...

··--- ......... ..-....... . - .......... -

Brnnen tle ZUid Lnnburqse worrH w~·l
geci.Khl over het onnuww opbouwen van

Hein van Ierset

de orcen, maar Blom ZIPt ddal 1el er

Greenkeeper met een zachte "G"
0\1'1

nadelen 111

ontl' mN•s ltulclclljke• pro~lnril' '"'' tdan t•t•n groot oi.Uitoll \.Ooroonlt>h•n:

een r.Jilr t.Jitltjt> ol gi'NI

'N hi P'

"'lt•dc•r- ltlndt>rs ..,ommig(" ' ..1n clt• 'ooroordt•h •n

bl'n"len -dl'nk Ik- Vo.lilk OJI joJIOt•tlc. Jtllc)(•11e v.1 n NNJI'rlandrrs dl<· nll•l i n 411'
mool ~t.-

prm lncu• \.111 "'t•dl'ri.Jnd

ilh )l' o p 70<'k g.tdt

lllloJr de•

\\0111'11

tn dat l,ltll\tt• qeldt onteq<'lli<'!Jhlk

"rtjl eens,,.,, ottr· ' op r •n waterwinoe--

bied en c1fs WIJ U dP 1oc•korp•,t orote

moderne grN

~, c~~en

rllng ncchg hebbt•n,

ilrltl

d1P ~roei betege1.111 dal Pen pro-

bleem geven"
"De OUJII." manrPr v.tn nr r:.·n~ opb(lli\V

/uld llmhur!J'C' Golf~ Count ry Cl uh.

heeft nallrud1J~ O<>k 910tl' n.idelen, dalllt!

li et duurt <'\<'11 voord at jt• ' de 7uid Llmhurg'to !Jf'Vondt•n ht•ht, ma.tr h<'l i' dl'

1k oo wel 1r1 he•

tmp.mnlng dubbt•l co d" .us "dtlrd E<'n lilten Ie•• nwt I eo Blom:

Oclt de g1cens nrl't I dpot cwloptm word••n

n.Jr.t<~r

moel!!! UilI 11o..en

en verder heb Je Q •ilar vdn wrzal rng en

hetld -greenke('pt•r v.1n dl' Zuid Umburg'e Golf & Country C'luh.

cte extril gevoeiiCJhl'td voor z•eltt>n

Bosbaan
L ~ ~ 1d l ""burgst> ~~ Pr!n onn •l!rl eiiJI.c
oaan_ De oud• I Oll <.~clngPil ~d •n I 956,

llebllen het kc~rakter van een hosbtlilll
D=: OIClJ\",'t' 9 t 'es. 1r gebru1k •nds 1991,
liggt>n op op~n terrein

De glooungen verraden dat het een puur
l.Jmburgse bdiln 15. De Zu1d Limburgs!:! IS
opgeu,ht op lrlltiauef van onderrnt-Pr

Oe Staatsm•tnen <>n het K N P
Oe baan wa~ inderiiJU de cl'rste bilall 10
Zu1d Limburg en es rwbouwd vofg.:ns de

l()('n gl!ldenn~ pnnc lfll.'~
leo B'om naar 0\ler "In d1,.. Ujd werd '" de
Qr(!CO!> 9f?WOOI1 ildllOCiegd !Tl!! I bestaande
grond Er ~rtJt-n ~IPuven od<~pt m het

bos C!l de !>lobllen Wl•rden voor lOl/er
ffiOIJCir; VCIWifdPrd
Hoo stet>d~ liJn de CJrC<"ns op de oude 9

ho'•·s van de Zu1d t llrltlllt9\" vofgPn~ rht
punope OPfJclx>uwd D.lllx!tl'l.tmt dat de

grêi!n5 n~tu m wt h••lv riJ~ I' rvond rn!'l
veel vauat,~ tus~··n tlt• ve1~dulltmcJe
greens Een qreen be~'''''' lllf t.lu•dCIIJI 2
'llt!r~chlllendc

orond\oorlen"

Op m1sn vraao hoe r •r 1 'l r INgehJI e

green \'VOIIJl OlliQP.~pf0119('1l dfllWOCJHlt
Blom • HNts nanHHhjl t>~r langdung

proces om de green~ re verarnwn

Wat WIJ ondernwer r.hJPn, rs eh• I:JH?t•n
pu· en en de plugqen wrvol!o!l'n!> te

mengen Hiel sc:ho•rp l•tnd
Ort

meng~l

siPfll'n wt• l'r ei.) u \O••rvolgms

w~r 1n Vtord.~r

liJn W•' llllntg met m!.'St
sto'fen No~t illl~'cn dr> CJIDnds.lllrf.'>n\tel
I ng verrantJt dat <'· Qll 1 uil de VIJftrgcr
,aren st.. un1r L'll Vf•fl qrtol'ns 11111 OCJ~

~eet

klemer dan nu g ..l u 11lt !lol IS"
Volgen!> Blom gepit <1<~1 wPl prolllern~'n
"De ourle greens <'IJn n1Pt berekend op de

hedendaagse madunr' liet rs ''aal moetlijl om met E'en Ir ipleJ< mda1er te draaren

rond de greens omd·ll u r .umte naast de
greens te kle1n IS·
N'ld.s.t nadelen ZIJn er ook voordefen
Leo Blom · De Lwarte qrond van de oude
~es houdt het water natuuri•JI: ~eel beter
vast dcln modern<> greens
Een beregPnrngs•nstnli.HI" hebben WIJ dan
ooi:. nret nowq op het >l lP 1 dee te
In e•tr(l(?m druqe liJd wordPr• ,p gewoon
met een broes bewah l D t 1 est zo'n 5
muluten pt;l gru~n"

PI I lll1ll

BIJlten riJt mOl:! I Jl' t)xtr .1 oplt'lten rnet
doot Dan loop t•' w•garnndr('fd all~
I:.Jpot d ~ CJC vorst m de grond ltl en de
eerste hW•' (.('1\lllllf'l('f Ul l idOOid IS"
Voor de wtlm•idutg Wf'rcll'n ilill~ grrr•os

met de hand g.•rna.uu
" Gewoon lh' md.ll!'l rn rlt' <1Uto e11rn 2 uur
had Je alles I.Ja<~r 111 •I IS Jdmrner, maar
met 9 e•tra gre<'n~ IT't'l v~·t!l grotl'l'e Oj)"
oer :lahe11 lul. t ddt n1e1 mel't
Dat vmd rl; ergens wel).1n ''er:
•k zou fJever rnet Pen handrnailr~:r bh1ven
wer'~en 01:! greens woru~n nu gcmaard
met een Tora triple~ maa•er·

leo Blom probl'i'rl de natuur zoveel
mog<>hJl te ontz1en biJ ht>t ondNhoud
van de bdan H11 vertelt een anekdote van
biJilè! 20 loltil qefede11wac1r (.'Pn acJviSC"\Jr
hem het adv1e-; g.rl de green met een
bestnjdlnn~rrudd••l 11• bewnr ~en
l()('n ddt rw•t werltt' werd g ... adV~SC-erd
de hoevee tu~d d.111

'""'H tl' ""''dubbe e-n

~

Ql

·~

Ql

c:

Datzou~elooltl. be tr>herwn d,lt P•'r qreen
zon twee l;tlo ncr we<- I 9<!Sfll<>etd zou

mooten wt1rden Toon hen1l. wel na.H het
be~tuur 9estapt om te zegqt'n t.fdt L hel
dilar ntet mee eens was
Ullerl'oehjk hoorde '' lo1lr>r d.'lt d~:zt>

bt!handt!lmo op rle ï>tuen IMöln van d1c
adVIS('Ur ooi rllt'l W!•tl,tc>

Al~ 1k

nu denl

'dat gaat vanzelf wPI over' dan laat •I het
maar 10•
Leo Blom
~Jaar 111

(~.

du•nst luJ rlr! ZUid

ltmnuro'"
leo Blom "B•t m•jn 30 tiWq Jllllllt>IH!t wa~
tl

no<J

110011

een cJaq ltek gewt't'St
1s aewoon ITIIJn hobhy, ,t

Gr~nkeepen

heb m al de Jaren ooi noou 1n verlo:dagt>n opgemaal:t Pa~ de laat!.tl· 1aren gun
tl m JZelf wat val.anllr om et>r < een ande-re goltoaan te bekiJ~en
Dat vtnd il; ontzettend leuk, om te

~•en

Negen nieuwe holes

hoe and~re grt'ePkeeper$ hun werk doen
Ook al rs oede~e b<~<tn ilndrrs"

Naar ontwerp vdn baron Rohn werden

leo Blom gelooft .tE I ddl , .:!ere baan op

1991 neoen r

liJrt etgen m.-tnler berhlderd moet worden

Lrmburgse geop. ~nd

Dat rs oo: mtn of m• ··r dr · den dat d~>
Zutd l.Jmbur')\l' Qt:'E'Il Vd5le ctC!Vf~('UI heeft

aannemer S BA d1e ook 'Brunsummer·

De aanleg

10

we noi<!S op d• Zwd

IS vetzorqd door de> l.Jmburg~e

• AdvtsetJr:> ZIJn vaal L'erst op hun f:'tiJCn
baan ge11d11 en ue oplossmgen d1<:! dàar
.verke•t hocv1•n ntN op onze ll<latt lP wer·

I etdP. heelt a.mgr:lead Over ''I" btJdrijge
aan de meuwe b.•an h( 1 bestek en derge-

~~

·u heb natuurhJI m 111

Leo Blom wer~te voordat hrJlliJ oe

Zuod Limburgs~ !.w.11n, op k.lii!OOr
·odl bev1el m•t e•genhJf niet
11 hen van ho··renall.mnst dus be11 Jl? het

IIJ~ e. ~an

Blom

~ or t tlJII

1clvrnzen gegeven

btJVoorbe, ld ovl'r bere1l.hilaritetel van oe
n euwe greens zodat 1n moJI I dtJI kdn
draa1en Md<! I 111 pniiCtpe rs di' aanleg per-

l1efS1 buuen

reet verfopen De ntPUWf' gr een~ zrjn 011

Op een Qffii'V~n m<JIIlPnt vroeg •cmnnd

gE>hOU'MJ utI z.1r1<i OJ12·Mld waarL111 de

aan m•J ot ·~ Z1n had h1j de 7.u!d Limburgse.
toen noy GollcluL 11 ~omen werl en

topta tq ~~ dO<>tQeiPt•nqd met cornpo~t
De ngt>zaauJe Qrassoortt.'llllJn roodzwenl

Nu Zit 11. e• nog ~t!'t•ds en n<lg sterds vtnd

-het farna~usc:h wt·r~

('O MrtliS 111 N?n verhoud111q

90%/10%

BtJ de aanlea ts zoveel mo!.JeltJI uotgc>9oan
van rJe n.l!uurltJke gloounqen van het
terrem AJie"n de greens en tees Z•Jn
'echt aangefeou
WelliJn er wa 1er~leuve11 Qemaa~ 1 111 het
terresn, d1e zorg• •r dat L ·t!Pl mogeh~
regenwater naar r-en grote VIJlier loopt
Regenw.:ter dat gebrUikt kan worden
'JO()( de beregenrng·

leo Blom "Het ltgl 1n de bedoeling dat er
een aantal extra t>unl ers worden a<~ng~>
legd op dr negen meuwl' holes.
wa~_hren om te ;nen

WiJ \',,llen daarmer

hoe ue u.~ 1r be~pc·C'Id vvorelt en op wel~e
punten bL ·ker xtn lllld Q•ng aan het
spel moeten lleH·n "

GRIINJ<U P[R

mJ

11 vraag aan leo Blom w.n er aan ZIJn
151i<'r,mrltmJ door tlr nrruwe

\~er~.

ilim'eg
• tn het verletJen ded,.n wrr all~ 7r·ll maar
hCI maJren V•lll de f.Jrrw.Jy~ twhb<!n we
uitbesteed .Mn cPn lo<mhl'drhl
Hel wa~ oewoo11 111!'1 mogPitJI. dat erbiJ te
doen In het hegrn qal d,ll rnCX!drJ~ heden
omdat d(! IOOIIWt:'rker •.tror d· ilndere nrrriS€'1\ ~tUUidt' f!IIJI' COIIIII\ll b i'ZUI WilS 0111

url te l~en hot:! Qr·rna.ud rnoest worden
Gelul•tg gaatuat nu I>NPr •

811 de Zwd lJmburqSP •rrn. tn< usrel Leo
Blom, 3 gr<.>enl.t'f!prr~ W1'f~/d un

De oude ba.tn vormt een durdelrJI e
tegenstell•ng met het nreuwto gedeelte
De oudP baan
l;nus en oeborqen met volwassen bomen
De n eU'.ve badn open en we•ds.
Blom verteil over de grote aanwas van

Da: dP Zurd L1mburgw op de JUISte weg
21t blrJ\.t ook wel urt hf't fl•lt dat ergenhJ~
meteen na rngebrulknarHP van de 9 nreu·
v.-e holes de A-status werd toegekend

dîplomaue~

Verzet

·~et rs 1!{>0 aantal malen g<>beurd dat
mensen zoutzuur ?ver dt> qri'E!ns hcllb~n

nreuwe IP.den dre ziJn club te laatste tiJd

Leo Blom "In eerste 111~tanhe 1s er het
plan ge1111eest orrr de neger n•Puwe ho es
oe· rn het oos aan te legqen Daartegen
rs ',"'>! Jlfl re t geweest Dat wu betel e·
nen dat I'Pn Qrool bo~qflbred zou ZrJn urt·
ge!lil~t Er ·• 1enlftk bton rk ·o~ wel b • dat
drilliet IS 9 bo urd

gegoord Dat gaat rtliJ ous te ver I
Bezorgdherd om het mrlreu, pnrna
Maar als Jl' dat op zo'n manter Uit, dan
ben Je gewoon fout Als greenkeeper IS
dat nah rurlrtk het erq\ll' Wdt re kan 0\ler·
I-omen Gelul ~rg ~~dat op et~rr Y•'91'VI!Il
moment vanzL>lf orgehuuoen·

doormaalt
·Het ISieu~ om te 11en. dat memen dre
b 1een dndere club waren flddl1 spelen
••.,.E>cr terugkomt•n en dal wt• de laat;te lrJd
veel Qreenfl>f"-\J)i'ler!. hPbtwn

Dill geelltodt een tevrL'tlcn gt:wel'

nr I I'I'JJ

Dat zou gewoon zonde 71Jn geweest·
O.e~ !>OfTlmrge manreren waarop dat pro·
testziCh mamfesteerde rs Blom mrndl'r

m

