Naast professionele hulpmiddelen als sondeertechniek en radar is er een simpele methode die
weliswaar niet voor iedereen bruikbaar is maar
binnen een golfclub zijn er altijd mensen te
vinden waarbij de wichelroede methode werkt.
De wichelroede methode maakt alle leidingen
"zichtbaar". Er wordt met enige terughoudendheid over gesproken maar het werkt. Het enige
wat we nodig hebben zijn twee stukken ijzerdraad van elk 45 cm lang, bijvoorbeeld van
twee klerenhangers van de stomerij te maken
of eventueel van twee lasdraden. Op 15 cm van
het einde worden deze recht omgebogen tot
handvatten.

Beide draden worden losjes in de handpalmen
gehouden waarbij de draden recht voor uit
wijzen. De vuisten moeten zo losjes gehouden
worden dat de draden vrij kunnen draaien.
Als een pijp wordt gekruist (ruwweg haaks)
zullen de draden kruisen zodra we ons boven
de pijp bevinden.
Het zal in het begin aanleiding tot enige hilariteit geven maar het werkt. Aangezien de
methode met de wichelroede niet bij ieder persoon werkt is het zaak niet te snel op te geven
en het een ander persoon te laten proberen.
N.B. Het is raadzaam de methode uit te testen
op een beregeningsbuis die bekend is.

Over het vinde
beregening en
Bij het ontbreken van goede tekeningen kunnen enerzijds bewerkingen
aanleiding tot schade geven terwijl
anderzijds vermeende drainage problemen zich moeilijker laten oplossen.
Exacte tekeningen zijn van groot
belang. Maar wat te doen als die ontbreken? Een aantal mogelijkheden
staan ons ten dienste.
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Wichelroede
Een van de greenkeeper die de kunst van het wichelroede
lopen beheerst is Hans Zwaan, hoofd greenkeeper op de
Hoge Vorssel in Nistelrode.
Zwaan: "Ik ben er achter gekomen, dat ik het kon in de tijd
dat ik als greenkeeper werkte voor Harry Oppenheimer van de
Anglo American Mining. Mijn Afrikaanse collega's verstonden
allemaal de kunst om met een wichelroede te werken.
En toen ik het een keer probeerde bleek het mij ook te
lukken." Zwaan is uitermate nuchter over zijn kunde.
"Ik weet niet of het een gave of een kunde is. En ik snap er
ook niets van hoe het werkt. Want ik kan met evenveel kunst
lege en volle drainagebuizen vinden, maar het kan evengoed
een elektriciteitsdraad, een afvoer of iets anders zijn."
Zwaan gebruikt de wichelroede zo'n twee keer per jaar.
Zwaan: "Pas geleden nog moest ik een verstopte afvoer van
het dak van het clubhuis vinden. Dan moet je wel even
opletten want rond een clubhuis zijn natuurlijk heel veel
kabels en buizen te vinden.
Zwaan maakt zijn wichelroede zelfs van twee stukjes ijzerdraad of koperdraad waar hij een haakse bocht is buigt. Op
het moment dat hij dan loopt met de beide draden in zijn
handen geklemd en hij passeert een leiding worden zijn handen warm en draaien de ijzerdraadjes naar elkaar toe.
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wichelroede

n van ondergrondse
drainage buizen
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