Hein van lersel

Een Engelse gentleman of een prinselijke baan?
Op de NGA-dagen is hij een bekende en kleurrijke verschijning: Henk
Verveld. In plusfours en onberispelijk Engelse Tweed met zijn onafscheidelijke pijp lijkt hij in weinig op de gemiddelde Nederlandse
greenkeeper, maar meer op een Engelse heerboer of gentleman.
Greenkeeper spreekt met Henk Verveld, hoofdgreenkeeper van
Golfdub Prinses Wilhelmina in Enschede.
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banen Het IS veel eerder een countryclub, waar leden naast gezellig samenZIJn
ook een aantal sporten kunnen beoefenen, waaronder golf. Het IS zelfs zo dat
Pnnses Wtlhelm1na tot voor kort ook als
countryclub georgamseerd was Als een
overkoepelende club, waarb1nnen de
mogeltJI::hetd bestond tot het spelen van
hockey, golf en cncket.
Verveld IS zo'n tten Jaar geleden 1n d1enst
gekomen om voor alle dne de sporten
het terretn btj te houden Verveld "Golf
tS dan natuurlijk de belangrtjkste, want je
hebt geen dagtaak aan v1er hockeyvelden en êén kunstveld .• Ook het onderhoud van de cncket wtcket IS met overdreven zwaar, mede omdat de eneketspelers van Pnnses Wtlhelm1na ntet spelen op een graswtcket, maar op een wtcket van gravel Verveld . "Er wordt wel
gezegd dat WIJ één van de moo1ste eneketvelden van Nederland hebben. omdat
we h1er een heel groot open terre1n
rondom de Wtcket hebben.·

Countrydub
Pnnses Wtlhelmtna of PW zoals de tnstders zeggen, IS '" velerlet opztchten heel
anders dan de meeste Nederlandse golf-

Landhuissfeer
HO< wel Pnnses Wilhelm1na al vele tientallen Jaren bestaat, wordt er nog n1et zo
lang golf gespeeld Volgens Verveld pas
zo'n VIJftten Jaar. De algemene tndruk
van de baan 1s ntet dte van een golfbaan
op een sportveld De lay-out van het terrein hjkt veel op een park btJ een oud
kasteel of land hUts. Vooral de greens van
de 6- en 9-holes d1e omgeven worden
door manshoge rododendrons geven
sterk het edee van een parkachtige
Engelse kasteeltutn .
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Machinelijst
Holder kniktractor u1t '64 met ballenraper
McCorm1ck (ook een oudje)
Case tractor
2 x Bulldog getrokken maa1er
Ransomes 213-0 3-delige fa1rwaymaa1er
Ransomes handgreenmaaier
Robenne Sturdy foregreens handmaaier
Bladblazer achtertractor + hand
Bladzwger
N1mos k1eper
Turfco topdresser
Handspull
Huxley shner
Bosmaalers
Motorzaag
Acrebat hoo1hark
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Par 3

Verveld begnJpt de aandacht voor ZIJn
persoon en baan n1et helemaal. "Ik heb
h1er maar een eenvoud1g par 3-baantJe
op een relat1ef klem terrem van 14 hectare W1j ZIJn begonnen als een low budget
ba.:m en dat ZIJn we natuurliJk nog
steeds. De kracht van Pnnses W1lhelm1na
1s de gemoedelijkheld van de leden
onder elkaar. • HIJ vervolgt "WIJ hebben
geen barJuffrouw. Als Je wat Wilt dnnken, dan pak Je dat en kru1s Je dat aan
op Je kaart •

beregenen heb ik tot voor kort nog altiJd
slangen u1t moeten leggen . Dat ZIJn
enorme liJdrovende operaties •. Dat van
de greens klopt zonder twiJfel. De oude
greens van Pnnses W1lhelm1na ZIJn zonder twiJfel de kle1nste greens van
Nederland (en ver daarbuiten?).
·verder·, zo vervolgt Verveld, "kun Je

een aantal zaken gewoon helemaal n1et
doen of alleen met de hand Kunstmest
stroo1en op de greens 1s 1ets wat 1k persé
zelf w1l doen Als Je dat n1et goed doet
kun Je m een half uur meer kapot maken
dan Je 1n een Jaar kunt opbouwen •
Ook op het geb1ed van spwten 1s Verveld
bep< •rkt geëqu1peerd Ntet dat htJ dtt als
een gebrek Ztet, want Verveld gebrutkt

Tijdrovend

Naast Verveld heeft Pnnses Wdhelmma
nu twee assistenten 1n d1enst. Verveld·
"Toen 1k h1er kwam uen Jaar geleden
was 1k de eerste professionele greenkeeper Maar al snel bleek dat de klus
met door één man te klaren was Het terrein van Pnnses W1lhelmma IS m1ssch1en
n1et zo heel groot, maar dat betekent
n1et dat Je we1n1g onderhoud hebt. Zo
ZIJn onze oude greens zo kle1n dat Je
alleen een handgreenmaaier kunt gebrulken Verder hebben WIJ natuurliJk n1et
het u1tgebre1de machinepark van de grotere golfbanen. Om de oude greens te
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als stelregel geen bestnjdmgsmtddelen
Alleen IJZersulfaat, wat op zJCh natuurlijk
geen bestnJdtngsmtddelts, dat preventlef wordt toegediend tegen sch1mmels
Natuur
Het zal waarschiJnliJk n1emand verbazen.
maar Verveld IS geen hefhebber van de
Amenkaanse styling van golfbanen met
hun btjna perfecte lay-outs en greens
waar geen vlekje op te Zten 1S Verveld
Ztet l1ever de green als onderdeel van de
omliggende natuur en 1n dte VISie mag er
best een schimmelplekJe te z1en Zijn
Verveld "WIJ moeten n1et proberen de
natuur te slim af te ZIJn Mensen denken
vaak dat alles maakbaar IS. Maar dat lukt
toch met of dat wil er 1n 1eder geval biJ
miJ n1et 1n • Om d1ezelfde reden heeft
Verveld op het moment dat 1k biJ Pnnses
W1lhelmina bezoek emd maart nog geen
kunstmest gestroo1d Verveld ·Alles IS
nu wel wat blauw van het gebrek en van
de kou, maar 1k v1nd het onz1n om als
eerste kunstmest over de greens te gooien. Voor hetzelfde geld knjg Je emd
maart nog een koude penode of veel
regen Het resultaat 1s dat alles Uitspoelt. •
De Enk
De oorspronkeliJk zeer kle1ne greens van
Pnnses Wilhelmina Zijn zoals gebrutkehJk
bij de oudere banen aangelegd met de
bestaande zwarte grond, met alle problemen d1e daarbiJ horen. Vooral ook omdat
de grondslag van Pnnses Wilhelmina
hoofdzakeliJk bestaat utt een slecht
waterdoorlatende leemhoudende
toplaag Verveld • WtJ hebben nu v1er
greens op de schop gehad en aangelegd,
voor zover ons budget toehet volgens de
moderne 1nz1chten Dat ZtJn de greens 1,
2. 6 en 9 Deze renovatie IS wfgevoerd
door De Enk. Naast het vergroten van de
greens heeft De Enk ook gezorgd- voor
beregen1ng en dra1nage. •
In '92 heeft De Enk het hele terre1n rondom de holes 6 en 9 aangepakt. Verveld.
"D1t geb1edje was ons grootste probleemgebled door heel serreus wateroverlast 1n de w1nter We hebben hter
geprobeerd met het leemhoudende zand
u1t de onderlaag de heuvels 1n de rough
en sem1-rough op te bouwen De zwarte
grond van de toplaag 1s verschraald met
scherp zand
Verveld erkent dat d1t geen opt,male
oplossing 1s, maar wd wat betreft de
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gekozen oplossmg geen kwaad woord
horen over De Enk Het terre1n rondom
holes 6 en 9 ts nog steeds nat, zeker in
de wmter Maar dat 1s een gevolg van de
keuze voor de gesloten grondbalans en
een beperkt budget Verveld ·Als Je
genoeg geld hebt IS alles mogehjk, dan
kun 1e bananen kweken op de
Noordpool.·
Machines
Het machinepark van Pnnses Wtlhelm1na
1s voor veel mensen wellicht exotisch te
noemen. Neem biJVOOrbeeld een Holder
knik tractortie Uit '64 Deze oldt1mer
wordt nog tedere dag 1ngezet om de ballen te rapen op de dnvtng range. Andere
opmerkeliJke oldt1mers ZIJn de getrokken
Robenne bulldog koo1maa1ers, waarvan
Prinses Wtlhelm1na er maar liefst twee
heeft Verveld ·De bulldog ts voor zover
1k weet de en1ge getrokken maa1er met
alle koo1en 1n één frame •
Verveld heeft de beschtkktng over twee
van deze werktuigen, omdat de gemeente er één grat1s heeft overgedragen
Op gebted van beluchten heeft Pnnses
Wilhelm1na alleen een shtter Voor het
vert1-dra1nen dat zo'n VIJf tot zes keer per
Jaar wordt 1ngepland wordt een beroep
gedaan op De Enk Verveld "WIJ proberen dan met e1gen mensen zo goed

mogehjk alles voor te bere1den, dus
bezanden en eventueel graszaad opbrengen Daarna komt De Enk met de vert1dra1n dte Uitgerust tS met holle pennen
WIJ maken dan zelf het karwet weer af
met 1nslepen van zand en zaad en afblazen van de propJes •
Verveld voegt daar nog aan toe dat op
de n1euwe greens met m1n1-t1nes wordt
gewer;..t Op de veel vettere oude greens
werkt dat n1et, daar zou je de mat
omhoog trekken De laatste behandeling
van het se1zoen met de vert1-dramen probeert Verveld te plannen met 12 mm
massieve pennen. Daarna gaan de
greens onbehandeld de w1nter in en
wordt er gespeeld op de wmtergreens
Met natuurlijk de hoop dat er een stev1ge
vorst overheen komt

