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'T5YBROOK
Volwassen bjnnen één jaar?
Hein van Ierse!

J.tdrlljks \\Otdtln
bo~bdJit>n

l'dcrland N•n fon a.tnldl

nlru,~e

J, •n 9 wotdPn ver tal van zaken besltSsrngcn qenom• •r• waar later m<:~
nw<•r aan te ver<~nderen ''• Besh~\lllgen b1J·
voorbeeld over tl•• oer.·q• ~•nQ V<m Hce•
heeft zelf mee kunnen b~h~v·n OV('r het

TrJá

banl'n gt•opt>nd:

l'n poldNhMII'n, grote batwn "'"klein!' b.Jnen.

\faar hef'l t~f en lot• word t Pr """ baan 9"opcnd die dllc~ met• schljntlt'
hebben. Zo'n haan I\ '"I Syhrook·. Amp"r een )iloH n.t dr elililleg liJkt hl't
ol de

bat~n

tll volw<l'>Wn Is. rn ddl komt \Ooral door ht>l mooie Jldrkachtlgt•

landschap woc~rfn 'I Syhrook '' ddngeh·gd

bctegen•nyssvstccrn 1:1 IS geko:tl'n voo1
Aquaco VOIC]I!IISi van HPe~. IIOOrnarnehJI.
doordat het Aqu,Ko ·Y'> l't•m mali ehJI: U1l
te brc•rlen 1~. omcl,u V<ln ('l'll 2·<~dl'rtg•'
computerkdbel qebrul~ j!'maai<.t wordt

ten In ten lP\\ met dl' hPdd ·CJrN•nk~>t•pt•r \mold '1-an Hel'k.

Ervaring
'\
J\ r

ll e\; 1~ met z·n 32 Jêla• nog een
JOrme nead-greenh·e~r en to. h heelt h J
op aard1g Wèll b.men PIVarlng opqï!daan
Zjn carroère als green~ ·eper ts begonm•n
b 1Hem .an Beumogen op Andersten en

-/

daarna Vla Sunn,ngdaiL• In Engeland en
Al~~o~e 1n Duitsland naar 't Sybcoot,
Van Hee;.. over ZIJn eerdere banen "I~ heb
he: geluk geh.ld dat 1k al een aantal malen
.ets met aanleg van doen heb gehad Op
And!!fS1e n \VdS men net bez1g met de aanleg van de 2de negen en ook In Engeland
en Ou tsland was men be119 mP! aanleg
Veel greenkeepers ma~ en m•s~hu:m noo 1
d" aanJeq var1 ef.'n ba.tn mPe en l;un11e•1
daar dan ook geen erv,lflng •n opbouwen •
ZIJn et\·annQ b•J i! nl"ll w.t\ eert hel.1ngnJI:
urgurrer;t voor l•Jf1 •nd •<>r1~ 1 tredtng hiJ 'I
Sybroo 't Svbrooi 1n ln <:hede •s een

I
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'TSYBROOK
Aanleg golfbaan: Grootmij
Golfarchitect: P. Rolin/A. Rijks

Eo>n terrelll dill 1n hl.! I bezn Wol~ l'n nog rs
van de fam1l1e Scholten Op dl! momen•

0.1an d ~ a.1nqeleqd ~~ op parkac.ht•!l terrein wordtzo'n 30 ha h•l•rvan bedel.I aoor
met een tolille ornv.:111g v.111 to'n 70 ha
gr..~ (f.wway5, (l'•'t:llS etc )

Alil!5 ts daarom ~nr:'l 11• rep.1reren en C\1!Dtueel ut te urmden Bo•lclngnJ~ ts ooi tldt

het bedu:!mnQsSidliOn

'Tlr I ~ ehJI·

te bede-

nen IS Van t ll>el "Allr mdrrr- t)rl'ï>nl:eep.

De eerste :el.entno~>n voor de baan z,n
o••maakt <foor biltOn F'oiU ~ ,
de L •
dens de hele dèlllll!q .tb honfd ctrChllt'CIIS

ers weten 11 een IYliHH >~·11111Jd hoe all!!!> re
bed I!0€.'1liS" ! Jo aanteq rs CfVOOf ger.o:tcn OITI qeen lwr('(.Jfllllll!l op de ta•rwcJV5

t>ltven optreden Als twl:'• d ' httect
heeft Allen Rljks gelunqeerd

aan tl! 'eggen ' JlqPr van Heek rs het
van te vor€.'1l btJna <tnrn .ql Jl. te ocpa en
waar d•• d•oogte•gevor•ltqP piP.~ ken lig·
gen Oo. om ~os ter tr br 1pilfen ts er
daarom voor CJPI ,zen o n na 1ngebru knemmg van de b11an op Pt•n paar plaatsen
beregen:ng op Jo ia•rw ly aan tl! legQ{'n
Van Heeo:: "Uotf mdeltJI.. W!.'ll Je? zo goedl:oper en Je hebt de beregen1ng precle'; op
dJe ple• ~en waar i'et nod1o •s

DO? Gronunr), 1n <Ie pe1 ~onen w111 Bon·
nema en \'èln Sparrl.'li.lk. 1s veranl\'1100r
deh,• geweest voor de tOtdie dorecve en
de aanleg van d\' hit.Jn De GrootmiJ en
oe opdrachtgever bt>'.Pften betden hoe

belangn1l het wils dat een greP.nkeeper
b11 de aanleg aanwezig wa<
Van Hee~. ·Het IS ontzettelld belang!IJ"
oa~ de greenkeeper PCh t biJ de aanleg
aanwez1q 1s En dc~n gaat het vaak om

kle:ne o ngen. d•P anders •u• '"" .-.al en
sch p vallen Bttvoorb~ld waar E.'e1' be-e~nrng hgt Als greenkeeper koJk Je natuur! ,I op eer> t ~~andere man er dan
(!(>f1 aannernPr Je 1111
91 later de verant·
woordlntl over hr1 IPden en Zl.'llen van
een baan en oaar 't.u te tiJdens de aan'eg

teroege reken•ng mee"

Maalroutes
nr. 1-" I 1e t!'rretn heen ZtJn speetale
maatroutes aangelegd Arnold van Heek

"D1e routes waren voor ons makf.eiiJI. te
rea rset~n omdat ze grotendeels gE-ba·

seerd ZtJn op dn oorspro'lkehJ~e bospaden
dte door het terrc>tn llenPn" Er IS gd.ozen
voor aparte maarrr ute >r "'r ZIJdS vanv. ege

hei e~f o@ncy voordeel

GRELNKEEPEK

D

dus sneller rnaaren Een ander voordeel rs
mmder hrncler voor de spelers op de baan
De paden waarvan de spelers gebrutl. ma~en zr1n aangelegd m!'l schelpen
Volgem van Heek was op het oorsproni.PhJI: bestel; gravel voorgeschreven, ffiddr ts
drt op .ZIJn aandnngc;n v~·randerd 111 !>(helpen Van Hee~ Snelr>rs lopen geg,.randeerd matl'rraal van de f)dden op de
greens en tarrwavs en dan zt)rr srhPipen
heel wat \•nendelrtker v<>or de rnaarers dan
gr,wel Oilar komt n09 hiJ dat schelpen
heel qoed 1e belopen liJn met

~prk

es

voor greentee-speler5 heelt lO'II pad verder nog net voordeel tlat het perfe) t dl?
volgorde van de baan aangeell"

Snelle aanlegfase

Traditioneel

oktober 1992ls begonnen met de aanleg van ' t Sybrook De eerste negen holes
ZrJn '" met '93 rngezaard en waren rn
olaober bespeelbaar.
De tweede negen ZJfn rn september '93
rngezaatd en waren rn mer '91.1 bespeel·
baar Allests volgens van Heek supersnel
gelopen let:s wat mede te danken was aan
het groeiserleen van '93, dat relatref nat
was. Dat bett>l<ende dat de laii'\'Vays.
waar -zo gezegd geen beregenrng was.
zldl zonder een groeistilstand hebben kunnen ontwikkelen

BtJ de aanleg va11 't Sybrook 211n de voor
Neóertand meest gebruikehJl<e oplossmgen gäozen Zo ZIJn greens opgebouwd
urt een toplaag van 20 cm. op 30 cm.

In

IJ

GREENKEEPER

dra:nagelaag

Van Heek. "OorspronkeliJk IS men urtgegaan van 15 cm e11 1~ WdS één van dregenen d..,. de toPlaag 1ets dikker wrlden
ma~ en Een wat drkkere wortelzone heeft
zeker ZrJn \/Oordelen. Kunstmest blrjft larrger bereikbaar voor de plant, en ook met
het oog op beperken van bel'egenrng
heeh zo n toplaag voordelen • De greens
en 'ere-greens ZIJn 1ngezaa1d met 80/20
roodz-...ecnl: en gewone strurs Op de taorwayiS roodzwen~ en veldbeemd gebrutl t
rn een 75125 verhouding. Van Heel Wilde

1n de farrwaY!> absolurrl qeen Eng('J~ raatgfas en geen gewoon struiS

ru 4, 19114

3 WIJZE TIPS UIT HET OOSTEN

GI!\•JOOn struiS 15 volgens van Heek te ge·
voehg voor dauw Oe tees ZIJn moezaatd
met 60/40 roodzwenJ.-Jveldbeemd Alle
grasmengsels 'ZlJn gt>feverd door Barenorug

Hulsvesting
J c grf' nl r •p••r< hrlJliPn dl" bcsch1~ 1ng

error !!en zom lrorrr ~'PI

rltlfltE' h.tl metL'<'tl

grondoppt!rvlaktc van zo'r 300 rn In deze hal Is een mach•nelomh N·n •.veJK·
plaats een rn.lll•nalen op~I.Jqhok, een gif·
kast, ee11 kant1ne en l'en ! Jntoor voor dt'
t ead-greeukPE'pt•r V 111 Hi.!d ·oe hal heb

•k. helemaalzeil moqt·n td e1 n 1~. nad
hem e genh1k nog 1ets groter genland
maar er s een st u~ wegllellHmgd Maaf

het s nog steeds een fantastisCh ell•o~me
ha. hoeY.-el1.. de ttrote bezander al bu1ten
onder een al dak heb st.1an Natuur! Jl. rs
hr:t een lulle om de bescM k1ng ~~ heoben
over zo'n hal MeM het IS ook heel i unict o~Ei!l WîJ hebben een werkpladts waar
de mach nes ru1m 1n kunnen U1te1ndel1JI<
betaa t ZICh dat toch Jllemaal terug·

I

OPBOUW GREENS 'T SVBROOK
toplaag 20 cm.
80f 20 zand/heldecompost

dramagezand 30 cm

MACHINEPARK 'T SVBROOK

