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Hein van Ierset

Heerlijk Helder Hilversumsche
Is bet een rer om als greenkeeper Nederlands

bl•langrljkJ;t~>

qolftof'rnool te

gilsl lt> bf'hhen1 Wf' vragen het dan 8111 C..tmer en Pt>h•r Sch.tlk,

head-gret>nkeepor en lwN,dc mdn op dP

tllhe~um.-.rht'.

re~pectle\ eiiJk

l!n J.nvel hoor, bl'lde

herl'n vinden ht-11'1'11 N•r om ga,thel'r lf' 1ljn \'Onr h<•l lh•lD~•ken Op<•n
ledereen houdt je In de gaten

Btlt Gar
•1 '"' bl'lim ~~~~~ ' ' ·r 001
als h(!t He>tne~.en Opt n op 1ouw llil<lll
\IJOrdt gehouden, houdt d• I ele gollv.i!reld Jl' m de q.lten Al~ grel•nfel..Sf)Cier~
maanden voor hpl betJUl van het toernOOI
een J:a<JI plt•Y.Je vtndt'n op JE.' grt*ns. dan
wordt er heel bezorqd gevraagd "en hE-t
Hetne> en Open kornr op deLe baan?"
Hoe mmder verstantJ menv•n van green~eepmg en baanondPrhoud hebben, hoe
bezorqder ze ergenli1k l tJn Nou begliJP '"
d e mensen oest. want we hebben een
heel sle<:hte stan van het setzoen gehad
De baan waç d•t]aar zeker 6 weken later
dan gewoonhik 1n 'ondtne"

Btll Ga•ner en P!!ter Schotl~ hiliPil de anen·
da erbtJ om te VNóutdPhlkeo wat 7e
lledOt•len met clte Ir~ te st.ll t Dl' e!IN1de
bi!gon etgenhJI. alm t •t vrc qe voorj<Jar
toen door opvrtt'/1'11 Pn •.neeuw cuca 6
weken ntet gespeeld. tnddf .,~ ntet
Ç!e\\l;'r~ t kon worden op de baan
Het volgende prohleern wa~ dl' late voorjaarsgroet Het .....eer blt·d gewoon te lang
te ~.oud En dan kun JP doen Wdt JC w•ll.
l;unstmcst strooen of btdder, 1e moet
gewoon hopen op b~;>tet weer.
Btl G<Jmer legt Utl dat de P G A het
management van alle banen waar een
P G A -toemoot gehouden wordt nauwteaend rn oe gaten houdt "In de voorbereJO ng van het Heine~en Open heeft Mr
StJ lwell agronomtSt voor de P GA twee
L,eer de Htlversum~che bezocht De eecste
keer was dat op 6 apnl Toen was de toestanel van de baan als Ie verwacl\tetl
NatuurltJk waren er k,liP ple~J<."S oo de
oreens maar cht was wat ons bt•trefl nret
verontrustend. oez1N1 de ttld van het jacv
St ll..vell van de P G A h.11J toen e•genltJk.
madr él!n advles en d,H w,1s g•·duld
DeP GA had veltrouwen 111 om. vo~erl
Ze w•stcn best
.Jih'<'ll hel weer dt>
baan In top-<:ondtttt• ~on brcn!Jt'n"

!1,,,

En dat weer d.~t hll'el 11011 h!!t proiJlt-em
Peter Sch<llk "Het hleel koud en nat en
k.1 1c oll'HI'n op dP. qrer•n•. du~ wr.rden
ogensch JllhJk allel'n ma.tr groter Ja, en
a.tn zte 1e toch f:'cn hoop rnensen zenuw·
achtig wotdeP c11 dan b(~l)lnt oo~. de
geruchtenmac:h•ne rond u Ztnrwn Al~
greenkeepers w1~ten w tt d<tt W(' op df'
goede weg zaten Het lr>u 1at de kalE.'
p[cl.ken groter worden 1~ btJna een bewiJS
van N!n goed b.:ohet>rspl,;n H~t betekent
dat het straatgras verdwtjnl Dat JC een
reg rrc hebt dat onvriendeltJk ·~voor Poa

uP

BtJ het tweede bcmek v,m
agronomtSt
van de P G A w.trl!n dte mt'nsen ook M!t
echt entl'10us1ast ovt>r d•' haan llcguJoel Jk
natuurhJ~ want dt• ~prtiNs 7tJI'l 70 ontZet·
tcnd veeleiSend ucworde11 do01 het hog
pnszengeld dat er heelyrot!! belangen op
het ~pel sla,m Op 21 JUni 1~ hrot wner pas
omgeslagen En to••n IS uttctndehJI.; alle$
op l'lJn rootJes t!'rPc:ht t~<'kornen, wilnt de
baan was llJrJcns het toernooi tn een
goed.: coniJ•t••· fn dat vortden gelukl.tg
QO!.. de spelers·
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Trjdens hN Hetnl.'kl'n Open h<.~dden 8111
Garneren Peter S<hc~ll t>en te..un van
maar efst 16 grPenl.eepers oan de slag
Dat betekent ddt l nat~st dP I qrPenket'P<!rS nog een oltl!lt<ll col lf>q,t'~ v,m de
Hoge t:leiJ, Oe Jr AndPr~t{'lll de
Rosendaelsche en AlrnN( w. •rl:z,1am wa~
op dt' Hrlversumschl Fl•n tONntlOI al~ het
Hemcl:.en Open brr>r~<JI dan ooi l:'en hoop
extra werk metliet tnN?
Ga !Th1lr na••t • P~'' d.rq m.l.11l'n
's·O<.h tcnd> el'n Ju ·er mllarcn r 11E.'PII lE'E'r
groomen en het·• I Jr• , mrddags
De sne!herd was liJd"ns het to. rnoot
afgt~teld op 9+ op d(• stlmprneter
2 mm per nacht Het HetnE'kt>r Open vtel
drt 1aar 1n een btJn..r troptsche htlte-golf
Toch gaf Garner de Htlversumsche gr~ns
slechts beperkt watt.>r, 2 rrunuwn full-crr·
kE.>l Daarl14aSt werden alle QreertS iedere
a11ono tiJdens het toemoor wet nagelopen
om l.rrusche plekken met de hand te
beregenen

Ooi: ttet berl'gentng .•rf>gtmt? wrrd 1n nauw
Silme•tSprclcll. met de P GA vastulbtekf
al~ qreende I,Jabte ver<~r11woord~IIJkhr>Jd
om te bezen voor of INtl'n een bt>paald
rog me te ZIJO Maar ook hter wa~ er
e19cniJJk heel veel ondl'fhn!J begnp
Oe P GA Is nat• turhrk Pf'r~t en voorill ht>el
voomcht g ZtJ weten dat ePn toernOOI 8
u~gen uuurt !!fl ZIJ nPn11m echt n'etna:
IIStC.O om lrjdens he> I toernoot u• PJCpc•n·
menteren met br>reqr'mrlg of maa1hoogte
En de prakll1~ heelt on·, bcle1d gehJ•
gegE'Ven Op de 1ondr~g, dus de l1atste
oaq van het toemoot, wari.'n er rnecr en
beterep n·po!>ltaes dan op de eerste
delgen Toch wet t•en beWIJS Jat het bt>letd
noed was WrJ al~ gret>nkeepers w..rren
daarnaast natuurhJ~ bt>zorgd v :r de con·
ó1t e van de baar na het Hernet en Open
Na het Hemeken Open hadden v.t? de
Golfweel een toernoot voor de leden

Btll Garner " NatuurhJI had tl
~eeper

En I'~ 1-:unllH•t nret mal:en om dan rnl!l
ren slechte b nn aan tro I omen"
Het echte greenkeeplog
81 I Garfli'! ver~l aart voorst.lnder te liJn
van 11e1 echte grePnkee~n
En op mtJn vrilag wat dal ddn tnhoucll,
vervolgt hiJ BrJ greenkeeptng tS het heel
oelangn1k oat e weet wat Je wtlt
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1/'lil je zachte fa•rw<tys Pn gre<'nS of hard~>
B•J de Hdversumsch~> h('hben WIJ ~•nds dat
1: b 1de club ben een heel swH,• polK)'
om straatgras v.1n de baan af Ie ~nJ9en
Dal 1s een lan11 en moe•liJk proct.-s
Een proces dat af en toe ook offers vraagt
van de leden Want als het straatgra~ van
de baan veraw•Jnl dan knJa JC kale p!e: ~en
en d:run het n tiJd voordat d1e plek.l en
opn euw gevuld ZIJn Een belangr ~~ mmum;:ont om hl' I straatgras van dc gr(·t'ns te
knJgen rs hN ~r1tlsch en voorzechug
omgailn met cle bC'regenings•mtaii,JtleBill Garner ·w.n WIJ w•llen IIJfl I tarde snelle greens met Ci!n qezond wortelstelsel
WiJ zeggen wel eens dat het echte greenkeel ng gert<ht 1s op wal onder de grond
za Ddarorn heelt de I illver,un~rhC! op de
IJIIWcl~ CJl'l'n be1pq('lllllCJ
WiJ gaan t•rvan 1111d.11de prolt>SSJonals liet
ruet erg vtrH1t!n d.Jt tl~ fJ•rw.,ys 111et 100%
groen LIJn Als ze m.Mr goed b•"!SJlCC!Ibaar
z JO en voldoend" h,ud

'llel ZIJn WIJ op d•t moment be119 de
gre"'lS te dressC!n met pure compost.
waardoor het orgtlfllstne stoigehdlte tets
hoger komt te l•ggen Dat "leeft aan ook
als voordeel d..1t het waterhoudend.:> vermogen hoger hgt Dat hele strak~e anttPoa reg1me, ddt noemen WIJ het 'echte
gre.-n~eepen Of andere mensen het
daarmee eens ZIJn, dat moeten ze ze t
maar weten "

: 1

I

I l ' .', I i

I

ll

I I IV\dV
ft l lf..-.'dV
~

r

"·-

llft t r ...

'1-

flit t'f

MEI

.,,
r

+

l)ll'

,,.,
l'••
I

r,•",

..

'J'I'I
)

t

,.

I

1· J

c·••

JULI
lrtt'•

11'

'I'•
Jll

f

•

I

I

"(~"

l' PI
IJ

....

'l'''' n.......

SEPTEMBER
lftt'
j

111

11!91

lt

r,

Uil'

I

I

m

~

Gl

·~

...c:
Gl

Koor en
i
'('~OOI! I X

, r er

~

q'l t I \

';fa

o rr n

~~

'•IV

•

Drversen

o·

Greens + surrounds
'tJ

dI

Bladblazers
t . Jb ,er

. , ~,

d

t

tow o,

• r>!t "

rt

Alt ,,

I

hr•

,!Jd l

r1

e r l1d nt m 1

'I

'

3

I

d>P'' 'lW! çlang

•. er
Fairways

,,

:,~

i[ •

,, r

Beluchters

Nrn
~

.·

r

dSp;JI

f'

•rees m..t

f

e

rt h ,,
H

I Jr

111 I d ' qWd(JCI

Pf' Jr]

r

Tri.lktoren
rrtJ>

)I

••
I 11

Grt•ens maaters
opr <1 0

Gra\ maaier\

vR
• R

1 à t(•r l l ;

-r d

!l I

Baanwagens
I

V\ ·~
I.

11

;I

l l t)

i'

I ll l ,1',

1

JWd']t'll

1 b • rr

1 Her

J

l ....

