Hein van Ierse!

adviseert nu Hendnk Engels

Het Buitenste Binnenland
Het hoofdkantoor van Greenkeeper is al sinds jaar en dag gevestigd in
Nijmegen, in het Rijk van Nijmegen om precies te zijn, een streek die
zichzelf op de borst slaat me t haar On-Nederlandse landschap.
Onzin wel beschouwd, want hoe aardig haar inwoners ook zijn,
ze verschillen niet zo veel van de rest van Nederland.
Voor een echt 'buitenland' gevoel moet je op heel andere plekken in
ederland zijn, bijvoorbeeld op de Waddeneilanden.

Amelander Duinen
In de laatste ed11ie van Greenkeeper
stond een korte Impressie van de opemng van de 'Texelse·. d•t art1kel gaat
over golfbaan • Amelander DUinen •, en
wel•n de vorm van een 1nterv1ew met
manager Hendnk Engels
Hendnk Engels hecht zelf du•deliJk aan
ZIJn t1tel van manager van de baan
EnerziJds omdat hiJ zelf beseft dat hiJ als
greenkeeper n1et al te veel ervanng
heeft en anderziJdS omdat ZIJn bemoeiemssen met de ·Amelander Du•nen •

En wij k1ezen ervoor alles m te zetten op
de cond1t1e van de baan. BIJ ons moet Je
n•et komen voor een luxe clubhu1s, maar
WIJ w1llen wel greens hebben d1e er perfect biJliggen
NatuurliJk w1llen WIJ op term11n wel een
meuw clubhu•s bouwen, maar daar ligt
nu geen pnonte1t. Zeker omdat WIJ een
goede samenwerk1ng met hotel ·De
Amelander Kaap· hebben, d1e ook de
verkoop van greenfeekaarten en andere
receptletaken op z1ch neemt·

Beg•n d1t Jaar IS er voor gekozen om de
superv1s1e u1t handen van het werkvoor·
z1en1ngschap te nemen.
Hendnk Engels ·Alle respect voor Klaas
en Roelf, maar b1nnen het management
van een werkvoorz•emngschap IS natuurliJk geen kenms aanwezig over hoe Je
een golfbaan moet onderhouden
Dat probleem IS opgelost smds WIJ alleen
de mensen mhuren van het werkvoorz•emngschap "
Hendnk Engels IS s1nds februan d1t Jaar
1n d1enst biJ de golfbaan Daarvoor had
h•J op het e1land een melkveebednJf. Dat
bedrtJf heeft h•J •n '96 verkocht en heeft
z1ch toen •ngekocht 1n de golfbaan Zelf
z1et hiJ d1e korte ervanng n1et als een
hand•cap
Engels ·Aan het beg1n van het Jaar
vroeg 1k gewoon aan Klaas en Roelf
'Jongens, wat gaan we doen?', en nu
zeg 1k al 'z•Jn Jullie het ermee eens als
we d1t en dat gaan doen 7' •.

veel verder gaan dan het werk van een
greenkeeper of headgreenkeeper
Opbouw
Hendnk Engels ·'De Amelandse' 1s een
baan in een opbouwfase. Met een baan
op een e1land heb Je altijd de handiCap
dat de mensen van ver naar Je toe moeten komen U1t de echte Amelanders.
dus de mensen d•e h1er full·t1me wonen
knJg Je op z'n hoogst 40 tot 80 leden
Dan heb Je nog een groep mensen d1e
een vakantiehuiSJe hebben op Ameland .
U•te•ndehJk heb Je dan veel te we1nig
mensen om een golfbaan te exploiteren
Waar WIJ dus op m1kken ZIJn de wme
GVB'ers. D1e kunnen h1er voor een rela·
t1ef laag bedrag lid worden En m•sschlen spelen ze dan maar heel beperkt
op onze club, maar ze kunnen wel hun
hand1cap halen en gebru1k maken van
de voordelen van een off1c1eel
handicap·
Niet sterk. maar slim
Golfclub ·Amelander Du1nen • hanteert
ook op andere fronten de leus 'niet
sterk. maar sl1m' Of m1ssch1en •s voor·
Z1cht1g en behoedzaam een beter
woord Hendnk Engels ·Nogmaals, WIJ
ZIJn een club 1n opbouw en met heel

Drie man
Golfbaan ·Amelander DUinen· wordt
op d1t moment onderhouden door dne
personen Al genoemd 1s manager
Hendrik Engels, en verder ZIJn Klaas
V1sser en Roelf Uneken er werkzaam
De laatste twee ZIJn 1n d1enst van een
werkvoorz1emngschap op Ameland. dat
voorheen het complete onderhoud
onder z1ch had. Als adv•seur voor de
Amelander Du•nen treedt verder Klaas
Swart op Deze heeft u•t z•Jn Burggolf·
tiJd nog de eerste 1deeenvorm1ng voor

we1n19 m•ddelen.

de baan op Ameland meegemaakt en

Greens
Op het moment van m1jn bezoek aan de
baan - beg1n oktober- hgt de baan er •n
1eder geval perfect biJ Met alleen op een
oefengreen en nog een andere green
wat kleme aantastingen van sch•mmeiZiekte IS de baan zelfs een positieve u•tzondenng op veel andere Nederlandse
banen. Engels
hebben ook onze

·w,,

problemen, net als andere banen. maar
WIJ hebben wel het grote voordeel van
een moo1e open l•gg•ng, zodat greens
snel kunnen opdrogen en voldoende
zon kunnen meepikken
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Dat zal wel de belangn)kste reden ZIJn

Engels heeft d1t probleem opgelost door

Zo hebben we d1t jaar van het vasteland

dat WIJ we1nig sch1mmels op de baan

twee scheepsladmgen met een grof type

een vertlseed mgehuurd op de fa1rways.

z1en" De problemen waar Engels op

zand over te laten komen waarmee alle

Maar d1t Jaar ga ik zelf op zoek naar

doelt ZIJn d1rect gerelateerd aan de - vol-

bunkers gevuld ZIJn Tot nu toe lijkt het

zo'n machientJe. Inhuren 1s 1n ons geval

gens Engels - rondu1t slord1ge man1er

probleem daarmee voldoende te ziJn

te duur· .

waarop de baan IS aangelegd

opgelost. Een eerste storm met Wind-

Engels: "Als je de tekeningen van de

kracht 7 heeft 1n 1eder geval geen ZICht-

Koeiernest

bare schade aangericht.

Dat Hendrik Engels zijn oude vak van
veehouder nog met helemaal vergeten IS,

baan vergelijkt met de gerealiseerde layout z1e Je enorme verschillen .

Engels: "Voor ons was het renoveren

blijkt u1t de voor golfbanen onconventiO-

Er waren biJVoorbeeld overal potbunkers

van de bunkers een absolute must, maar

nele manier om de fa1rways te bemes-

1n getekend, d1e ZIJn Uiteindelijk nergens

Je kunt Je welindenken dat dat een PriJ-

ten: namehtk met een zodenhemester

gebouwd Maar zo ZIJn er ook greens

zig verhaal is. Dnehonderd kuub zand

Engels. Ik kon h1er op het eiland aan

een halve slag gedraald en bunkers op

met de boot laten aanrukken " .

een part1j waterdun koe1emest komen
die 1k met een injector heb mgebracht
Een spec1ale InJectOr ovengens, waar de
sleuven extra dicht op elkaar zitten .
Een bemesting waar 1k alleen maar profiJt van heb gehad. Je moet wel zorgen
dat Je meteen na de bewerkmg een
forse regenbui erover kriJgt, want anders
knJ9 Je natuurlijk verbranding door de
ammomak Nu IS regen h1er op Ameland
heel moe11ijk te voorspellen. want een
regenbul d1e voorspeld is kan makkelijk
overwaa1en .
E1genlijk zou Je de mest een aantal
weken vooraf moeten behandelen met
bepaalde katalysatoren. d1e al de ammoniak vastlegt 1n zouten.
Als Je dan d1e g1er gebrUikt heb Je geer"l
last van stank of verbranding "

hele andere plaatsen neergelegd"

Onafhankelijk

Vooral de zesde green heeft het meeste

Het probleem dat zand van over het

te le1den van de manier van aanleggen.

water moet komen gaat natuurliJk n1et

Met een grondboor halen de greenkeep-

alleen op voor zand, maar geldt ook

ers van de Amelandse daar tot op een

onder andere voor mach1nes. "Iedere

d1epte van 2 meter nog oude zoden u1t

mach me d1e Je nod1g hebt kun Je eigen-

de grond. N1et verwonderlijk dan ook

liJk maar het beste zelf kopen. want

dat deze green erg lang nat bleef.

mhuren 1s heel duur door overzetten

D1t probleem heeft men recent proberen

met de boot. wachttiJden etc.

op te lossen door het boren van een
aantal gaten d1e met meuw zand gevuld
ziJn Deze ontstane 'zandpalen' moeten
ervoor zorgen dat het water sneller
afgevoerd wordt naar de bodem
Ook het probleem van de bunkers hebben de greenkeepers van de · Amelander
Dumen d1t Jaar proberen te tackelen
Engels probleem was dat door het ontbreken van voldoende steile bunkerranden de bunkers constant leegwaalden
Een probleem dat verergerd werd doordat plaatselijk snel verstuivend zand 1s

Machinepark Golfbaan
d'Amelander Duinen
1 Kubota tractor 17 pk met
voorlader
1 Kubota tractor 33 pk
1 Vertidrain achter de tractor
1 Kunstmeststrooier
1 Spuitmachine
1 Slitter voor faiways
1 Cirkelmaaier 1,50 m
1 Cushman Turf-truckster
3wiel
1 Quick Aerator achter
Cushman
1 Topdresser op Cushman
1 GT Ransomes green
tee maaier
1 Ransomes 350 maaier,
(ook voor roughs en
semi-roughs)
1 Groom master bunker rake

gebruikt.
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