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Chris Reuvers

Eiqenlijk treiteren wij het gras
Een aardig eind builen Leeuwarden, langs de spoorUjn naar Groningen, ligt
de baan van goUclub de Groene Ster, een 9-holes baan met een kleinere 4holes baan voor beginners. De baan past perfect in bet prachtige decor van
het Friese landschap. Er zijn veel waterpartijen en de beplanting van de lichtglooiende baan past prima bij bet omliggende natuurgebied met dezelfde
naam als de goUdub. De 9- holes baan heeft een lengte van 5646 meter.

Ie basts te doen wat hiJ als kind al aantrekkeliJk vond 'Dat IS iets om dankbaar
voor te ZIJn,' aldus de 33-Jange Fnes.
Naast een onschatbare hoeveelheld praktljkervanng heeft Van der Laan de nod1ge
theone, met name plantkunde, geleerd
biJ de schriftelijke cursus greenkeep1ng.
Ook volgde h•J een cursus 1n Arnhem
waar, toentertiJd, geen stage aan verbonden was. Gelukk1g kon hiJ allang
bogen op veel ervanng 'Ik voel me dan
ook een praktljkmens.' Met ook nog een
d•ploma elektrotechn•ek van de MTS op
zak was de hang naar groen te groot om
nee te zeggen tegen het plekje dat vnJ
kwam biJ de Groene Ster Naast Uiteraard
ZIJn vader noemt Van der Laan ook Tom
Metselaar als grote inspirator Met
Metselaar heeft Van der Laan dne leerzame Jaren samengewerkt op de baan van
S1nt-N1colaasga
De baan
'Van der Laan Z1t nu negen Jaar profesSloneefin het vak, waarvan zes jaar bij de
Groene Ster 10 Leeuwarden. Als headgreenkeeper werkt hiJ samen met greenkeeper Cor Stellema en part time assistent Klaas de Vnes, een hecht team. Van
der Laan weet alles van de baan en
houdt dte met oog voor detail f1t en
fraa1 . 'De baan IS ontworpen door Gerard
Jol, een gerenommeerde naam op d1t
geb1ed. Iemand d1e goed k1jkt naar de
omgevmg waar de baan komt te liggen

Op deze 1deale locatle tref 1k op een zonovergoten dag 1n me1 Enk van der laan
bij ZIJn n•euwe 1sek1 321 . 'Kom je helemaal u1t WIJChen?' vraagt hij lachend.
'Dan lust Je vast wel een bakje.' N•et het
slechtste beg1n van een reportagebezoek. D1e gastvnJheid blijkt vanzelfsprekend te ZIJn voor Van der laan.
Rust1g en kund1g legt hiJ Uil wat ZIJn
werk zoal1nhoudt.
Paplepel
EigenliJk IS het werk me met de paplepel
mgegoten, · vertelt hiJ HIJ werd geboren
en getogen bij, of m1sSCh1en beter
gezegd óp het terrem van Lauswolt,
waar ZIJn vader al sinds mensenheugeniS
greenkeeper is. Van hem erfde h•J ook de
pass•e voor greenkeep•ng Van der laan,
zelf oud-golfer, sproe1de en maa1de al op
Jonge leeftiJd met veel plez1er. H•J beseft
als geen ander dat hiJ het aard1g getroffen heeft n het leven om op profess•one-
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Daar past hiJ de vormgevmg op aan HIJ
houdt rekenmg met de e1sen van de
dub: biJVOOrbeeld of een moeilijke of
makkeliJke baan gewenst 1S U1teraard let
hij ook op de grondslag.' De greens werden eerst Uitgegraven tot het grondwater Daarna kwam er zand op van het
e1gen terre1n. De bovenste laag van 20 à
25 eenurneter 1s aangeschah. D1e laag
bestaat u1t vnj grof zand met heldecompost Bemesting IS noodzakelijk om sneller resultaat te hebben Kalk helpt tegen
de zuurgraad van de grond, al moet Je
dat met bele1d gebru1ken, aldus
Van der Laan.
Een vreemd vak
Van der Laan IS s1nds het pnlle beg1n bij
de baan betrokken. 'Ik heb het gras n1et
1ngezaa1d, maar 1k heb het wel op z1en
komen.' vertelt hij lachend De bomen
op het terrem heeft h1j wel zelf geplant
'Vroeger was dit terre1n één kale vlakte.
Nu z1e je dat er steeds meer modelm
komt Dat IS fasemerend om mee te
maken.' D1t laatste mogen we letterlijk
en f1guurlijk nemen.
'Greenkeepen IS m1ssch1en wel een
vreemd vak,· zegt Van der laan als we
op een green staan met luchungsgaatjes.
'Eigenlijk treiteren we het gras. We houden de greens op 6, de tees op 14, en de
fa1rways op 18 mm Voor het gras zelf IS
dat niet zo goed. Het IS voor ons de Ultdag•ng om het toch gezond te houden ·
Zo vaneert het team van Van der laan
twee keer per week met de posit1es van
de holes. Ook met de afslagplaats wordt

GREE KEEPER

11

gevaneerd. NatuurliJk moeten de afstanden ongeveer gelijk blijven.
De greens ZIJn mgezaa1d met roodzwenk
en strUisgras. De tees en de fa1rways met
roodzwenk en veldbeemdgras. In de fa~r
ways staat ook nog wat f1Jnblad1g Engels
raa1gras en wat w1ld gras, maar dat mag
natuurliJk n1et de overhand knJgen. 'Dan
IS het hand1g als Je zelf 1ets van golf
afweet. Zo weet Je hoe een bal reageert
op een bepaald stuk.·
Natuurmens

Van der Laan s een echt natuurmens en
v1ndt het moo1 om wat klemere stukken
vnJ rUig te laten en kle1ne plukJeS bos te
planten. Zo bliJft de baan goed biJ de
omgevmg passen. 'Dat maakt deze baan
echt heel biJZOnder,' zegt Van der Laan
'D1e open stukken met kleme stukJeS bos
ZIJn typ1sch voor de omgevmg van
Leeuwarden We proberen de baan n1et
Uit de toon te laten vallen.
Dat d1t aard1g lukt blijkt wel u1t het fe1t
dat een scholekster besloten heeft om
haar e1eren Uit te broeden op het terre1n.
Van der Laan heeft maar een hekJe om
de eitJeS gezet zodat ze niet vertrapt
worden of, w1e weet, weggeslagen door
een biJZiende golfer De greenkeepers
hebben ook een nestkast op een hoge
paal geplaatst waar 1nm1ddels een torenvalk ZIJn thUis van gemaakt heeft Ook IS
er een 001ervaarsnest dat voor het eerst
s1nds dne Jaar onbewoond IS. Van der
Laan hoopt op terugkomst van de welkome gasten. Doodgewone eenden z1jn
ovengens volop aanwez1g 1n en b1j de
vele moo1e VIJVers.
Een wel heel vreemd pronkstuk van het
terrem IS het Wllde eilandJe 1n een van de
grotere VIJVers. Het eilandJe bestaat Uit
pure w1tte leemgrond d1e van het terrem
afkwam Eigenlijk zou er zo goed als n1ks
op kunnen groe1en, maar de praktijk
wiJSt anders u1t Hoe arme grond njk kan
ZIJn .
In alles merk Je dat Van der Laan het
liefst 1n de natuur en op een natuurliJke
manier bez1g IS In de stnjd tegen schimmels en onkru1d heeft hiJ slechts een keer
naar de g1fspu1t gegrepen. Je moet vooral consequent zijn tegen schimmels.
Regelmat1g beluchten, regelmat1g bezanden en regeJmat1g verticuteren om de
dwarsUitlopers weg te maa1en '
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Mecha nisch e worm
Na het natste Jaar u1t de gesch1edems

Machinelijst

kiJkt Van der Laan alweer met gemengde

1

Toro Reelmaster 5100 D- fa1rways

gevoelens naar het mooie weer van de

2.

Toro Groundsmaster 455 D- sem~rough

afgelopen liJd 'Van miJ mag er wel weer

3.

Toro Groundsmaster 217 D- overhoeken rough

een flinke bUl vallen. Het beg1nt wat te

4

2x Toro Greensmaster 1000- greens

droog te worden allemaal.· Als hij fm-

5

Toro Groundspro 2000 - tees en foregreens

geert, dan gebeurt dat alleen met de

6

1sek1 321 - tractor

tees en de greens. De rest laat Van der

7.

1sek1 530 en frontlader - tractor

Laan aan de natuur over 'Dat hoort

8

N1mos 1,5 m3- k1pwagen

erbiJ.'

9

jacobsen f a1rway slitter

Op een terrein van 35 ha ligt h1er onge-

10 .

Van Delft beluchter

veer 18 km aan dra1nage D1t IS geen luxe

11

VertJdrain 120

'" de natte structuur van het lage veen
'Als het te nat wordt zakken de machi-

12

Sisis powaspred topdresser

13.

S1trex 500 kunstmeststrooier

nes weg en dan kun Je helemaal n1ks

14.

Homburg draincleaner

meer,' zegt Van der Laan. Ovengens ZrJn

15.

Hardy veldspUit

de meeste mach1nes d1e het greenkeep-

16

Kawasak1 mule 2010- transporter

ersteam gebru1kt van Toro. waar men

17.

Tielburger- verticuterrmach1ne

zeer over te spreken IS De bUlzen van de

18 .

Husqvarna 245R- bosmaa1er

dra1nage liggen '" een 'v1sgraat' en worden een keer per Jaar, meestal 1n het

19

Aanhanger ten bate van greenmaaier

20

Cyclomaa1er

beg1n van de herfst. schoongesproeid
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buren klagen wel eens. "Thuis maa1t re
nret zoveel",' voegt hiJ er lachend aan
toe

Dan wordt de zure IJZerafzettrog verwiJ·
derd Van der Laan maakt ook gebrur~
van verlldrarn Dat maakt de grond los,
het water kan snel weg en de wortelstructuur verbetert. 'Het rs e1genli1k een
mechamsche soort worm,' volgens
Van der Laan
Buren
Had 1k toch nog eén vraag,e rs Van der
Laan

1n

e1gen tuin ook zo vhJtrg7 'Ik moet

eerliJk bekennen van nret,' zegt hrJ 'I ~
vrnd het ergenhJk het moorste als een
turn wat w1lder en natuurlijker IS De
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