Interview

Hein van Iersel

In het hoge, niet zo droge noorden

Laten we beginnen met een stukje aardrijkskunde. De Groningse
veenkoloniën, vroeger bekend
vanwege strokarton en industrieaardappelen bieden al twaalf jaar
onderdak aan een charmante
golfbaan. Charmant, maar zeker
niet zonder ambities. Want golfclub De Compagnie wil in de
komende jaren groeien van
negen naar achttien holes.
Van twee naar drie
De Compagnie wordt al sinds vele jaren
onderhouden door twee greenkeepers die
worden ingehuurd via het hoveniersbedrijf
Donker. Twee mensen is zelfs voor een
negen holes een forse klus. En zeker als je
je realiseert dat die negen holes gesitueerd
zijn op maar liefst 45 hectare. Op andere
plekken in Nederland waar de grond wellicht wat duurder is, worden diezelfde 45
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hectare gebruikt voor misschien wel achttien holes.
De twee greenkeepers die eerder De
Compagnie verzorgden zijn hoofdgreenkeeper Doeko Til, sinds vijf jaar werkzaam
op De Compagnie en Eddie kruize die een
jaar op de baan werkt.
Uitbesteden
Mijn vraag aan Doeko Til en Eddie Kruize
is ‘Hoe is het om te werken via een aannemersbedrijf c.q. hoveniersbedrijf?’ Til: “De
samenwerking tussen de baancommissie
en ons als greenkeepers is gewoon goed,
maar er is ook een spanningsveld. Zeker in
het seizoen heb je op een baan als deze je
handen vol aan het reguliere golfbaanonderhoud. Zaken als een plantsoen bij het
clubhuis komen dan wel eens in het
geding.”
Eddie Kruize: “In het hoogseizoen en
zeker als we bijzondere zaken moet doen,
krijgen we gelukkig van het hoofdkantoor
in Veendam extra
mensen. Die
mensen kunnen
we dan heel goed
gebruiken om alle
dingen te doen
die niet echt golfbaanonderhoud
betreffen.”
Doeko Til: “Voor
Donker is De
Compagnie tot
nu toe de enige

golfbaan, behalve een kleine par 3 golfbaan in het nabijgelegen dorpje Exloo. Dus
Donker heeft ook niet meer golfbaanspecialisten of greenkeepers in dienst.”
Hoewel firma Donker verantwoordelijk is
voor het onderhoud overleggen de greenkeepers alle activiteiten uitvoerig met de
baancommissie. Til: “Of het nu over meststoffen gaat of over het onderhoudsschema, wij proberen dat zo goed mogelijk af
te stemmen met de baancommissie.”
Vilt
Als ik op de baan kom heeft het al twee
dagen niet meer geregend, maar staat op
veel plekken het water op de fairways.
Wonder boven wonder komt er weinig tot
geen water uit de drains stromen. Doeko
Til: “Het grote probleem op de fairways is
de forse viltlaag van zeker vier centimeter.
Die laag zorgt ervoor dat de toplaag als
die droog is niet meer nat wordt en als die
nat is niet meer droog wordt.”
De greenkeepers van De Compagnie proberen alles te doen om het vilt aan te pakken, maar veel van die pogingen stranden
jammerlijk genoeg in schoonheid. Til: “In
de winter maken we met de baancommissie allerlei plannen om het vilt aan te pakken. Als dan het golfseizoen aanbreekt
heb je vaak een probleem om die werkzaamheden te combineren met het dagelijkse onderhoud en nog erger met wedstrijden. Op dit moment wordt de viltlaag
aangepakt door een aantal malen te verticuteren met een grote verticuteer-opraap-
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tees van de par 3 baan

Veel te zuur in ieder geval voor roodzwenk, waar we mee doorzaaiden. Dat
verdween helemaal uit de greens. De
enige soort die echt bleef was struisgras.”
Inmiddels zit De Compagnie nu op een pH
van 4 en Til wijt dit voornamelijk aan specifieke meststoffen als Floranid Master
Xtra en Multi K miniprils.
Greens
De Compagnie maait zijn greens vijf tot
zeven keer per week op meestal 6 mm,
maar ten tijde van belangrijke toernooien
op 4 mm. Dressen wil Til op de greens volgend jaar zo’n zeven tot acht keer gaan
doen. Hij kan zo’n hoge frequentie aanhouden door een snelwerkende Toro top-

combinatie, die aanwezig is bij de firma
Donker. Verdere werkzaamheden zijn
verti-drainen en slitten.”
Til beseft dat dit waarschijnlijk niet voldoende is om de hoeveelheid vilt drastisch
te verminderen, maar hoopt dat met de
aanleg van de tweede 9-holes het makkelijker moet zijn om grootschalig onderhoud te plannen.
Om het wateroverlast op de fairways aan
te pakken heeft de baan gepland om de
drainage capaciteit te verdubbelen. Dat wil
zeggen dat de drains die nu om de vijf
meter liggen verdubbeld worden in aantal.
Til is eigenlijk niet overtuigd van de werking hiervan.
Hij ziet eerder resultaat in het fors bestrijden van de viltlaag.
Dat illustreert hij met de waarneming dat

er soms water op de fairway blijft staan,
terwijl het onder de toplaag bijna droog is.
Advies
Voor greenkeepingadvies doet Doeko Til
voornamelijk een beroep op Jan van
Mondfrans van ProGrass. Til: “Eens per
jaar bespreek ik samen met Van
Mondfrans en onze baancommissie alle
werkzaamheden, maar ook welke meststoffen we gaan gebruiken. Dat werkt
heel prettig.”
De meststoffen voor de green worden
zoals gezegd geleverd door ProGrass.
Maar dat is wel eens anders geweest. Een
paar jaar geleden werden de green alleen
maar met zwavelzure ammoniak gemest.
Het resultaat daarvan was dat de greens
steeds zuurder werden. Doeko Til: “We
zaten op een bepaald moment op 3,6.

dresser, in combinatie met een voorlader
die je heel snel kan vullen. Voor het
beluchten van de greens trekt Til (bijna)
alle registers open. Startend met vijf keer
een rondje met de Wiedenmann vertidrain met 6 mm holle pennen en twee
keer met 12 mm dikte en 300 mm lange
pennen.
Tenslotte wordt nog een keer of acht
geslit en vier keer geverticuteerd met de
Sisis walk-behind.

18

GREENKEEPER

nr. 2,

Interview
“De greenkeepers van De Compagnie zijn trots op
een vreselijke dikke 7-delige Jacobsen LF 4677 fairway-maaier. Een maaier die duidelijk op de groei
gekocht is met het oog op de aanleg van nog negen
holes.”

Water in de cup
Op sommige plaatsen staat het water wel erg hoog,

Machinelijst
• John Deere Greenmaaier 250
• Jacobsen Teemaaier Greensking IV
• Jacobsen Fairwaymaaier L74677
• Hurlimann Prims Tractor
• Sisis verticuteer machine
• Sisis slitter
• Wiedenmann Terra spike verti-drain
• Toro topdresser
• Kubota Tractor B8200 4wd
• Bladblazer Stihl
• Bladblazer KWH
zoals hier in deze cup

• Kettingzaag 026 Stihl
• Cirkelmaaier aanbou
• John Deere bunkerrake
• Kipwagen
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