Hein van Ierse!

Een eigenzinnige baan met een eigen karakter
Golfpark A lmkreek is een van die golfbanen die bijna In geen enkele categorie past. Om te beginnen geografisch .
Waar Ugt nou he lemaaJ Alm kerk, het dorpje waar Almkreek gevestigd is1 Maar ook in mentalltelt valt Almkreek buiten aUe categoriei.'n. Eigenlijk een beetje een kruising lussen Brabantse gemoedelijkheid en een Rotterdamse rechtdoor zeE' houding. En dat brengt ons dan weer bij de ligging want AJmkreek ligt in het Noord-Westen van Brabant en
ligt daarmee dus verrassend centraal. Wat ook blijkt uH dE' herkomst \an de kleine 400 leden want die kompn van
Rotterdam tot Roosendaal tol Utrecht.
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kocht wordt en het zand achterbliJft
Zand dat hard nod1g IS om voor de fa1r·

80.000 m'
In apn 199' ZIJn WIJ gestart met 6 par 3

ways 1ets beter waterdoorlatend te

oefenholes. En 1n augustus daarop ZIJn

maken en voor de aanleg van de greens.

WIJ gestart met de eerste 4 grote holes.

U1te1ndelijk d1ent Verschoor e1nd '94 een

D1e holes ZIJn m me1 1996 geopend In

plan 1n b11 de gemeente en de provinCie.

d1e w1nter 1s enorm veel grond verzet .

na eerst Ultvoeng voori1Cht1ng te hebben

Over het hele terrem van zo'n 40 ha . ts

gegeven aan omwonenden en de

de toplaag afgeschoven, de klet afge-

Brabantse M11ieu Federatie

voerd voor dtJkverzwanng Daarna IS de

Verschoor " WiJ vonden het belangnJk

toplaag gemengd met gem1ddeld 20 cm

om m dat stad1um alle eventuele bezwa·

zand weer opgebracht. Dat betekent

ren tegen een golfbaan uit de wereld te

alleen aan zand zo'n 80.000 m' grond-

hebben. Met de M1heu Federat1e hebben
WIJ biJvoorbeeld afgesproken dat 2 ha.

verzet. Over het geheelts dat overal aardig gegaan maar op somm1ge plekken IS

aan de randen van de baan 1ngencht zou

de toplaag te dun"

worden als ecolog1sche zone en padden-

Boerderij
Normaal staat op deze plaats an

poel. En aan d1e afspraak houden WIJ ons

Engels raai op de green

nog steeds".

DE: gree"' va dt. 6 p.Jr 3 oefenholes ZIJn
aangelegd op een

zeer etgenztnmge

Greenkeeper een 1nterv1ew met een

man1er. Zo ZtJn de

greenkeeper of head-greenkeeper van

greens naar alge·
mene standaarden
veel te liJk opge-

een golfbaan Daar hebben WIJ d1t keer
een u1tzondenng op gemaakt en een
dubbelinterview met de head greenkeep-

bouwd (een toplaag

er en de d1recteur-e1genaar van gemaakt

van 30% GFT-com-

Want zonder de kwaliteit en het profes·

post en 70% zand )

S1onahsme van head greenkeeper Paul de

Daarnaast ZIJn de
greens (en fa1rways,

Vos van Alm~reek te onderschatten,
waar v1nd 1e een baane1genaar d1e vaal.:

roughs en tees)

met e1gen handen een golfbaaP heelt

mgezaa1d met

opgebouwd?

Engels raa1gras. En

De korte gesch1edems van Almkreek

daarover ZIJn

begmt m ' 89 als 3 gebroeders Verschoor

Verschoor en De

een 120 ha grote boerden) kopen op de

Vos rondUit enthou·

plaats waar nu het golfpark hgt. De

sta st

qebroeders Verschoor d1e op zoek ZIJn

De Vos "Volgens

naar extra f1nanc1enngsmogehJkheden

de vakmensen zou

voor het bedriJf starten dan met een ver·

Je Engels raa1 noo1t

kennmg naar de mogeliJkheden een

op 5, laat staan op
4 mm kunnen

gedeelte te ontgronden en het zand te
verkopen Het loopt allemaaliets ander-;

maaten . Toch maat-

want mede door de hoog water dre1·

en WIJ de oefenho·

g1ngen 1s er 1n het geb1ed een schreeu-

les 1edere keer mee

wend tekort aan speCie, ofwel kle1 voor
de renovatie van de riVIerdiJken. Het
hoge water en de beshss1ng om een golf-

greens en dat zon·

met de andere

baan op te st,men maakt dat de 1::le1ver·
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den waann Klaas Swart uttlegt dat groet·
der noemenswaardtge problemen Oe

stoten altijd vermeden moeten worden

greens van Engels raatgras hebben verder

De Vos: "WtJ wt:len nog steeds tets ver-

nog voordelen als het gaat om ztektege-

ztnnen. dat we 1edere dag een heel kletn

voelighetd en betred1ngstolerant1e en ze

beetje mest kunt geven. Op d1t moment

ZIJn altiJd moo1 groen •

lukt dat organtsatonsch met. maar we

De Vos "Ik knJg van Job Verschoor altiJd

wtllen tets maken achter een greenmaal-

één boodschap mee Zorg dat het groen

er aan, waarmee we 1n een arbetdsgang

is. Snelheld en al dte andere zaken ZIJn

het gras rnaaten en alles weer aanvullen

belangn1k. maar de klant wtl eerst dat

Dat heeft als voordeel dat je ook goed-

het VISUeelm orde 15 en dat er een lekker

kope meststoffen kunt gebrulken want

vach!Je op de fatrway Ztt•

de langdurende meststoffen ztjn natuur·

ledere dag mesten

ammomak dte Je tedere Boerenbond kunt

Verschoor en De Vo staan op het stand-

kopen Oe Vos wtl met zeggen hoe htJ

lijk veel duurder als de zwavelzure

punt dat Je e1genhjk tedere dag zou moe-

het probleem van 1edere dag mesten op

ten mesten. Verschoor hennnert ztch 1n

wtllossen. Wtj kunnen dus alleen maar

d1t verband nog een arttkel m

hopen dat btJ ons op de hoogte wtl houden•

Greenkeeper van entgemaanden gele-

Machine
G fpa·J< Almkreek werkt voornamelijk
met Ransomes machtnes
• 2 Ransomes 213 voor tees en teregreens met el<tra set verttcuteerkooten
• Ransomes 3-dehge 1600 greenmaater
- Ransomes 7-dehge 465 voor fa1rway
• john Deere Bunkerrake
(ook heel hand1g bij aanleg van greens)
· Lely kunstmeststrooter
• Wtedenmann Terra Sptke
- Zelfgebouwde dressmach1ne
- Kubota mmt-traktor
- Antonto Carraro kntktraktor
- Jacobsen sli tter
• Vertt Seed
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