Hein van lersel

Greenkeeper zonder machines
Een interview met Arie Wiechertjes va n golfclub de Semslanden.

Het lijkt wel een overhoring van de aardrijkskundeles: 'Waar ligt
Gasselternijveen?'. Ik kan het u nog steeds niet zeggen. Maar ik weet
wel dat het heel ver weg is en de moeite waard om eens die richting
i n te rijden. Want in Gasseltemijveen ligt een bijna zeldzaam pareltje
van rust op golfgebied. We praten met head greenkeeper Arie
Wiechertjes van golfclub de Semslanden en zijn tweede man Harco
Hoiting.
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werkvoorz emngschap W1echertJe<> "Ik
ben h1er nu 3 Jaar en heb het eerste Jaar
nog met d1t werkvoowemngschap
gewerkt en dat was met opt1maal Het
zou n1et eerhJk ZIJn om alles over één
kam te scheren, maar het e1ndresultaa1
was gewoon met voldoende Het bestuur
van de club heeft op een gegeven

1985
De Sem .landen IS 1n de tweede helft van
de Jaren lachlig gestart als golfbaan op
landbouwgrond. Het IS 1n de eerste Jaren
onderhouden door een tweetal boeren
d1e eerst op dezelfde grond hadden
geboerd Op een gegeven moment IS het
onderhoud 1n handen gegeven van een
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Op z1ch hebben W1echertws en Ho1tmg
geen problemen met het ontwerp Veel
ernst1ger ZIJn de problemen met de fairways van de eerste 9 holes Deze ZIJn

door de leemhoudende toplaag zo
extreem nat. dat deze fa1rways vanaf
oktober u1t het spel worden gehouden
H01t1ng "In pnnope had men biJ de aanleg van deze fa1rways alles moeten ploegen met 2-traps d!E'pploeg Dan was het
gele zand dat h1er overal ondenn Zll
bovenop gE:>komen en hadden we geen
last gehad van de leemhoudende
toplaag Maar dat es n1et gebeurd Dus
nu moeten we dat op andere man1eren
op z1en te lossen
W1echert)es "We z1tten er aan te denken
om Hay Aerts Grondverbetenng b v
eerst te laten oezanden. dan vert1-dra1nen met ZIJn grote vert1-dra1n, daarna
1nslepen en dan d1ep beluchtmgsschudfrezen HIJ gebrUikt dan con1sch toelopende pennen 1n de vorm van een IJSCohoorntJe Het grote voordeel h1ervan zou
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moment besloten het totale onderhoud
Vla een 1nschnJv1ng te gunnen aan een
aannemer. dat IS de f1rma F DIJK geworden •
Volgens head greenkeeper WîechertJeS
werkt dat goed In het se1zoen werken er
op de baan, naast W1echert1es d1e zelf m
d1enst IS biJ de club, 5 mensen fulltime
van de aannemer Bu1ten het se1zoen
heeft de aannemer één fullt,mer op de
baan rondlopen
Volgens W1echertjes IS dat een werkbare
s1tuat1e Hoewel het volgens hem wel
Jammer 1s dat JE' zeker 1n de vroege lente
te we1mg mensen hebt om een heleboel
voorwerk te doen Zeker als Je goed en
groe1zaam weer hebt op de baan
Nat
De Semslanden IS'" de tacht1ger Jaren
aangelegd als een 9-holes baan De u1t·
bre1dmgen vonden respect1evehJI< 5 en 3
Jaar gel~en plaats met 3 en 6 holes.
zodat er nu een complete 18-holes baan
te bevvonderen 1s W1echertJes ·oe oude
baan heeft een heel ander kara•: ter dan
de n1euwe baan. De arch1tecten
Eschauz1er en Thate hebben met de eerste 9 een hele rusllge baan neergelegd
De tweede 9 naar ontwerp van Gerard
Jol ZIJn glooiender •
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Onderhoudsschema greens
Hole pnkken 12 mm
Hole pnkken 8 mm
Vaste pennen 8 mm
VertiCaal maa•en
Slitten
Dressen na pnkken
Dressen

2 maal (maart en september)
2 maal (april en augustus)
3 maal (mei. Junt en JUli)
1 x apnl. 2 x met en wekelijkS van JUni tot
september
van oktober tot maart
4 maal
2 maal (met en JUni)

moeten ZIJn dat deze gaten beter te vullen ZIJn met zand Htermee zou een deel
van de problemen naar het verleden verdWIJnen·

Machinelijst
Ransomes 405
jacobsen HR 5111
2 x Ransomes G-plex
jacobsen sand scorp•on
Ransomes trekker 18 pk
jacobsen Tn-k1ng
2 x Ransomes handgreenmaaiers
Vert1-dra1n 7212
Vert1-dram 7521
Turfco dress bak
Hardi spuit 6 meter
SiSIS fa1rway shtter
Huxley green shtter
2 x bosmaaier
Motorzaag
Bladblazer
Valmetr 655 90 PK
John Deere gator
Handorkelmaater
Ezgo werkhorse
Shovel werkklust 45 WG
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Bos
Een ander probleem utt het verleden
betreft de ontwtk~ eltng van het plant·
soen en de bosvak' en op de baan
Volgens WtechertJeS zoJn deze btJ de aanleg geplant en ts er stndsdten nauwelijks
onderhoud aan verncht met als gevolg
dat bepaalde tees en greens op een
ongezonde manoer ZtJn omnngd door
bosschages. Welke nadelige gevolgen
heeft voor de ztektegevoelighetd van de
tees De mannen van de Semslanden ZIJn
nu beztg om de ergste plekken door fors
Uitdunnen aan te pakken Maar de
bedoeling ts om op termtJn te komen tot
een heus bosbeheersplan
WtechertJeS. "WtJ wtllen natuurliJk dat de
JUISte bomen geselecteerd worden om
door te groeten en dat zullen dan vooral
et ken ZtJn De elzen en berken worden
dan Uttgedund •
De aanpak van de plantvakken geeft De
Semslanden ook de kans om verbindingswegen aan te leggen dte bUJten de
spelers om door de bosjeS heen gaan.
W•echertjes· "WtJ proberen op zoveel
mogeliJk plekken een weg te kappen 10
de bestaande plantvakken Ik vtnd dat
architecten vaak noet goed nadenken
over het vervoer dat op een golfbaan
nod1g ts TerwtJI dat vaak zo makkelijk
kan ZIJn Zo denken archttecten ook zelden na over een goede plek om zaken
als bunkerzand op te slaan. BtJ mtJn oude
baan 'De Rosendaelsche' met heel veel •
bos was dat natuurliJk geen probleem.
maar hter btJ De Semslanden l•gt dat Jammer genoeg anders •

Greenkeeper zonder machines
WtechertJes s zoals gezegd de entge
greenkeeper dte 1n d1enst is van de club
De rest van het baanpersoneel ts allemaal
aangenomen door het hoveniersbednJf
F Dijk.
W•echertJeS z•et wel dat tnteresse van het
baanpersoneel het belangnjkste tS ·Als
Je mensen hebt doe oprecht getnteresseerd ZIJn 10 het werk dan ben Je al heel
ver • Zo heeft tweede man Harco
Hottlng vong Jaar ZIJn diploma van greenkeeper behaald Alles uttbesteden aan
een aannemer betekent ook dat Je als
greenkeeper met hoeft te tnvesteren tn
machtnes. Op de baan staan nu nog een
beperkt aantal mach10es. maar waarschtjnl•jk verhutst alles 10 de toekomst
naar de schuren van het hoveniersbednJf,
dte op een steenworp afstand van de
golfbaan hggen De aannemer gaat dan
ook 1nvesteren 1n de tnnchttng van een
spu•tplaats
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