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Hein van lersel

Wit winterweer in Twente

aangelegd, 18 holes op 55 hectare
Grond d1e tot voor een paar jaar nog 1n

Het is prachtig wit winterweer als ik half januari over de oprijlaan van
de Twentsche Golfclub rijd. Ik weet dat de Twentsche sinds vier jaar
gevestigd is op een nieuwe baan, maar dat is niet te zien. Overal
prachtige oude eiken die met hun indrukwekkende wintersilhouet de
Twentsche het aanzicht geven van een prachtig oude landgoed.

gebru1l- was als landbouwgrond en waar
door de overvloed1ge mestreserves de
groet nog goed 1nZ1t Alleen al voor de
fa1rways heeftOtten 1n het seizoen v1er
dagen per week mgepland In die tiJd
kan de Toro 6700-d fa1rway exact twee

75 jaar
Over oude banen gesproken, de
Twentsche 1s e1genhJk ook een oude golfclub De veren1g1ng d1e res1deert op de
meuwe baan 1n Ambt-Delden gaat d1t
Jaar haar 75-Jang bestaan v1eren De club
heeft echter altiJd gespeeld op een 9holes baan aan de andere kant val'
Hengelo Op deze plek IS met het oude
team greenkeepers een meuwe verenlg,ng gestart, 'Golfclub Dnene· Het
onderhoud van de Twentsche Golfclub
wordt smds de aanleg verzorgd door een
team van 'De Enk' Onze gesprekspartner
IS headgreenkeeper Harry Otten

Monteur
Otten. Ik ben h1er 1n JUh '96 gestart als
tweede man naast Jan ter Steege En 1k
h1eld

me toen naast greenkeepen ook

vooral bez1g met het onderhoud van het
mach1nepark. Toen 1k startte op de
Twentsche had 1k nog absoluut geen
ervanng als greenkeeper Maar 1k heb 1n
de tussentiJd wel heel snel alle d1ploma's
behaald greenkeeper en head greenkeeper Toen Jan ter Steege b1nnen De

Otten onderhoudt de baan

Enk promoveerde naar coord1nator ben

met 4,5 man In de Winter blijven daar-

1k hem opgevolgd als head greenkeeper

van twee mensen over voor het Winter-

1n

het se1zoen
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Ze vonden klaarbhjkehjk dat 1k wel oog

werk Twee anderen worden tngezet op

keer rond de baan De greenkeepers van

had voor het greenkeeperswerk, want

andere proJecten van De Enk De partti-

de Twentsche hebben deze fa,rwaymaaJ-

anders was 1k n1et zo snel head green-

mer heeft een se,zoenscontract Otten

er ovengens zelf Uitgekozen Otten "Ik

keeper geworden."

kan met de hem toege'l'.ezen krachten

heb alle grote merken gevraagd of 1k

het werk goed afkn1gen, maar dat betekent 1n het se1zoen wel hard werken

waymaa1ers en daar IS deze mach1ne uit-

Want de Twentsche IS behoorlijk ru1m

gekomen De Toro gaf voor ons duideliJk

twee dagen kon maa1en met hun fa1r-

de beste comb1nat1e tussen capaCiteit en
maa1beeld • Om te Illustreren hoe hard
het werl-en IS voor maa1er op de falfway
van de Twemsche. vertelt Otten over

een

concurrerende fa1rwaymaa1er waarvan de
koo1en vast bleven Zitten door het vele
gras dat ze voor de k1ezen kregen
Machines
Een andere veeletsende jOb op de
Twentsche IS het maa1en van de tee·
Otten. "BIJ ons betekent tee maa1en 72
keer de tee-bo'l verplaatsen Vandaar dat
WIJ gekozen hebben voor de Ransomes
T-plex, dat was Indertijd één van de we1n1ge maa1ers met de motor achtenn,
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"Beg1n december gaan b11 ons standaard
de zomergreens d1cht en gaan we over

weer het dan
en wnkken we de greens.

op Wlntergreens. Als het
toelaat pnkken

maar ook de teregreens en tees met 12
mm vaste pennen

We

k1ezen voor deze

methode om de greens zo goed mogelijk
tot rust te laten komen En

we hopen

dan natuurhik ook op een goede vorstpenode, zodat de grond goed scheurt en
open vnes; Dat 1S allemaal goed voor de
structuur van de bodem Hij vervolgt
"Dil betekent wel dat 1e de besch1kkmg
moet hebben over goede wmtertees
Wintergreens Maar daar houden we

en
m

het groe1se1zoen voldoende reken1ng

mee " Als Wintertee gebrutkt Otten de
Uiterste t1p van de tee Op d1e man1er
komen zowel de zomertees

net als de

zomergreens helemaal butten het spel te
liggen Otten "De baancommiSSie van
de Twentsche wtl goede greens en
moo1e tees tn het se1zoen. Daarvoor
moeten ze 1nleveren m de wmterpenode •
"Waar WIJ wel aan moeten denken IS dat
WIJ de eerste maa1beurten m het vooqaar
uil voeren met de handgreenmaaier Een
tnplexmaa1er zou te snel msponng veroorzaken Door het rollen met de
handgreenmaaier breng je ook snel het
putting oppervlak 1n cond1t1e "
1Lur) Otl• n

Engerlingen

zodat Je heel snel zowel hnks als rechts

D Twe1 t he

op en af kunt stappen

lijk zand en de oude bomen Zijn voorna-

gebouwd op voorname-

De meeste maa1ers d1e b11 de Twentsche

Mult1core gebrUikt met hetZIJ 10 mm

melijk e1ken. Een succesvolle combmat1e

de schuur staan, ZIJn naast de hierbo-

vaste pennen of 10 mm holle pennen

voor een van de groot-

1n

ven genoemde teemaa1er allemaal Toramachmes Otten "Toch kennen we b11

ste plaaggeesten
Winterbeurt

De Enk geen centrale 1nkoop BIJ ons

De mannen van de Twemsche gebru1ken

beshst De Enk na adv1es van het green-

de Vert1-dra1n ook voor een mgnJ-

keepersteam welke mach1ne het best biJ

pende w1nterbehandehng

ons past"

van de greens.

Een aantal machmes wordt wel centraal

Otten

1ngekocht vanu1t het hoofdkantoor
VoorbPelden h1ervan ZIJn de Ven1dra1n Mustang en de Multicare
beluchter Otten: "Beluchters
en de meer gespeoahseerde
machmes Zitten biJ ons 1n

een pool Pnma geregeld,
want Je hebt

deze machmes

toch maar één keer 1n de maand
nod1g"

De Twentsche haalt 1n het se1zoen 1edere
maand een beluchter naar de baan toe.
De ene keer 1s dat een Vertt-draiO d1e
wordt voowen van 8 mm dikke vaste
p1nnen De volgende maand wordt de
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Verder maakt het verdichten van de
toplaag de grond mmder popula1r b•J de
engerhogen Otten "Beg1n januan meen
doo1penode zagen WIJ al engerlingenaCIIv•ten In het se1zoen door het walsen en
het maa•en hebben we hebben we er
vaak m1nder last van M1ssch•en gaan d•e
beestjE'S dan ook d•eper de grond 1n Het
ergste probleem heb je natuurlijk op
bunkerranden Daar kun Je n1et walsen
of met de maa•er overheen njden "
Bunkers

Op het moMent dat •k de Twentsche
bezoek IS men bez1g met de aanleg van
negen n•euwe bunkers. Otten "De
baancomm•ss•e w1lde de baan toch wat
uitdagender maken, ook zeker voor de
gevorderde spelers en profess•onals
Daarom IS golfarchitect MacCauley
gevraagd om een aanral n•euwe bunkers
1n te passen Otten "WIJ waren moo1 op
liJd klaar met alles De bunkerranden ZIJn
op lijd mgezaa1d en het gras IS goed
opgekomen We moeten alleen nog het
zand egaliseren • Otten 1s zeer te spreken over het werk dat MacCauley voor
de Twentsche heeft gedaan Wat Otten
voornamelijk bewondert m het werk van
MacCauley 1n samenwerking met land·
schapsarch•tect Van Aalderen, IS Zijn
capaCiten om de baan op een naadloze
mamer m te passen m het bestaande
oude landschap
Lava

Eel" dJrd1ge t1p heeftOtten nog met
betrekking tot gebru1k van gemalen lava
op de paden op de baan H1er stroo1en
de greenkeepers me: de dresswagen een
laag gemalen lava over u1t Otten·
"Ideaal spul Je z•et het n•et terug 1n de
paden, je hebt geen Shjtage aan Je maal·
koo1en en je hebt toch stev•ge paden •
De paden waar Otten op doelt wordt
altijd met de fa•rwaymaa1er op de
hoogte van de fa•rway meege·

Tijdgebrek
In cko wmttot " n 1 }d om IM"t ondnhuud Nn dt" LtMn t nr

De emge bE'Stnld•ng d•e

Otten 1s duideliJk goed

Otten hanteert voor de

op z•Jn plaats op de
Twentsche en n1et alleen

engecimgen IS rollen met
van de Nederlandse greenkeepers de

een zware wals Door het

engerling Otten· "Ik hoor wel eens

rollen hoopt Otten miS-

terpenode Hoewel rus-

greenkeepers praten over bestnJd•ng van

schien een paar engerlingen

engerhogen met Dursban En afgez1en

te pletten, maar hiJ probeert
vooral ook het contact tussen
de zode en de ondergrond

tig? Otten bestriJdt d1t.
want we komen eigen-

van het fe1t dat ik n1et weet of Dursban
nog toegelaten wordt, geloof 1k daar ook
n1et echt 1n •

1n stand te houden

1n de relauef rustrge wrn·

lijk tiJd tekort.
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