna versleten Ransomes 300, beneden n•veau. Dan
z1e je overal achter de mach1ne proppen
maa1sel."
D1t 1aar wordt deze fa•rwaymaa1er
hoogstwaarschiJnliJk vervangen door een
n1euwe mach•ne. maar Ruyter weet nog
niet wie de gelukk1ge wordt. Hoewel h11
tussen de regels wel ZIJn st1lle voorkeur
Uitspreekt voor een fa1rwaymaa1er met
groomers.
Ruyter: "Groomers hebben weer het
nadeel dat 1e het maa1schema heel strak
moet aanhouden Als 1e een maalbeurt
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de groomers teveel
power van de me~ch1ne voor een goed
maalbeeld Maar volgens m11 wordt een
fa1rwaymaaier met groomers de toekomst. Dae~r geldt hetzelfde voor als het
vert1-dre~men van de fa1rw<1y. Een pae~r
Jaar geleden deed n1emand dat en nu 1S
het heel normae~l. •
"WIJ moeten concurreren met landen als
Portugal en Amenka", aldus Ruyter,
"Mensen gaan daar op vakant1e of z1en
1ets op 1V en dat w1llen ze terugz1en op
hun e1gen baan Vaak vertaalt z1ch dat 1n
kle1ne dmgen Ik ben pas geleden samen
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met m11n rechterhand Cann Pex heel
bewust het clubhu1s b1nnengelopen met
het 1dee 'Wat zou m11 nu storen als 1k
h1er gast of greenfeespeler zou ZIJn?"'

Bosbaan
Herkenbosch is een pure bosbaan met
een opstand van hoofdzakelijk grove
den. d1e aangeplant 1s om te d1enen als
miJnhout Herkenbosch moet ook een
bosbaan bhjven, maar Ruyter probeert
wel het aandeel grove den wat terug te
brengen Ruyter "De dennen d1e h1er
staan ZIJn erg lang en smal. Als het dan

1ets wae11t schuren de kromen 1n elkaar.
Dat heeft als resultaat dat Je heel veel
overlast hebt van dennennaalden Blad
valt maar een paar weken. maar d1t gaat
altiJd door. Je kunt het ook niet laten liggen, want als er teveel hgt en Je gaat
maa1en. vormen ZICh ballen van dennennaalden en d1e trekken sporen over Je
fa1rway. W1j ZIJn dus geregeld met blazers en vegers 1n de weer om alles
schoon te houden Heb 1e dan pech en
er komt een forse w1nd dan moet Je
twee delgen later opmeuw."
Op een aantal plekken 1s Ruyter met ZIJn
team bez1g om het aandeel grove den
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wat terug te brengen. lnm1ddels ZIJn er al
zo'n kle1ne 4000 rodo's geplaatst en verder heel veel e1k. beuk en krent

Safety first
Een belangnJk aspect van een drukke
baan IS ve11ighe1d Het team van Jurgen
Ruyter heeh dat het afgelopen Jaar op
een hardhandige WIJZe mogen ondervtnden Ruyter. "Ik werd gebeld door Cann
Pex dat ik meteen naar de tweede moest
komen. Bleek dat ZIJ geraakt was door
een golfbal op haar slaap. D1e speler had
er geen schuld aan want de bal was
teruggeketst. maar evengoed was Cann
zo zes weken Uit de runn1ng ." Ruyter IS
dan ook duideliJk van menmg dat de hUIdige campagnes en act1es om de ve11ighe1d te verbeteren voor hen n1et ver
genoeg gaan M1ssch1en moet er wel
eens een proefproces komen
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