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Hein van lersel

Van het zand naar de zee
Een van de eerste Interviews die ik voor de Greenkeeper mocht houden was
met Jan de Weert, in die dagen beadgreenkeeper op de Nunspeetse. Jan
werkt nu sinds '95 op Golfclub Zeewolde, en omdat deze baan sinds kort de
A-status heeft gekregen over de laatste 9 holes leek hel ons een goed idee om
de kennismaking met Jan de \\'eert te hernieuwen.
Al30 jaar
Jan loopt al biJna dert1g Jaar rond op de

,

Zeewolde had op dat moment nog
twee andere greenkeepers 10 d•enst, en

banen van Nederland Oorspronkelijk

ze werkten met Ultbestedmg aan 'Beuker

begonnen op de Pan waar hiJ 1n zes Jaar

groenvoorz1en1ng'. Het bestuur had voor

onder Klaas Zwart het vak leerde. Daarna

m11n komst JUISt besloten het onderhoud

een penode van zo'n 13 jaar op de

zelf te gaan doen Dat was natuurliJk ook

Veluwsche, gevolgd door 6 Jaar

de reden dat ze toen een n1euwe head-

Nunspeetse en 4 Jaar (tot nu toe)

greenkeeper aangezocht hebben· .

Golfclub Zeewolde. De Weert. • BIJ de
Nunspeetse had 1k het na zes Jaar wel

Groenewoudt

gez1en en 1k was op dat moment ad1ef

De Weert "Ik was amper biJ Zeewolde 1n

op zoek naar een n1euwe JOb. Ik was al1n

d1enst of er werd b•nnen het bestuur

gesprek met Joop de R1dder om biJ hem

gesproken over het opn1euw Uitbesteden
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te gaan werken, als een soort re1zende

van het onderhoud en nu dan over

Groenewoudt. Dat IS een proces waar Je

greenkeeper.

Groenewoudt Sport & Recreatie Daar

ontzettend veel van leert Gelukkig IS er

Ik zou 10 d1e fund1e alle banen afgaan

had ik dus n1et op gerekend MIJn eerste

toen gekozen om alles in e1gen beheer te

d1e De R1dder 1n onderhoud had Maar

klus biJ Zeewolde was dan ook samen

houden, want als er voor Groenewoud I

op dat moment kwam ook Zeewolde

met de baancomm1ssans en de heer Van

gekozen zou ZIJn was 1k op zoek gegaan

langs, omdat Rob Spru1t daar vertrok

Tncht, te bekiJken of WIJ het onderhoud

naar een n•euwe JOb. Ook bestond de

naar Pnse d'Eau. Toen heb 1k toch voor

1n e1gen beheer beter of goedkoper kon-

een JOb op een vaste golfbaan gekozen· .

den doen, danwel alles Uitbesteden aan

mogehJkhe•d voor m11 om biJ
Groenewoudt in d1enst te treden '
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Weert, maar

een fout

NameliJk te fiJn

zand met een te nJke toplaag

en geen

dra1nage
Volgens de Weert heeft deze samenstelling van de toplaag gele1d tot een teveel
aan zcekten cn de greens Van de 27
greens d•e 1n 84 waren aangelegd ZIJn er
biJ de grootscheepse renovat1e van 95/96
18 compleet vernceuwd . Het restant van
de greens wordt. om de net verworven
A-status met cn gevaar te brengen, met
de frequent1e van 2 greens per jaar
gerenoveerd. Renovat•e van de greens
wordt verzorgd door De Ridder De
Weert: "WiJ stonden voor de keuze van
zelf doen of Uitbesteden. Dat hebben we
toen preoes Uitgerekend Dus wat IS het
verschil tussen een externe offerte en
een mterne offerte In het geval van de
R1dder kwam dat op een totaal van

f

5000,-. Zelf doen heeft m1ssch1en wel

voordelen. maar ook dan moet Je het
belangnJkste werk met de shovelkraan
Uitbesteden
Hu mate

Jan de Weert houdt er Uilgesproken
ideeen op na op het geb1ed van het
management van de greens. InsectiCiden
"In '96 1s er één keer ge1nvesteerd en een

Anno '99 ZIJn op d1e oppervlakte 27

gebru•kt hiJ biJ voorbaat met. Verder IS h•J

compleet mach1nepark, want alle machi-

holes, 9 oefenholes en 2 ch1pp1ng en 2

al Jaren fervent aanhanger van het

nes waren e•gendom van 'Beuker groen-

putt1ng greens

gebru1k van Humale

voorziencngen' Zeewolde had 1n e•gen-

De greens van de oorspronkelijke waren

Humate IS popula1r gezegd een compost

dom alleen een houtversn1pperaar, een

gewone zand greens met, volgens de

1n geconcentreerde vorm waarover en1ge

greensmaa1er en een tractor W•J hebben
toen alles gekocht biJ Gerard Bonenkamp
omdat we van hem een goede serv1ce
knmen en omdat Je met Ransomes een
goede machene hebt.
Een van de argumenten om op dat
moment voor een dealer te k1ezen was
dat ik een goede serv1ce wilde ontvangen, en geen zcn had cn d1verse vertegenwoordigers d1e allemaal zo nod•g hun
verhaal moeten doen • .
Greens
Zeewolde 1s in 1984 aangelegd door de

RIJkSdienst als een soort kru1s1ng tussen
veremg1ngsbaan en een commeroele
baan. In het begin van de 80'er Jaren
was het met het oog op het aanvragen
van vergunningen slimmer om een openbare baan op te nchten, dan een verencgcngsbaan In 1984 bestond de baan uit
18 holes, de wedstrijdbaan plus 9 oefenholes op een totale oppervlakte van 60
ha
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Machineslijst Zeewolde
2 Ransomes handgreenmaaiers
2 Ransomes GT
2 Ransomes G Plex
2 Fairwaymaalers 305
1 Ransomes Foregreenmaaier 250
1 Ransomes 5-7
1 Ransomes T 51
1 Wiedenmann Roughmaa1er
1 Ransomes Bobcat
1 Cushman 3 wiel
2 Cushman 4 wiel
1 Cushman dresbak
1 Hard• spUit Se wiel
1 Core harvester
2 Kunstmeststrooiers Vicon
2 Veegmachines
1 Bunkerrate Ransomes
1 Bunkerrate Toro
1 Wiedenmann Terraspike
1 Wiedenmann quick aerator
1 Versnipperaar TS
1 Bladblazer 2050 PTO
1 Bladblazer klein KWA
3 Tractoren Carraro's TX
HTM-6400-5500 pluslader
1 Greensplugger Wiedemann
1 Ransomes verticuteer Fairways
4 Bosmaaier
3 Motorzagen
3 Flymo's
1 Zodensnijder

Jaren geleden een art1kel over 10
Greenkeeper heeft gestaan. Het m1ddel
werd altijd ged•stnbueerd door de f1rma
Espachem maar de dtstnbutle IS s1nds
kort overgenomen door Progress. De
Weert· "Door Humate heb 1k e1genhJk
aan veel m•nder meststof voldoende De
bodemstructuur en het bodemleven worden verbeterd en Uitspoeling van matenalen wordt tot een mm1mum beperkt
Ook over de pH van een green heeft De
Weert u•tgesproken 1deeën De Weert.
·Als Je van menmg bent dat bacterieleven belangnJk •s voor een green ga 1e de
pH n•et naar de 4 of 5 brengen Dan
kweek Je etgenlijk een green d1e praktisch stenel•s.
"Wij hebben h1er op Zeewolde eigenliJk
ook geen last meer van sch1mmels en als
we al sch•mmels hebben dan laten we
het gewoon u1IZ1eken •
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