De snelste Greenk
van Nederland!

Van Houwelingen is al sinds 1987 betrokken bij de baan
en is waarschijnlijk de eerste hoofd greenkeeper, die zijn
carriere gestart is als mollenvanger in dienst van de
Heidemij. De aanleg van de eerste negen heeft van
Houwelingen niet meegemaakt als greenkeeper.
Pas bij de aanleg van de tweede negen in 1989 was hij
als tweede man verbonden aan de baan.

Andere koers
Crayestein Golf scoorde in het onderzoekje van
Golfers Magazine als eerste met een meer als
comfortabele voorsprong. En hoewel er zeker
de nodige kanttekeningen te maken zijn bij het
mini-onderzoek in Golfers Magazine, dat doen
de auteurs overigens zelf ook, zijn de resultaten
zonder meer opmerkelijk te noemen en rechtvaardigen ze op zijn minst een indringend
gesprek met de greenkeepers van Crayestein.
Jan van Houwelingen "Het verhaal achter de
snelheid van onze greens begint eigenlijk in
2000 als wij de organisatie van de European
Senior Tour op ons mogen nemen. Om de baan
in tourconditie te krijgen brengt golfbaanconsulent Roger Stilwell een aantal bezoeken
aan onze baan. En dat bevalt zo goed zo goed,
dat onze directeur Henk Kuijsters aan Stilwell
vraagt of hij onze baan wil adviseren."
Volgens van Houwelingen is dat eigenlijk het
moment dat een aantal zaken worden opgepakt om de kwaliteit van de baan en snelheid
van de greens te verbeteren.
Van Houwelingen "Met de adviezen die Stilwell
uitgebracht zijn wij niet vrijblijvend omge-

sprongen. Onze directeur had de vaste wil om
het niveau naar boven te brengen en daarom is
er fors geïnvesteerd in de baan." Zo heeft van
Houwelingen in vergelijking met 2000
1,5 fulltime kracht extra op de loonlijst staan.
Die extra arbeidskracht is ook wel nodig is want
een aantal van de adviezen van Stilwell zijn zeer
arbeidsintensief te noemen.
Van Houwelingen: "We zijn bijvoorbeeld
gestart om de maai-intensiteit behoorlijk aan te
pakken. Dat hield in ons geval in dat ook de
roughs en vijverranden altijd bespeelbaar
moeten blijven. Zo maaien wij de rough een
keer per week wel met een gangmower achter
een compacttractor op een hoogte van 4 cm.
Wij willen daarmee eigenlijk twee zaken
realiseren. Aan de ene kant visueel, het staat
heel mooi, aan de andere kant hebben wij een
extreem drukke baan met iedere 6 minuten een
nieuwe flight. Met een kort gemaaide rough en
overzichtelijke vijverranden voorkom je dat dat
de mensen constant ballen moeten zoeken".
Snelheid
Terug naar de snelheid van de greens! Wat ziet
van Houwelingen als de belangrijkste redenen

Als jouw green in een artikel in
Golfers Magazine wordt uitgekozen
tot de snelste green van Nederland,
wat maakt jou dat dan als greenkeeper? Juist, de snelste greenkeeper van
Nederland.
Voor uw eigen vakblad Greenkeeper
was het verhaal in Golfers Magazine
in ieder geval reden genoeg om op
bezoek te gaan bij Jan van
Houwelingen van Crayestein golf in
Dordrecht.
Auteur: Hein van Iersel
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keeper
Crayestein heeft niet alleen razendsnelle greens, maar voor wie
er oog voor heeft ook een zeer interessante natuur. Omdat de
baan tegen de Hollandse Biesbos aan ligt heeft een bever
recent zelfs een forse wilg omgeknaagd. Tot de reguliere
bewoners van de baan horen zelfs een aantal half verwilderde
roodwang schildpadden, maar ook egels. Minder welkom maar
wel massaal aanwezig zijn konijnen, die regelmatig voor
overlast zorgen.

dat zijn greens de snelste greens van Nederland
zijn? Van Houwelingen: "Kort maaien is natuurlijk belangrijk, maar zeker niet het hele verhaal.
Toen ik bij het pro-Am iets twijfelde of we de
maaihoogte wel terug durfde te schroeven
van 4.5 naar 4 mm noemde Stilwell me een
lafaard. Toen hebben we het maar gewoon
gedaan en het resultaat was fantastisch. Ik ben
bang dat ik mensen, die zeggen dat
Nederlandse greenkeepers te voorzichtig zijn,
gelijk moet geven." Naast korter maaien heeft
van Houwelingen samen met Stilwell een
uitgekiend programma opgezet om de snelheid
te verhogen. Een opmerkelijk onderdeel daaruit
is het advies dat de greens gedurende het
speelseizoen exclusief voor de golfers zijn, en
dat er geen (op een vertidrain rondje na)
bewerkingen worden uitgevoerd die het
oppervlakte zouden kunnen verstoren, zoals
hollow-tining, slitten of beluchten.
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Het kan toeval zijn maar ik heb het als golfauteur nog nooit meegemaakt dat je met een greenkeeper over de baan loopt en
dat golfers herhaaldelijk op je afkomen om een compliment te geven over de greens.

>

Geen beluchting in het groeiseizoen brengt volgens de traditionele inzichten de nodige risico's op het gebied van

>

overmatige viltvorming in de toplaag met zich mee. Op deze foto is echter te zien dat de villaag te verwaarlozen is.

Een groot deel van Crayestein is aangelegd op zeer slecht doorlatende
zware klei. Om toch zo snel mogelijk regenwater af te voeren hoeft
Crayestein een drain getrokken dwars over een aantal probleem fairways.
Deze drains zijn 35 cm diep en 10 cm breed en zijn nadat er een drainslang in gelegd is tot bovenin afgevuld met schelpen. Na verloop van tijd
groeit de sleuf dan wel dicht.
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Van Houwelingen; "In de zomer zijn de greens
voor de golfers, in de winter zijn ze voor ons.
Dan hebben we ook een zeer intensief programma van beluchten en bewerken om de
green in optimale conditie te krijgen voor het
komende seizoen."

greens is het inslepen eigenlijk nog belangrijker
als het topdressen. De combinatie van niet
beluchten en eens per maand een lichte topdressing is volgens van Houwelingen de optimale garantie dat het balletje exact rolt zoals de
golfer dat wilt.

Wel probeert van Houwelingen zo'n 7 tot 8
maal per seizoen de greens te topdressen met
zo'n 2 mm dresszand per bewerking.
Van Houwlingen: "Voor de snelheid van je

Zaadkoppen
Gericht op snelheid maar ook op het bestrijden
van straatgras in de green, is het advies van
Stilwell om eens per week de greens te maaien

met verticuteer units op 0 mm ingesteld.
De grasmat wordt daarmee net niet geraakt,
maar het is volgens van Houwelingen
opmerkelijk hoewel zaadkoppen van straatgras
iedere keer weer in de vangbakken terecht
komen. Van Houwelingen hoeft de stellige
overtuiging dat sinds hij dit doet het percentage straatgras fors is afgenomen en dan vooral
in het voordeel van gewoon struis. Want dat is
het zaad waarmee Crayestein exclusief
doorzaait.
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MACHINEPARK
CRAYESTEIN GOLF.
DORDRECHT
• Steyr 948-48 pk met frontlader
• Iseki 325 - 28 pk 2 x
• Iseki 223 - 20 pk
• Carry all I 3x
• Carry all TRX
• Carry all Electra
• Stihl kettingzaag 2x
• Stihl bosmaaier 3 x
• Stihl heggeschaar
• Zodensnijder
• Stihl hogedrukreiniger
• Flymo luchtkussenmaaier 2x
• Giertank 6500 ltr.
• Berstal kipkar 2x
• Jacobsen G-plex II green-tee.
verticuteer
• Jacobsen Bunker rake
• Jacobsen getrokken roughmaaier
• Turfco topdresser
• Vicon kunstmeststrooier
• Rach K51 handkunstmesstrooier.
• Imants beluchtingsschudfrees
• Honda frees
• Imants 7212
• Power-R-spade sleuvenfrees
• Procomas Klepelmaaier
• KWH bladblazer achter tractor
• KWH bladblazer handmatig
• Mc Connell fairway slitter
• Sisis multislit
• Hardi spuit 200 ltr.
• Del morino cirkel maaier 150 breed
Het team van Crayestein

• Risboro overseeder
• Edge-R-Ride kantensteker

Machineonderhoud
Kort maaien betekent dat je greenmaaier
perfect onderhouden moet zijn. Van
Houwelingen heeft daarom een onderhoudscontract afgesloten met André Folst van
Bonenkromp Turfcare, die iedere 6 weken de
Jacobsen greenmaaier na komt kijken.
Van Houwelingen: “Perfecte service krijg ik
trouwens van die mensen, mijn complimenten.”
Voordat Crayestein over de Jacobsen G-plex
beschikte werden de greens gemaaid met een
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een e-plex. Van Houwelingen: "Voor ons
was dat toch niet de ideale machine.
Toch te storingsgevoelig en als wij met
grote wedstrijden de greens kruislings
wilden maaien kwamen we niet uit met de
accu's. De laatste tip van van Houwelingen
betreft het gebruik van BCP super, een
ontvetter van de Firma Burger uit Vlijmen.
Dit middel zou wonderen verrichtten op het
gebied van het verwijderen van backlap
pasta en grasresten.

7

