Hein van Ierse!

They do it their way
Amerika heeft veel golfbanen. En niet alleen in absolute zin.
Ook het aantal golfbanen per hoofd van de bevolking is in de USA
veel hoger dan in Europa. Waarschijnlijk heeft dat veel te maken
met de populariteit van de golfsport in Amerika en zeker ook met
de vaak lage grondprijs die het vestigen van een golfclub vaak veel
eenvoudiger maakt. Als er gesproken wordt over greenkeeping in
Amerika dan gaan veel mensen uit van enorme budgetten en dito
aantal greenkeepers. Natuurlijk, er is in Amerika een handjevol van
deze banen te vinden waar op een baan 40 of meer greenkeepers te
vinden zijn. De meeste banen moeten echter net als hun
ederlandse tegenvoeters hard werken om met het gestelde budget
en mankracht de baan in een optimale conditie te krijgen.
Al met al reden genoeg om een Amerikaanse collega-greenkeeper

bouwd Welzorgen de greenkeepers

te bezoeken. Een interview met Marlin McManus, superintendent

van de P1nnacle ervoor regelmat•g te
topdressen met 85% zand en 15%

aan de Pinnacle Goli Course in Moline, Illinois.

compost De greens en tees van de
Pmnacle bestaan voor zo'n 50% u1t
Penneross en 50% straatgras
Straatgras of n•et, de greens zagen er
ten tiJde van m11n bezoek fantastisch u1t
Een moo1e gesloten mat zonder noemenswaard,ge kale plekken met
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Op de vraag wat Marlin MeManus alle-
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De green van de P•nnacle Golf Course

Nederlandse ogen overvloed1ge plensbul

ZIJn met de hestaande grond opge-

wordt dan ook nog e<'ns aangevuld me>t
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een korte rondJe beregen1ng op het

Deze associatie komt maandelijks biJ

Bestrijding

heetst van de dag om stress van het gras
te vermiJden Daarnaast moet het team

elkaar voor een golfwedstnjd

De greens van de Pmnacle hebben rede-

van MeManus nog regelmat1g met de

Doorgaans wordt d1t gecombmeerd met
lez1ngen over een bepaald onderwerp.

melziektes. zoals dollarspot en antract-

hand bepaalde knt1sche plekken op de

Het bezoeken van dergelijke bijeenkom-

nose En d1t ondanks de grote vanete1t

baan beregenen. Doordat het terrem

sten wordt du1dehJ' gest1muleerd door

aan fung1C1den d1e de Amenkaanse

lijk veel last van de verschillende schim-

van de P1nnacle nogal heuvelachtig IS,

de e1genaar van de baan waar MeManus

greenkeeper mag gebru1ken op de baan

ZIJn er relat1ef veel plekken d1e n1et goed

werk t en de bestede lijd wordt dan ook

geraakt worden door de pop-up sproei-

gewoon doorbetaald
MeManus 1s een un1vers1ta1r geschoold

Naast de verschillende fung1c1den d1e
worden gebru1kt was MeManus bez1g

ers
Om de opmars van straatgras en1gszms
te remmen maakt MeManus gebru1k van

greenkeepe HIJ heeft 2 Jaar aan de
Peonstate Un1vers1ty een speCifieke

groe~remmende

greenkeeper/super-mtendent ople1d1ng

m1ddelen D1t 1s een
chem1sch substraat dat vooral de groe1

met proeven met een m1ddel dat 81opro
heet en ervoor moet zorgen dat mlcroorgamsmen 1n de green een oppepper

gevolgd

knjgen en daarmee de res1stent1e van
sch1mmels zouden verhogen. Op het

werken Alle head-greenkeepers d1e 1k

Spelen op de P1nnacle IS voor

geb1ed van msect1C1den maakte

heb gesproken moesten 1n het se1zoen 7

Amenkaanse begnppen redelijk goed-

MeManus vooral gebru1k van Dursban.

dagen per week acte-de-presence geven
op de baan Daartegen staat natuurlijk

koop Zo'n $ 1900,- (ca fl 3000,-)con-

dat wordt gespoten tegen emelten.
Deze emelten vormen vooral een pro-

van Poa onderdrukt
Om v1ltvorm1ng van het sterk urtstoelende Penneross te verm11den, gebru1kt
MeManus dagelijks groomers op ZIJn
dne John Deere 2243 tnplex greensmaalers Op de rest van de baan wordt
ogenschiJnliJk we1n1g gedaan om v11t te
voorkomen. getu1ge de forse hoeveelheld VIlt
Greenkeepmg bwten de greens bestaat
op de P1nnacle dan ook vooral wt veel
maa1en. Ook de rough wordt speelbaar
gehouden met een maa1hoogte van zo'n
30mm
7 Days a Week
Greenkeeper 1n Amen ka betekent hard

wel een rust1g wmterse1zoen als de baan
voor spelers gesloten 1s Doorgaans bliJft
1n de w1nter een heel kle1ne ploeg mensen achter op de club De resterende
greenkeepers moeten maar z1en hoe ZIJ
met een bijbaantje de Winter doorkomen
Op veel banen 1s de head-greenkeeper
of super-Intendent de en1ge van de
greenkeepers d1e per jaar wordt aangenomen. Anderen. ook bijvoorbeeld de
pro, knjgen vaak een aanstellmg per seizoen.

tnbutle per Jaar per echtpaar Volgens
MeManus hangt d1e lage PriJS vooral

bleem als ZIJ worden opgegraven door

samen met de reg1o In de geb1eden

wasbeertjes

rond de grote steden en 1n Flonda of
Cahforn1e wordt bedu1dend meer
$40,- (ca fl 65,-), dat 1s 1nclus1ef $1 0,voor de huur van een golfcar Het
gebruik van golfkarren wordt op de
Pmnacle sterk gepromoot EnerZijdS om
het aantal omhoog te brengen
AnderziJds omdat de verhuur van bijna
40 clubcars een belangnJke wmstmaker IS
De P1nnacle kent ovengens nog een
ongebruikelijke man1er om het aantal
rondes te verhogen In het weekend

van de P1nnacle blijven daar zo n 6 men-

mogen dames n1et voor half I 1 starten
D1t zou volgens de P1nnacle anders het
spel ophouden

Greenkeeping
1n lllino1s 1s er veel contact tussen de
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verschillende banen . Marl1n MeManus 1s
hd van eer reg1onale greenkeepers-assoCiatie waar zo n 200 banero hd van Zijl"
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betaald De greenfee per dag 1s zo'n

MeManus heeft '" het se1zoen een totale
staf van 15 mensen waarvan dne met
een greenkeepers d1ploma In het geval
sen 1n d1enst tijdens de winterpenode

Werkzaamheden per Jaar:

Op het moment dat Je rondnjdt op de
P1nnacle z1e Je ook de keerzijde van het
gebru1k van golfl(arren Op veel plaatsen
IS du1del1j~ het spoor te z1en van de vele
golfk;men d1e over de baan rrjdef'.
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• 2 x lichtgewiCht fa1rway maa1er
John Deere 3235
• 3 x tnplex greensmaaier John Deere 2243
• 2 x fore-green1teesmaa1er John Deere 2653
• Lastee arkelmaa1er voor de rough
• John Deere Gators, 1 x 6 w1eler,
2 x 4 Wleler, 2 x AMT's
• Toro HydroJect
• Vert1dra'n
• andere beluchters Toro walker.
John Deere 1500
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