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Hein van lersel

Wie niet sterk is moet slim zijn
Een interview met Henk van der Linden, greenkeeper op Vossenhole

In het interview met een greenkeeper, een item dat we al meer dan 10
jaar publiceren in het vakblad Greenkeeper, worden meestal de grotere en meer gesettelde baan onder de loep genomen. A-banen vaak,
die met een kleine of grote staf van greenkeepers een baan onderhouden. Daarbij zou je zo maar vergeten dat er ook nog andere banen
zijn. Beginnende banen die vaak met een beperkt budget en een
beperkte greenkeepersstaf toch een goed product voor hun leden
neer moeten zetten. Soms wordt over die kleine banen wel eens
geringschattend gedaan. Onterecht naar mijn oordeel, want de keuzes
die op dit soort kleine banen worden gemaakt zijn vaak ook interessant voor de greenkeepers van grotere banen. Want ook op een golfbaan geldt, wie niet sterk is moet slim zijn.

Vossenhole
v'ossenhole ts l·en neqen hotes baan
onder de rook van Ttlburg en smds
november 1999 de trot~e etgenaar van
de B-status. Marcel Voskens. duecteur en

bretdtngsplan de Reeshof aan Er het tS
met onden);baar dat we ht:>r over een

manager van de baan "Wtj ZIJil er best

aantal Jaren weg moeten Dat heelt

trots op dat we de B-status meteen btj de
eerste keuPng hebben gekregen • De
golfclub IS gelegen waar oott het boeren-

natuurltJk ZIJn consequentJes gehad voor
de manter waarop we de baan en het
clubhuts hebben mgertcht We hebben
ntet overdreven gemvesteerd m een duur

bednrf van de vader van Marcel Voskens
was gE>sttueerd. Nu nog steeds ts het
clubhuts gehUlsvest tn de voormalige
bednJf~gebouwen . Marcel Voskens. "WtJ
zttten met de baan vlak tegen het utt-

clubhuts of toonaangevende golfbaanarchrtt'<t WtJ hebben zoveel mogetik
zaken low budqet gehouden Uilerndehrk
rnoN ,e het zo zten •• vervolgt Voskens
ml't een glimlach. "dte andere banen
hebben tten keer zoveel geld ef'l WIJ hebben tien keer zoveel gezelhghe1d •
Misschten heeft Voslens op dat laatste
punt wel geftJk, want ZIJn clubhuts lijkt m
alles op een oergeze!ttge, netjeS wtgevoerde sportkantine
Driving range
Hoe ze
ens en qreenkeeper
Henk Van der Lmde'l l"'ul' golfbaan
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verbonden aan de baan Voskens "WIJ
w1lden zo laroy rrogeh;~: opeferen zonder
veren1g1ng. maar de spelers u1t de beg1n·
liJd dnngen dan toch wel aan op een
aanslUiting biJ dE> NGF vanwege de vele
voordelen d1e 1e al~ qolfer dar hebt •
1/ 2 jaar ervaring

Z· ll F rdr r
..
, Henk van der
L1nden op Vossen~ole aangesteld als
greenkeeper Van der Lilleien "MIJn
vrouw werkte h1er al IJeellanq :1 het

clubhUIS en zo ben •k hrer terec.htgeko·
men Ik werkte 1n het u·tzonderhJk transport als chauHeur en had genoeg van de
lange en onregelmatlqe werktijden. •
Van der LJnden IS nu ongev!'er een lta!f
1aar ,n d1enst b11 Vossenhole en had voor
d1e liJd absoluut geen kenn1s van of ervanng met de groene sector Van der
Lmden "Ik WISt dat qras groen was en
water rodrg tJeeft en verder nrets • Een

omschnJven? ·Als een e'ltreebaan met
een enorme aantrekkmgskracht op de
JOnge golfer • De mannel" van
Vo~senhole hebben d1e keuze voor
entreebaan erg letterliJk genomen. want
pal voor het clubhu1s ligt pont1f1caal de
dnvmg-range. iets wat biJ a:'ldere banen
vaak verstopt ligt 1n een relat eve u thoeK
van de baan. pos1t1oneren ze b11
Vos~E>nt>ole d1rect aar ret te•ras. Een
keuze d1e het zeker voor begronende
golfers aantrekkelijk maakt om ever lek·
ker 1n te slaan Voskens "Ik Kon dat
noo1t bcgnJPen dat de dr•v1ng-range biJ
anderen altiJd achteraf ligt Zo hiJ "'u ligt
JS het een toplocatle •
Zo lang mogelijk zonder vereniging
~
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samen met Van der Linden de baan
onderhoudt ·oe oorspronkelijke macht
ne kon Je n1et rn de hef hangen en was
daarom moerlrjk manoeuvreerbaar
Verder was de tandkast n1et afgesteld op
een forse vermogen van een 70 PK tractor Maar het rdee van relatieve klerne
onafhankelijk van erkaar bewegende
maa1deks vrnd tk •deaal. Ik snap ook nret
dat de andere merken ntet met een der
gelijke macllrne ZIJn gekomen Een
gemodrfrceerde machrne zou wel een
hydraulische aandnJvmg moqen bez!tlen.
dan kun je d" deks ook zrgzag van elkaar
ophangen er blij:t de maa1breedte Jdent ek rn bochten •

belangnJke prè d1e Van uer Lmden wel
heeft rs zijn ervanng met het onderhoud
van machines. "Ik heb ook een aantal
Jaren als onderhoudstechmcus gewer~.t
dus rkweet heel goed hoe een machrne
rr> elkaar St(.'ek t •

qen. nameliJk een 7-delrge Beaver
Art reuleltor errkelmaa1er voor de larrway
en een Werdebieter voor de rough Ook
de Werdebieter s met eer aantal klerne
aanpassrng zo gemaakt dat brJ geduwd
kan worden rn plaats van getrokken

Omkeerbare tractor
rr 1111 ars :hr1nh1k br lanq lJKSte machme
waar Vossenhole over beschrkt rs een 10
pk zware Valpadana tractor Stuur. stoel
en bestJnng van deze tractor ZIJn bmnen
een mrruut compleet orr te drdilrel'l
zodat de maarer en andere werkti.lrgen,
dre ,., de hef hangen geduwd kunnen
worden rn plaats van getrokken Dat
heelt natuurliJk voordelen omdat JE' noort
over de mat heen liJdt voordat deze
gemaard rs. Vossenhole gebru1l;t deze
machrne rn pnnc1pe met twee werktu:·

Beaver
D1 Be:.wer ArtiCulator rs een machrne dre
Beaver samef' met rmporteur Voets rn
hPt beg111 van de "legentrger 1aren op de
markt heeft gebracht Hoewel de machr·
ne commeraeer noorteen succes rs
geweest (er ZJn er n Nederland maar 2
van verkocht) rs ret we: een machrne du:.•
volgens Van der Lmder> en Voskrns een
aantal voordelen heeft De Beaver
Artrculc~tor rs voorzren van zeven ona!
hclnkelrJke maardeks. dre rret snarer!
worden aangedrEven VosKens senror d1e

Beluchtingsschudfrees
'àChrne w_
r :ler Lrrden
onlangs kennrsheeft gemaakt 1s een
beluchturgsschudfrees van lmants Van
der Linden "We hebben deze mach1ne
ook op een green toegepast en dan ver·
baast het JE." erqenliJk hoe wernrg schade
er orotstaat A. na een delg of VIJf rs er
brJna nrets rreer te zren. Opmerkelijk.
want Je praat toch over een freesmes van
zo'n 15 tot 20 mm drk dat door de
grond slaat Vossenhole heeft de schud·
frees voornameliJk toegepast op een aan·
tal gebreden waar wateroverlast optrad
doo~ storende lagen tn de bodem Van
der :.rnde'l "WrJ ZIJn er heel entheusrast
over, want het water IS nu helernelal weg
en het heeft toch heel vpel geregend •
IPC de groene ruimte
.I ?•
1d1 r ( .e· t dat hiJ nog veel
kan lerero van het greenkeepersvak en
heeft zrch daarom rngeschreven voor de
greenkeepercursus van IPC Groene
Runr·te Zeker zo belangnJk vmdt hrJ t>eh·
ter de ondersteunrrg van Vo~kens senror
dre een forse dosrs agransche erv,wng en
kenn1s veln 'groene' mach111es 1nbrengt
"Jl

