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Een koninklijke baan in België
België heeft een kleine 80 golfbanen. Dal is aan merkelijk \ e et minder dan de
15 0 banen In Nederland. Maar a ls we naar kwaliteit en uilstraling 'dn
Belg ische ba nen ki jken, hoeft de Belgische golfe r z ich zeke r niet achte rgesteld te \ Oele n. He l is nie t voor niets dal veel Nederlanders in hel\\ eekend
een rondje gaan spelen o p een
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de Belgische topbane n. Een van die top-

banen is de RoyaJ Golf C lub de Belglque ofwel Ravenstein . [ e n o ude baan,
die al in 1906 d oor d e Be lgische koning ze lf Is geslicht.

Een tntervtew met Phtlip de Wtspelaere en
Paul Mertens, respectlevelijk hoofdgreenkeeper en secretans van Ravenstein
Ook een beetje van o ns
....,p...,ld I ~ el!ft Ravenstf'• gest1cht op
het terrem van het kasteel van
Ravenstetn, een oud jachtslot waar nu
nog steeds het clubhuts gevesttgd IS en
wat oorspronkelijk etgendom van het
Nederlandse komngshUts was. Met heel
veej fantaste zou Je dus kunnen zeggen
dat Ravenstem ook een beetJe van ons
Nederlanders ts. Ravenstetn IS aangelegd
als baan van de Belgtsche elite iets wat
treffend wordt verbeeld door het fe•t dat
Rc~venstem en de kontnklijke golfclub van
Oostende oorspronkeliJk onderdeel
waren van een verentgtng De leden
woonden en speelden dan m de zomer
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tn Oostende en 's wtnters m Ravenstem
biJ BrusseL
18 + 9
Ravenste1n ts een grote baan op een relat•ef kletn geb•ed van Ctrca 62 hectare
Toch valt dat ntet op als Je over het ter-
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re1n loopt D1t komt waarschiJnliJk omdat
Ravenste1n heel bewust een keuze heeft
gemaakt voor een parkbaan en de rough
biJna overal op zo'n VIJf cent1meter wordt
gehouden Philip de W1spelaere. "Dat
hoort biJ deze baan en onze leden ZIJn
dat zo gewend." Voor de greenkeepers
van Ravenstein betekent dat wel enorm
veel extern werk, want er wordt naar
gestreefd zo vaak te maa1en dat het
maa1sel zonder problemen op de mat
achter kan blijven . Voor de rough betekent dat eens per twee weken. voor de
fa1rway een strak schema van v1er keer
per week 1n het se1zoen
Op het moment van mijn bezoek excuseert De W1spelaere ziCh over de cond1t1e
van de rough. In de voorafgaande dagen
was namelijk een wedstrijd gespeeld
waarvoor de wedstrijdlelding een extra
hoge rough Wilden. De W1spelaere:
"Natuurhjk geen probleem. maar de eerste
keer dat je dan maa1t, knjg je natuurlijk een
enorme massa graschpp1ngs Dat moeten
de leden maar even voor J,ef nemen.·
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1906 - 1953
Ravenstein IS zoals gezegd 1n 1906 aangelegd door Leopold 11 naar een ontwerp
van T S1mpson D1t gedeelte van de baan

noemt met de grote baan In '53 ZIJn
daar naar een ontwerp van Mackenz1e
Ross nog eens negen holes bijgekomen
Dil gedeelte noemt men de kleme baan
Omdat alle oorspronkelijke greens
gelegd waren op de oorspronkelijke
zware kle1, heeft men beg1n ·go besloten
om alle greens opn1euw op te bouwen
De bas1s lay-out van S1mpson en
Mackenz,e Ross IS h1erb11 grotendeels 1n
stand gebleven Paul Menens "We heb-
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ben 1n '91 de Engelse arch1tect Han Vree
gevraagd om de ontwerpen te maken
voor de meuwe greens, omdat hij 1n stiJl
het d1chts: lag b•J de oorspronkeh1ke
Engelse klass1eke Stijl van de oude lay·
out In 91 Zl,:"l toen een aantal greens
opn•euw opgebouwd volgens de USGA·
methode met een gnndtapl)t en bhndmg
lager
Na '91 heeft de renovat1e een aantal
wen sul qelegen In '97 en '98 IS het restant van de greens gerenoveerd De
renovauewerkzaamhl"den ZIJn met ver·
zorgd door de mannen van Ravenstem
RO)Al GOlf CLUB

zelf, maar door een externe aannemer

DE 1\ELGIQ\'I
Elf mensen
Ph1hp de W• pelaere en Pa ui Mertens
hebben een grote club mensen tot hun
besch•kkmg om het terre1n te onderhou·
den In het totaal elf mensen. waaronder
een monteur (mechan1ker) en een hove·
mer, d1e de tu•n rondom het clubhuls b•j·
houdt D1e elf mensen hebben ook een
rondwt mdrukwekkend machmepark ter
besch1k 1ng D,; park bestaat overvve·
gend wt Ransomes mach•nes. maar ook
OlOCOUR\E
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een 1nc•dentele John Deere, Jacobsen en
Toro macl, ne IS venegenwoord•gd De
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W1spelaere; ''WIJ hebben gelukk1g een
goed bestuur Als we 1ets nod1g hebben,
dan kriJgen we dat ook." Paul Mertens:
"WIJ doen 1n het regul1ere onderhoud
btJna alles zelf. Dat komt natuurliJk ook
omdat in Belg1ë we1ntg of geen gespeCial,seerde aannemers ZIJn. Alleen het Vertldratnen van de fatrway wordt uttbesteed
Mertens "Aannemers ZIJn zo scherp tn
hun pnJzen dat 1k daar zelf n1et tegenop
kan. Ik zou namelijk n1et alleen een dure
Vertt-dra1n moeten kopen, maar ook een
zwaardere tractor Want de compaatractoren d1e wij hebben ZtJn niet
geschtkt voor een zware Vert1-dra1n
Super Certes
B1 de kwaltte1tsnorm d1e Ravenstein ZICh
srelt, hoort ook tot het dagelijks gebruik
van handgreenmaaiers Ravenstein heeft
maar helst ViJf Super Certes handgreenmaalers van Ransomes en nog eens dne
Supergreens d1e met een groomer ZIJn
Uitgerust. De Wtspelaere: "De handgreenmaaters hebben een werkbreedte
van 61 cm Maar als WIJ op de maalhoogte 3.4 mm Zitten, ZIJn de greens
toch nog gevoelig voor scalperen Je zou
dan m1sschien naar een hangdreenmaaler met een werkbreedte van 48 cm moeten gaan Dat kost echter extra liJd en
dus geld Mertens. "WiJ gebrulken als
standaard e1genliJk de handgreenmaaters
en tn noodgevallen de twee Toro tnplex
maa1ers of de Jacobsen Greensktng met
verti-<Ut un1ts.
Arboretum
Naast onderhoud van de baan hebben
de mannen van Ph1hp de W1spelaere ook
de zorg voor het u1gebre1de bomenbestand van Ravenstein. Een van de wensen van opnchter Leopold 11 was namel1jk
dat op de baan een keur van biJZOndere
bomen te v1nden zou ZIJn en dat de baan
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mm of meer een verlengstuk zou ZIJn van
een nabiJgelegen en ook door hem
gestichte arboretum of bomentu1n.
Mertens: " Veel van dte bomen ZtJn nu
btJna een eeuw oud en WIJ proberen btJ
utrval exact dezelfde va netelt terug te
planten Voor zover dat mogelijk ts
natuurlijk, want de tepen dte nu recent
allemaal verdwenen ZtJn door de tepenZtekte, hebben we vervangen door een

gewerkt MIJn voorganger had e1genltJk
al voornameltjk Ransomes. En verder tS
het zo dat Ransomes 10 Belgtë het entge
merk IS dat echt act1ef ts. WIJ hebben biJvoorbeeld een John Deere Gator D1e
mach1ne hebben WIJ gekocht zonder dat
we temand van John Deere ontmoet
hebben. u Ook de andere merken ZIJn
volgens Mertens tn Belg1ë zeer mager
vertegenwoord1gd "Een dealer of tmpor-

vanëte1t dte res1stent zou ZIJn tegen de
1epenztekte. Phthp de Wtspelaere
"Vooral in de wtnter hebben we nogal
werk met ons bomenbestand Dood hout
uttzagen en nteuw aanplanten."

teur met een monteur dwtngt je ertoe
om de boel zelf goed voor elkaar te hebben"
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Ransomes
Het 1s al gezegd Ransomes ts de dominante machme 1n het UJtgebretde machinepark van Ravenstem . Mertens· "En dat
komt met omdat 1k vroeger biJ de
Belg1sche tmporteur van Ransomes heb
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Machinelijst
Tractoren
Deutz 22 pk
Goldani + Treuil
Lamborghini
Deutz 3,50 FAS 62 pk

Maaimach1f'es
Supercertes 61 5x
Supergreen + groomer 3x
Toro Greenmaster 3000 2x
Greensking Diesel

Multi purpose trucks
Toyota
Multicar
Cushman sprinter 2x
Minute Miser
John Deere 626
John Deere Gator
Cushman Truckster 4x
Turftrack

FairV''ays
Ransomes 305 + verticut units
Ransomes 300

Diverse aanhangwagens (gekiept
en niet-gek1ept)
Diversen
Kunstmeststrooier Lely
Vicon topdresser
Ryan zodensnijder
Slijpmachine
Aerator
Aerator greens Toro
Sisis DP 48
Sisis Outfield Spiker
Verti Seed
Ryan Mataway + Overseeder
Vertidrain 145

Bunkers
Bunkerrake Cushman
Ratocutter Bunkers
Flymo 1 4x
Tees & fore greens
Marquis 61 2x
Triking
Motor 180 Essence
Motor 180 Diesel 2x
Rough
Ransomes 350 D
Turfcat Jacobsen
Blazers
Hurricane 25 3x
Echo Dorsal PB 6000
Echo Dorsal PB 4500
Echo Dorsal PB 4600
KWH 750 PTo
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