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Wie In de laatste uilgave van de Greenkeeper het interview m et Maarten van Ede g e lezen heeft kan zich misschien
zijn opmerking herinneren over de generalle van jonge head greenkeepers, die

bars tens~ol

zethertrouwen ee n

nieuwe impuls geven aan hun baan. Zo'n jonge zelfverzekerde gree nkeeper is Peter Schalk, l>inds één jaar head
greenkeeper van de llil\ersumsche Golfclub. Met 7ijn 33 jaar is hij waarschijnlijk de jongste head greenkeeper van
hel selecte clubje Nederlandse topclubs.

Voor de leeuwen geworpen
rl1 ·,1\/el .chalk afgel'lper 1ur voor de
eerste keer verantwoordeliJk was voor
de condrtre van de baan tiJdens het
Dutch Open, voelt hrj zelf nret dat hrj
voor de leeuwen rs geworpen S<.ha!J...
~Ik heb zeker nog redere 3 weken contact met mrjn voorganger, 8111 Garner,
dre toch mrjn leermeester rs geweest·.
Brllrs drt jaar ook trjdens het Open urt
Engeland overgekomen, waar hrJ srnds
een 1aar head greenkeeper rs van
Parkstene "Op zrch was dat wel opmerkeliJk •, vervolgt Schalk, "want als
WIJ ergens overleg over hadden, moest
1:: de urterndelrjke beslrssrng nemen en
nret Bril"
April
H """el Je als greenkeeper na uurl 1k
het hele Jaar bezrg bent met het Open
begrnt het crrcus wat betreft het PGA
met een bezoek rn apnl van Walter
Woods. de oude head greenkeeper van
st Andrews.
Ze begonnen trjdens dat eerste bezoek
meteen over de shaprng van de farrways
Voor rnrJ was dat een teken dat het wel
goed zrt, anders krrjg JE.' wel opmerkrn·
gen over de greens Je merkt wel als Je
een aantal Jaar het Open hebt gehad,
dat de PGA probeert de lat steeds hoger
te krrJgen
De bedoelrng is echt dat het kwalrtertsmveau steeds verder omhoog gaat"
Definitie
Trrdens zo n bezoeJ.. van de PGA qaf een
van de agronomr~ten van de PGA aan
dat ze een 3 weken voorafgaand aan
het Open de hele rough gemaard wrlden
hebben Daarna hoefde alleen nog de
marntarned rougil gemaard te worden
Dat was brJ nader rnZlen nret zo'n goede
beslrssrng. dat zag de PGA ook welrn
Door het afrnaaren van de rough dre net
op dat moment vol met moore wrtte
zaadkoppen stond kreeg JE.' een grote

grasvlakte van bosrand tot bosrand en
was de defrnrtre urt de baan
Dat was ook de reden dat we trjdens de
dagen drrect voorafgaand aan het Open
nret crosscut maar rondgemaard hebben, waardoor je een lrcht en een donker vlak krrjgt.
Dre manrer van rnaaren gecombrneerd
met het opborstelen van de rough
moest spelers en toeschouwers toch nog
een rdee meegeven waar het mrdden
van de baan lrgt. Het team baalde daar
wel van want dre wrlde veel fiever
crosscut rnaaren Dat rs toch een manrer
van maaren, dre vrsueel wat meer presentatre geeft •
"Het team heeft toen nog gevraagd of
ze op de drMng range het logo van de
TNT rn de mat mochten rnaaren Gewoon
om hun vakmanschap te tonen
Trjdens het Open werd de semr-rough
met een teemaarer als een soort clean
up round van het crosscutten 1edere dag
gemaard op de 35 mm
Dat hadden wrJ ergenlrJk 1n de voorbererdrng wtlen doen, maar omdat we zelf
maar 1 teemaarer hebben kregen we dat
qua trjd gewoon ntet voor elkaar ledere
dag de maarer heen en weer te verstellen van de 12 mm voor de tees naar de
35 mm van de semr-rough en weer terug,
dat kost veel te veeltrJd
De semr-rough hebben we daarom rn de
voorbererdrng met een rotary gemaard
en dan krrJg 1e toch een mrnder maarbeeld Zeker rn de hollows zre Je dan wat
neergeslagen gras
En zorets IS dan ook net meteen weg,
ook als Je overstapt op een koormaarer
Ik had voor het Open wel fors wat extra
personeel, maar dre extra mensen zou
Je ergenl~k al veel eerder moeten hebben Dan un Je op drt soort klerne detarls letten" De tees werd trJdens het
open met de hand op 9 mm gemaard
De farrway werden met de vrjfdelrge op
12 mm gemaard

Van 2.8 naar 3
0
rter • den drt jèlar trjdens het
open op 3 mm gemaard tegen een
hoogte van 2 8 mm tiJdens het Open
van '97. Schalk· "Ik weet ergenlrJk nret
of rk dat moet zeggen, want veel golfers
frxeren zrch nogal op hoogte, en het
gaat nret om hoogte, maar om snelherd
en om precrezer te ZIJn om een constante snelherd En je kunt natuurlijk nret op
redere baan straffe oos naar 3 mm toe
Als Je dat doet op een green met veel
roodzvvenk en wat vrlt ben 1e waarschrJnlrJk je hele mat kWIJl Hoewel
Schalk dtt Jaar hoger heeft !Jemaard dan
het jaar daarvoor waren de snl'lheden
rets hoger dan rn voorgaande jaren. De
Hr versumsche za: drt Jaar op een gemrddelde van 10 5 op de strmpmeter ledere
dag werden op een aantal vaste greens
op vaste plaatsen de snelheden bepaald
met de sumpmeter
Mede door de hoge snelherd volstond
het ook om redere dag nret v1er keer te
maaren. maar 'slecl-rts' dne maal. In von·
ge Jaren hebben we s ochtends 2 maal
gemaard, en 's avonds weer twee maal
Het verschrlrn regrme rs mrsschren ontstaan omdat we drt Jaar een maand voor
het Open de greens maug bemest hebben En de greens waren trJdens het
Open dus ook hengeng In '97 hebben
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we twee weken vooraf noo gemest dus

gens Schallo. ook een ee•ltrker beeld over

zullen de greens noa veel meer "' rJe
groet hebben qezeten

de dag heen Schalk "WtJ maatden 's

Twee greens d'e vlakbtJ het clubhulS tn
moot open tE'rretn ltggen en dus een veel

ml'nsen dte om 7 uur starten nog ,ets
last van secondary dew. maar door de

dtkkere grasm<tt hadden. namehrk de

dag heen had

18e en de 9de grel'n hebben we 1n pnn-

lig beeld omda! l'r br1na geen groet

Clp wel twee kE'E>r ·s ochtenCis en twee

t1et gras Zdt •

•eer

s mtddags gemaatd

wdan el'n zeer aehjkma·
tn

Hoewel we

dat af heten hangen van de st.mpmeter
readtnqs"
Doordat er ten t•rde van het Open zo
wetmg grOt
t 1 gras zat I reeg JE' vol·

•

ochtends en dan hebben oe meeste
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Ttrdens het Open begon de werkdag om
vtJf uur Settalk "Ik,.." de dat tedereen
om kwart voor VtJI aanweztg was zcxJdt
~ nog kon bellen als ml'Osen ztch versla-
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pen hadden 's Ochtends g1ngen we
maa1en Na hei maa1en hadden we dan
de m1ddag vnj. Dan konden we om 6
uur weer starten en na een gezamenliJke
maaltijd konden we weer aan de slag
met maa1en, d1vots Uitvullen en wat er
allemaal nog meer te doen was Voor de
eerste keer was d1t jaar ook de driVIng
range van de e1gen baan toegewezen
naar de profs Daar hebben we nog een
speCiaal net van 35 meter hoog bevestigd zodat mensen geen ballen op de
weg zouden slaanH
Schalk Zijn team was tiJdens het Open
versterkt met negen man extra, waarvan
6 vakbekwame greenkeepers en 3
vakant1ekrachten. D1t alles bovenop het
vaste team van zeven man

Golfweek
~ heb mrJn mterv1ew met Peter Schalk
een week voor de Jaarlijkse Golfweek op
de H1lversumsche Schalk "Wat leden
tiJdens dre week w1llen 1s dat de baan m
dezelfde cond1t1e rs al tiJdens het Open
En daar hebben ze groot geliJk rn, want
alles wat WIJ hier doen staat1n het kader
van het spelplez1er van de golfer
Somm1ge greenkeepers vergeten dat
nog wel eens. Die z1en de golfers als een
last terwrjl ZIJ toch de klant ZIJn Ik probeer ook altijd zoveel mogelijk overleg te
voeren met leden van de club en ok
geloof er sterk 1n dat Je met overleg een
hele hoop begnp kunt kweken biJ de
golfers Deze week 1s h1er bijVOOrbeeld
een dameswedstnjd en 1k heb m1Jn dressprogramma speCiaal voor d1e wedstnJd
zo aangepast dat we pas een dag na de
wedstnJd hebben gedresst, opdat er zo
we1n1g mogelijk h1nder voor de wedstnjd
zou ontstaan.
We hebben ook het maarschema 1ets
aangepast en Zijn pas om 10 uur begonnen met het maa1en van de greens En
dan nog voor de wedstnJd u1t, dus op
een man1er d1e voor ons n1et opt1maal's
wat betreft de routing Als je je zo
opstelt rs het soms wellasug. maar het
heeft ook veel voordelen, want zeg nou
zelf, speel l'l een green aan als er een
greenkeeper op staat d1e Je kent7
Vroeger gebeurde dat wel, maar goede
communrcat1e heeft dat voor een groot
deel beemd1gd
Wat WIJ binnenkort w1llen doen 1s het
voorstellen van de greenkeepers en de
mach,nes aan de spelers Wij zetten alle
mach1nes voor het clubhuls en dan kunnen spelers vragen stellen·
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