Hollandse greenkeeper harkt mee op
British Open
Het belangrijkste event op golfgebied in Groot-Brittanië is zonder twijfel het British Open. Afgelopen editie van 17 tot en met 20 juli was
er een ondersteuningsteam van maar liefst vijftig greenkeepers actief, waarvan 45 Engelsen en vijf internationale greenkeepers. Via de
internationale contacten van voormalig baancommissaris Jan Buyzen zorgde hoofdgreenkeeper Arjen Westeneng van Burggolf Middelburg
ervoor dat hij één van deze vijf werd. Voor Greenkeeper maakte hij een dagboekverslag van zijn werkervaringen op Royal Birkdale.
Auteur: Arjen Westeneng

Na een hele voorspoedig verlopen reis met de
auto, trein, cityhopper en weer de trein ben ik
aangekomen bij mijn hotel. Het hotel is niet van

ze ADHD hebben. Na de briefing worden de rugtassen uitgedeeld met daarin een regenpak, vier
polo’s, een pet, armband en toegangspas.
Na een goede maaltijd snel naar de busjes, want
we gaan naar de golfbaan voor een kennismaking en een introductie. Hier krijg ik ook te horen
dat ik morgen (donderdag 17 juli) om kwart voor
vier moet opstaan. Met onze groep van negen

superkwaliteitsniveau, maar ik ben wel onderdeel
van een supergemotiveerde groep. Om klokslag
17:00 uur begint de briefing, een herhaling van
de informatie in de brief die we eerder ontvingen. Tijdens het luisteren moet ik goed opletten,
want die Britten praten zo snel, dat het lijkt alsof

personen moeten we de bunkers harken en
daarna zijn we ingedeeld in flights. In mijn geval
is dat flight 15 met onder andere Ian Poulter.
We hebben kennisgemaakt met de greenkeepers
en een rondleiding door de greenkeepersloods
gekregen. Zij werken hier het hele jaar door met

Woensdag 16 juli
14Cº
Veel wind
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tien greenkeepers. Maar ja, elke dag 123 bunkers
harken in de baan is al een hele klus. Na de introductie ben ik om 22:00 uur weer op de kamer en
ga lekker slapen. Welterusten!
Donderdag 17 juli
15Cº
Winderig

De wekker liep wel heel vroeg af en wel om 3:45
uur. Omdat er iemand van een andere groep op
de kamer ligt, besluiten we maar om een wasje
te doen, tanden te poetsen en zo stil mogelijk

Actueel

naar de hal te gaan. Zo gezegd, zo gedaan!
We rijden rond 04:00 uur naar de golfbaan, waar
we om ongeveer 05:00 uur aankomen. We gaan
alle 123 bunkers harken met de hand! Alle lijnen
moeten richting de vlag staan, is de opdracht.
We moeten eerst wachten op de hole-verzetter,
omdat hij de precieze aanwijzingen geeft. Rond
07:00 uur zijn we klaar en gaan we ontbijten.
Ondertussen gaan de eerste spelers al van start.
Het ontbijt is heerlijk, maar heftig omdat het
nogal vet is. Ik dacht aanvankelijk dat dit breakfast al ons dinner was. Vervolgens ga ik naar de
BIGGA-cabine om mijn bunkerkaart op te halen
en een hark om me vervolgens twintig minuten
voor de afslag te melden bij Tee 1. De flight
waarin ik meeloop, bestaat uit de Engelsman
Poulter, de Australiër O’Hern en de Amerikaan
Goydos. Mijn werk bestaat uit de bunkers aanharken die zijn aangedaan, een plag terugleggen
en, wanneer ik het zie, een vuiltje oprapen. Dit is
echt een geweldige ervaring. Ik was ook best wel
zenuwachtig als de pro’s zich voorstelden. Om
09:09 uur gingen we van start en om 15:00 uur
waren we binnen. Het spel werd erg bemoeilijkt
door de harde wind en de regen, vooral ’s morgens. De scores waren: Poulter 72 (+ 2), O’Hern
74 (+ 4) en Goydos 77 (+ 7).
Na de flight krijg ik een hand en ga ik rap naar
de lunch. Weer zo’n vette hap! Na de lunch loop
ik met wat gezelschap nog een rondje door het
tentendorp en gaan we even kijken vanaf de tribune van green 9. Prachtig om te zien, maar ook
bijzonder winderig op zo’n hoogte.
Om 17:00 uur vertrekken we met de bus weer
vanaf Birkdale naar het hotel. Dit is een lange reis
door de grote drukte op de weg. Om 19:00 uur
staat er een heerlijk diner gereed en drinken we
nog wat aan de bar. Zo komt er een einde aan

Norman. Hij staat erg goed te spelen. Ik moet
om 15:37 uur aan de slag, dus heb alle tijd. Rond
de middag lunch ik temidden van een compleet
politiekorps. ’s Middags loop ik nog een rondje
en kijk wat alles kost in de Merchandising Shop.
Ongelofelijk, wat een prijzen: 35 pond voor een
polo met een logo erop! Na dit avontuur meld
ik me in de BIGGA-cabin om de bunkercard op
te halen, zodat ik me twintig minuten voor de
afslag kan melden bij de eerste tee. De spelers
van vandaag zijn de Brit Horsey, de Amerikaan
Petrovic en de Japanner Kai. Wat een speler, die
Horsey! Ook geweldig publiek aan de zijlijn. Hij
eindigt met een eagle op 17 en een birdie op 18,

zodat hij Even eindigt. Petrovic en Kai bakken er
weinig van en eindigen respectievelijk + 18 en +
19. Ze zijn uitgeschakeld voor de volgende twee
dagen. Petrovic verloor op hole 16 een bal en
met twintig man hebben we gezocht, maar niets
gevonden, dus moest hij terug en opnieuw slaan.
We zijn heel laat klaar, want achter mij zijn nog
vier games en de laatste eindigt bijna in het donker. Na binnenkomst van de laatste speler gaan
we richting de bus en zo door de stromende
regen terug naar het hotel, waar het diner staat
te wachten. Ik ben heel moe, dus zet mijn tas
klaar en ga heerlijk slapen. WELTERUSTEN en tot
morgen.

een zeer enerverende en bijzondere dag op het
Open op Royal Birkdale. Ik ga maar lekker slapen
in afwachting van wat er morgen op me afkomt.
WELTERUSTEN!
Vrijdag 18 juli
14Cº
Veel wind wel droog

Vandaag de tweede dag. Geen werk vooraf aan
de flight, dus om 07:30 uur opstaan. Anderen
zijn vandaag om 03:45 begonnen. Een heerlijk
ontbijt en daarna de file in richting Southport.
We arriveren om 10:00 uur. Samen met greenkeepers Jimmy en Matthew maak ik een ronde
over de baan en kijk naar onder andere Greg

Arjen Westeneng
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Zaterdag 19 juli
16Cº
Zeer veel wind, wel droog

Vanmorgen gaat de wekker af om 06:15 en om
06:30 zit ik aan het ontbijt. Om 07:15 uur gaat
de bus naar de golfbaan. Het is megadruk op
de weg, dus we arriveren pas om 08:15 uur. We
drinken met een groepje koffie in de BIGGAtent en vervolgens ga ik kijken naar het golfspel.
Fantastisch om het publiek te zien. Wat moedigen die Engelsen hun landgenoten fanatiek aan!
Montgomery, Stensson en vele anderen komen
voorbij. Om 11:30 uur ga ik lunchen, zodat ik om
12:15 uur bij de eerste tee ben. Vandaag mag ik
meelopen met de Amerikanen Kay Williamson en
Chris Wood. Chris is Engels en amateur, dus er is
zeer veel publiek aanwezig. Al nagelbijtend komt
hij de eerste Tee op. Hij scoort + 3 en slaat op +
8 een superresultaat. Williamson valt wat tegen
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en eindigt de dag op + 9 en komt zo op + 14. Hij
doet mee in de achterhoede. Ik hark drie bunkers
vandaag, een eitje dus. Na de finish kijk ik nog
even naar Garcia, hij loopt één flight achter ons.
Wat een speler! Om 18:30 gaat de bus weer
richting het hotel, waar we nog kijken naar de
Koreaan KC Choi en Norman. Norman gaat na
vandaag aan de leiding met + 2 en twee slagen
voorsprong op Choi (+ 4). Het diner is heerlijk en
maar gauw in bed, want morgen staat de wekker
op 05:00 uur ingesteld. Welterusten!
Zondag 20 juli
16Cº
Veel zon en wind

We staan op om 05:30 en nemen deel aan het
ontbijt. Hierna vertrek ik naar de golfbaan om
er een mooie dag van te maken. Iets voor 07:00
uur zijn we op de baan en ben ik vrij tot 12:25

uur. Dan staat game 31 gepland met Gonnet en
Lehman. Tot die tijd kan ik rondkijken, genieten
en netwerken. Samen met Jimmy en Matthew
komen we oren en ogen tekort. Wat is het mooi
en groots opgezet. Als je dit op je laat inwerken,
kom je er pas achter hoe groot dit toernooi is. Ik
spreek een marshall aan en vraag hem hoeveel
van zijn mensen er zijn. Hij antwoordt dat er
ongeveer 50 marshalls zijn op iedere hole, op de
driving range en de oefenholes. Dit betekent zo’n
duizend marshalls in totaal! In iedere game loopt
een spotter mee van de BBC en een van de ABC.
Zij melden het waneer er iets bijzonders gebeurt
en helpen zo de regie van de televisiezenders.
Om 12:00 uur meld ik me voor de bunkercard
en de hark en ga ik genieten van mijn laatste
ronde op Royal Birkdale. Als ik om me heen kijk,
zie ik zo’n 70 duizend toeschouwers staan, verdeeld over de gehele baan. Bij elke green staat
minimaal een tribune en eveneens bij bijna elke
tee. Klokslag 12:25 uur worden de namen omge-

roepen door de telefoon en krijg ik al kippenvel,
al helemaal bij die van J.B. Gonnet en Thom
Lehman. De spelers en caddy’s zijn allemaal heel
vriendelijk. De wind is heftig, dat bemoeilijkt het
spel. Bij hole 12 (par 3) slaan beiden af en liggen
net buiten de green (door de wind). Lehman mag
eerst en put de bal in de hole. Birdie! Hij geeft
mij zijn bal en zegt: “Dit is de echte birdie-bal,
zorg er goed voor.” Geweldig!! Voor Gonnet
duurt de ronde een paar holes te lang. Hij eindigt
het toernooi met + 20. Ongelofelijk hoe we hole
18 betreden: er is heel erg veel publiek, er zijn
TV-camera’s, er lopen marshalls rond en referees
en het publiek geeft een oorverdovend applaus
voor de spelers. Buitengewoon groots. Een
superervaring. Tijdens het handje schudden krijg
ik van Gonnet ook nog een bal en kan mijn dag
niet meer stuk. Ik ga mijn bunkercard en de hark

weer inleveren en ga genieten van de finale. De
koplopers Harrington en Norman lopen in game
42. Links en rechts volg ik hen tot aan de finish.
Harrington maakt een eagle op 17 en het verschil
is 4 in het voordeel van Harrington. Er staat hem
nog 1 hole te wachten en dat wordt een ware
heldenontvangst. Hij wint meer dan verdiend
en zo krijgt hij de 750 duizend pond, maar misschien nog wel eerder: de roem en eer.
Met het supportteam gaan we op de foto
en daarna snel naar het hotel voor het diner.
Inmiddels is het 20:30 uur als we aan tafel gaan.
Daarna nog wat netwerken en vlug naar bed,
want morgen is de terugreis en daar heb ik
heel veel zin in. Ik wil nog een dank uitbrengen
aan Stichting Pro Turf Care voor de reis en mijn
werkgever voor de geschonken vrije dagen.
WELTERUSTEN.
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Op het forum van de website
www.bestcourseforgolf.org werd vlak na de
British Open gedebatteerd over de sociale
vaardigheden en sportiviteit van de spelers:
Wij citeren:
“The Open… Padraig Harrington
Hoeveel van jullie hebben de laatste ronde
van het Open gezien gisteren? Viel het op
dat Padraig Harrington 7 pitchmarks teruglegde op de achttiende green, terwijl Greg
Norman zijn put voorbereidde? Ongetwijfeld
is Harrington een van Europa’s meest getalenteerde golfers, maar de grootse geest
en houding die hij laat zien tijdens zijn spel
onderscheidt hem en maakt hem misschien
wel tot de meest populaire speler tijdens het
toernooi bij zijn collega’s en het publiek –
is er een beter rolmodel voor het golfspel
vandaag de dag? Ik denk het niet. (…)”
Ken Barber
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