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Hein van tersel

In de Friese Wouden
Rust en d egelijkheid, dal zijn d e twee k ernbegrippen di e m ij he t m eest o pvall en van mijn bezoek aan G olfcl ub Lauswolt is he t Friese Beetsl erzwaag e n
mijn gesprek me t headgreenkeeper Remmelt Peter van de r Laan. D eze is met
zijn greenkeepe rs in Beetstenw aag op alle tronlen bezi g d e baan naar een
hoger l evel te trekken . Zo wordt in april o f m ei dit jaar een compleet ver nieuwd greenkeep er sonderko m en opgel everd m e i d e fo rmaten en faciliteite n
waar veel ander e greenkeep er s j al oers op zullen zijn.

I I• l nh: uwe g.rH'"flk~~ GOtiPrkoJJM'n '" fJP">dUf"l ui mul·

• H1er goo1en WIJ 1eder jaar het blad neer
dat we van de greens en fa1rways vegen
Door de warmteontWikkeling ZIJn d1e
hopen 1deaal als broedhopen voor nngs·langen. De natuurorgan1sat1e d1e de ont-

1n de gaten dus vogels. bloemen en plan-

Wikkeling samen met ons 10 de gaten

ten, etc Het •s belangnJk om de natuur

houd heeft h1er wel eens 200 e1eren

op de baan toe te laten Voor 80% van

geteld van nogslangen

de golfers •s het golfspel toch bez•g ZIJn

D•e natuurorgamsat•e houdt voor ons

'" de natuur·

ook de verdere ontwikkeling van het bos
Op het geb•ed van natuurontwikkeling
onderscheldt Lauswolt ZICh verder door
Maar het 1s met alleen het e1gen onderkomen waar Van der Laan ZICh met ZIJn
greenkeepers om bekommerd Ook op
de baan IS h11 met tal van kle10e en grote
zaken bez•g d1e Lauswolt moo1er en
beter bespeelbaar moeten maken Zo
valt m•J tiJdens m•Jn gang over Lauswolt
op hoeveel aandacht gegeven wordt aan
natuur- en natuurontw1kkel1ng En het 1s
ook boe1end te z1en hoe slim Van der
Laan natuurontwikkeling 1npast '" ZIJn
e1gen management Zo heeft Van der
Laan op een rust1ge plek '" het bos een
aantal grote bergen bladaarde hggen

11

GREENKEEPER

het enorme oppervlak waar de baan de
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leven biJ één club werken. Van der Laan
· Het 1s fantastisch om een club zo te
z1en groe,en Ik ben h1er begonnen 1n

1965 met m1ssch1en 100 leden en een
oude bouwkeet als clubhu1s en natuurliJk
geen cent te besteden. Ons oude onderkomen hadden we biJVOOrbeeld grotendeels zelf gebouwd en als we extra rUimte nod1g hadden dan bra...hten we wat
stammen naar de zagen) en daar werd
dan 1ets van gebouwd En nu hebben we
een onderkomen waar we zelfs vloerverwarmmg 1n de werkplaats hebben Daar

nwr~ nl

.,,..o In d1t·n~t n

besch1kk1ng over heeft Maar helst 120
hectare voor 18 holes Dat geeft natuurliJk heel veel ru1mte voor bos en Vrt)e
natuur Lauswolt 1s aangelegd als 2 nngen van 1eder 9 holes om een gesloten
bo5perceel heen Het grootste deel van
de holes 1s gesitueerd en Uitgekapt m
oud bos Alleen de 4, de 5, de 6 en hole

14 en 15 ZIJn op de open terre1nnen geSitueerd. waar Friesland zo beroemd
door 1S Van der Laan ·Dat IS het moo1e
van Lauswolt, de besch1kkmg van het bos
gecomb1neerd met de openheld van
onze holes d1e m een we1delandschap
gemtegreerd ZIJn·.

34jaar
Remmelt van der Laan IS een van d1e
zeldzame greenkeepers d1e al hun hete
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Het nreuwe onderkomen zou e1genh)k al
rn maart 99 klaar moeten ZIJn, maar dat
lukt dus nret •
Lauswolt heeft voor het nreuwe onderko-

men ontheff1ng gekregen voor een rroollerdrng naar de openbare weg Omdat
het nreuwe gebouw mrdden op de baan

komen en met al dre 1deeën zrrn we verder gaan brarnstormen Dan komen

er

ook 1deeën als vloervervvarm1ng rn de
werkplaats. Dat lrjkt een luxe. maar het IS
heel praktisch want re Zit noort meer met
ZIJn we natuurlijk heet blrJ mee. maar we
hebben ook het 1dee dat we nu een
onderkomen hebben d1e aan al

onze

gore rad1atoren. d1e re biJna nret kunt
schoonmaken ot dre beg1nnen te roesten
nadat re er tegenaan gestoten hebt"

e1sen kan voldoen WIJ ZIJn begonnen al;e
mach1nes biJ elkaar te zetten op de farrway en dat vlak op te meten Toen heb
rk alle mannen ge>vraagd of

ze thurs een

tekenrng w1lden maf.-en van een onder-

11

GREENKEEPER

"Nadat

we alle e1sen en wensen

gelnven-

tarrseerd hadden, IS er een bouvvcornmlssre opgencht dre samen met de aannemer de bouw heeft begele1d

gerenoveerd Een green 1s nog onderhanden genomen 1n 1998. deze zal
waarschiJnliJk

tn

Machinelijst

met of JUnt 1999 worden

Maaimachines:
Toro Reelmaster 450 D

geopend

1

De greens van Lauswolt ZIJn opgebouwd

3. Toro Reelmaster 2300 D
4 . Toro Groundmatser 72

2. Toro reelmaster 5100 D
met het op het terretn aanweztge zand
waarbiJ de toplaag ts vermengd met
compost van He1com Volgens Van der

5. Torop Groundmaster 322D
6. Toro Greenmaster 3200 D

Laan hadden de oude greens d1e d•chter

7.

op de bosrand lagen nog wel eens last

8 . Toro 1000 (1)

Toro Greenmaster 3200 D

van ztektes. Deze ZIJn nu voor een groot
deel verleden tiJd

9 Toro 1000 (2)
10. Toro 1000 (3)

De grondslag van het grootste deel van

12. Flymo maa•er

11 . Ransomes A C.
Lauswolt ts zand met daaronder leem en

13 Cyclomaater

op sommtge plaatsen veen De fatrways

14 Husqvarna bosmaaier

en fore-greens ZtJn voorzten van drama-

15. Massey Ferguson

en dus centraal t.o.v. alle greens gelegen
ZtJn. bleek een noolpersleldtng op d1t
moment nog even te duur en mag
Lauswolt vooralsnog gebru1k blijven

eerst door de grond zakken. daarom

19 Greenslttter

maken van een septtC tank

hebben we op een aantal gevoelige

20. Fatrwayshtter

ge, maar de greens moeten het zonder

16. Massey ferguson 1020

doen. Van der Laan "Dra•nage tS natuur-

17. Kubota L 4200D

lijk leuk, maar het water moet dan wel

18 Verttdra1n

plaatsen putten gemaakt waarbtJ we

21. SiSts Topd resser

Penning bultjes

dtrect op het oppervlaktewater kunnen

22 . Amazone GHS Jumbo Veegmachtne:

Lauswolt ts

lozen· . De bossen van Lauswolt ZtJn

23 . Hardy 600 = 350 L SpUttmachtnes:

voorzten van een redelijk uttgebretd stel-

24 Kraan

tn

1965 ontworpen door

Penn1ng met alle beroemde (en beruchte)
Penn1ng kenmerken zoals kletne greens

sel van afwatenngssloten. d•e naar de ztn

25 . TS 40 ZS Houtversnipperaars

en scherpe bultjes rond de green Veel

van Van der Laan e1genhjk veel te smal

26. Pro-Seed Zaaimachtoe

van d1e details ZIJn tnmtddels verdwenen

ZIJn · "We knJgen Jammer genoeg geen

27. Btlly Goat Bladblazers

en zeker de greens ZIJn allemaal aange-

toestemmtng om dte sloten wat breder

28. Foley lapmachtne

past aan meer gebrulkeltjke formaten

te maken, dat zou ons helpen het water

van gemtddeld zo'n 500 Vlerkante meter

tn extreme weersomstandigheden, waar

De 2e negen van Lauswolt ZIJn ontwor-

het afgelopen 1aar een voorbeeld van

pen door Donald Steel en Uitgevoerd 1n

was, snel af te kunnen voeren •

1994 Al snel na de u1tleg kwam de

Soms te veel,

vraag om de oude greens onderhanden

soms te weinig

te nemen Deze zijn tn 1995 allemaal

Van der Laan kan zteh nog
levendtg de ltjd hennneren
dat de greens met de hand
beregend werden . ·Dat
was pas werken· verzucht
htJ, ·van s ochtends heel
vroeg tot 's avonds heel erg
laat Je had btJna geen druk
op Je slangen dus Je kon
maar een paar sproeters
opzetten·
Toch heeft Van der Laan
van dte t•Jd geleerd hoe
belangrtjk beperktng IS.
Van der Laan. • Als 1k 1n de

zomer de green ga beregenen omdat leden anders
vtnden dat de greens te
hard ZtJn, ben 1k fout
bez•g·
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