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leo den Duik

sluiten", zegt Wempe, "en bij ons

Golfcentrum Noordwijk

lukt dat altijd. Het is wel zo, dat Jaap

Kweekvijver voor golf

meestal de fairways maait en ik de
greens, maar we kunnen het wel van

Op een fraaie plek in h et poldergebied ten oosten van Noordwijk ligt Golf

elkaar overnemen".

Centrum Noordwijk (GCNj. De Par 3 baan, heseheiden van omvang maar
volledig geoutilleerd, heeft ruim uitzicht op het omringende agrarische

Strakke communicatie
Oe geringe omvang van een golf-

gebie d, met a ls aandacht trekkend e le ment een pittoreske kle ine
w ipwatermolen net buiten h et terrein.
GCN is een kweekvijver voor nieuwe

complex als GCN heeft veel gevolgen
voor de werkwijze van de greenkeepers. Wempe: " Je moet steeds
goed op de mensen letten, zonder

spe lers, maar had tot voor kort ook

een en de opleiding van de ander
vullen elkaar perfect aan. Wempe en

een f unctie in de opleid ing van pro-

Van der Meulen vormen een hecht

ben een hele strakke communicatie

fessionals. Het onderhoud van de

team. Ze hebben weliswaar een

baan gebeurt door head greenkeep-

werkschema opgeste ld, maar dat is

met de klanten, onder andere in de
vorm van het GCN-N ieuws, een 4 tot

dat ze daar last va n hebben. We heb-

er Ro Wempe (35) en zijn collega

uitsluitend bedoeld voor eventuele

5 keer per jaar verschijnend krantje.

Jaap van der Meulen. Hun bijzonder

vervangers. In de 6 jaar dat ze nu
samenwerken weten ze haarfijn van

Daarin hebben wij als greenkeepers

hechte samenwerking is meer dan

een vaste column. De mensen komen
ons vaak tegen, we moeten letterlijk

in al le opzichten vrijwel naadloos

elkaar wat er moet gebeuren. Dat
wordt goed geïllustreerd toen eens

aan. Jaap van der Meulen (60) was
tot zijn saste met twee broers werk-

op een zondag de baan wegens
zware regen gesloten was. Zonder

regelmatig de helft van de baan sluiten, dat kan natuurl ij k niet! Vroeger

zaam in het famil iebedrijf dat bloe-

dat ze elkaar gebeld hadden, kwam

sloten we de baan sneller, t egen-

men en bloembollen kweekte. Ro

's avonds de een 5 minuten na de

woordig alleen bij sneeuw, ijs of

Wempe {35) was er in de zomerva-

ander op de baan om de netten naar

zware regen ". Na de wi nter wordt

kantie regelmatig als bollenpeller te

beneden te laten, omdat windkracht
8 en zwaarder voorspeld was.

de schade opgenomen en dat kan

vinden. Hij volgde de greenkeepersopleiding . Sinds 1992 werken ze

"Het werk van de een móet ook

jaar was het gras in maart nog bruin,

samen voor GCN . De ervaring van de

naadloos op dat van de ander aan-

dit jaar was het in dezelfde periode

al leen professioneel. Zij vullen elkaar

om ze heen werken. Het alternatief,

heel verschillend uitpakken. Vorig
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allang weer aa n de groei. " Bij meer
bespeling krijg je natuurlijk meer
schade," zegt Wempe, "maar toch
betekent dat geen extra onderho ud,
maar wel reg elmatiger: 6-7 keer per
jaar beluchten, en om de 2-3 weken
slitten. Naa r het zomerseizoen t oe
wordt de frequentie opgevoerd. Met
de bemesting is het niet veel anders.
Vanaf maart worden de gree ns elke
maand bemest" . Van der Meulen
vult aan: "De uitgangsconditie van
het terrein stelt ook eisen aan het
beheer. De bodem heeft een lastige
opbouw - 'a peg rond' is de lokale
aanduiding! - en ligt vrij laag in de
Hogewegpolder. Je leert door ervaring wat noodza kel ijk is in het
ond erhoud en wat mogel ijk is. Met
bestrijdingsmiddelen springen we
heel zuinig om . Ons doel is om de
baan met zo mi n mogel ijk bemest ing
en bestrijdi ngsmiddelen in een
goede conditie te houden. In de
afge lopen 7 jaa r is maa r 3 keer tegen
onkruid gespoten !" Wempe: "We
krijgen regelmat ig complimenten
van professionele spelers, dus ik
denk dat we in onze opzet geslaagd
zijn."
Onderhoud

"Omdat de bespel ingsfrequentie
hoog is- met in het seizoen 2-3 wedstrijddagen per week en verschillende specia le dagen - moet en we echt
gaatjes zoeken waarin we noodzakelijke werkzaamheden kunnen doen",
aldus Ro Wempe.
"Maa ien gebeurt tussendoor, wanneer het droog is, mesten doen we
uiteraard wanneer regen wordt verwacht. Je bent dus sterk afhankelijk
van het weer. In het seizoen beginnen we daarom vroeg met maaien,
zo rond 6 uur, en voeren we bemest ingen 's avonds laat uit", zegt Jaap
va n der Meu len. "Je maakt dan vaak
dagen van 13 uur. Dat komt ook,
doordat er veel handwerk in zit" . Er
is, op paar dagen per jaar na, altijd
een van de twee aanwezig of
oproepbaar. Van elkaar weten ze
precies, wat er moet gebeuren en
hoe het werk verdeeld wordt.
Improviseren kunnen ze goed.
Wempe zegt daa rover: "Je planning
wordt nog wel eens doorkruist door
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het weer. Als er dan een goede dag
is waarop de baan al vroeg in de
ochtend droog is, dan maken we
daar ook maximaal gebruik van. Met
wat geluk kunnen we dan op één
dag in 16 uur prikken, dressen (handmatig!), inslepen en maaien. De volgende dag zijn dan de putting en de
pitching green aan de beurt".
Bij komende werkzaa mheden die Van
der Meulen en Wempe doen zijn het
onderhoud van de driving-range en
aan de gebouwen. De jaarbegroti ng
stellen ze eveneens zelf op. In 6 jaar
is zoveel vertrouwen opgebouwd,

dat de directeur de dagelijkse gang
van zaken met een gerust hart aan
hen t oevertrouwt.
Veiligheid

" Op een kleine baan als de onze
vraagt het veil igheidsaspect een
meer dan gemiddelde aandacht",
benadrukt Van der Meulen. "Door
onze kweekvijverfunctie zijn er relatief veel onerva ren golfers op de
baan. In de opleiding kunnen ze
baanpermissie krijgen en gaan dan
onder leiding van een professiona l
de baan op. Wanneer ze voor het
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eerst zelfstand ig de baan op mogen,
dan is het net als met autorijden: van

l

de baan bespelen zich nog wel eens

onder meer een graszodenkweker-

verkij ken op de moeil ij kheidsgraad.
Dat w e hier een technisch volwaard i-

al die verschillende rege ltjes w il je er

maar de tussenliggende corridors

nog wel eens een vergeten, en pas

zijn van belang voor de ecologische

ge baan hebben, ook al is hij klein,

als je ervaring hebt opgebouwd

structuur. GCN blijft in overleg met

daar komen ze vanzelf achter! •

wordt het een automatisme. Dat slijt
overigens weer bij lang meelopende

de gemeente, waar men zeker
begrip heeft voor het be lang van uit-

leden. Wij proberen de mensen er

breiding van de golfa ccomodaties

altijd vriend eli jk op te w ijzen als er

voor het plaatselijk toerisme. Vooral

iets niet goed gaat, en in 99% van de

voor buitenla ndse bezoekers zo u uit-

gevallen wordt dat zo nd er prob le-

breiding een grote trekker kunnen

oppervl akte:

6,4 hectare

men opgelost, ook al omdat de

baansoort:

g

baangebruikers ons vaak tegenko-

zij n. W empe daarover: "Er ligt een
aanvraag bij de gemeente voor een

leden:

1000

men. Omdat onze baan klein is,

uitbreid ing met 9 holes, waardoor

gebruiker:

Golfclub De Vijf Margen

moet men extra goed opletten. We

een complete 18-ho les baan zou ont-

leden:

550

hebben waar nodig bordjes op de

staan.

Greenkeepers:

R. Wempe (head greenkeeper)

baan om dat te begeleiden, zodat

Maar ook de huidige situatie is

men zich er t e allen tijde van verge-

levensvatbaar . Een kleine baan is

wist dat de baan van de slag vrij is!

stukken goedkoper in de exploitat ie" . Het GCN kent heel veel nieuwe

In het voorjaar moeten we er even

1

een agrarische bestemming- er zit

meer aandacht aan besteden: veel
gebruikers moeten er dan weer aan

aanwas, waaronder veel beginners

Golf Centrum Noordwijk GCN

Instructeurs:

Locatie:

J. van der Meu/en (greenkeeper)
3 full-time profs
2 part-time profs
7 stagiaire
Van Berekeiweg 38, Noordwijk

wennen dat ze moeten opletten" .

en jongeren. De laagdrem peligheid
van het GCN is daar de be langrij kste
oorzaak van. Daarnaast spee lt een

Machinepark:

Uitbreiding t oekomstmuziek?

rol, dat de andere banen in de regio

John Deere trekker met aanbouw
apparaten: 6 m brede ballenraper, 3-

GCN zou best willen uitbreiden,

- Noordwijk, Kagerzoom en

maar er zijn diverse bezw aren.

Rozenstei n in Wassenaa r- geheel vo l

schijfs cirkelmaaier, laadbak, Aircare

Planologisch ligt er het pakt van

zitten.

beluchter, spuitboom
Maaiers (alles van John Deere):

de Bol lenstreek hebben afgesproken,

Volwaardige baan

Maa iers: 1 enkelvoudige zelfrijdende

dat de bestaa nde open ruimte niet

Op onze wedstrijd- en evenementen-

handgreenmaaier, 13-delige green -

verder wordt aangetast.

kalender kun je zien, dat er alt ijd

maaier, 1 3-delige T-maaier voor fair-

Vogelliefhebbers zijn eveneens

genoeg t e doen is. Een van de hoog-

tegen uitbreiding, de natuurwaar-

t epunten is ieder jaar het open Par 3

ways.
1 6-wielige John Deere Turf Gator.

Teilingen, waarin de gemeenten in

den in een dee l van het aangrenzen-

ka mpioenschap, dat dit jaar op 30 en

Machine-onderhoud wordt zelf

de t errein zijn inderda ad g root. Een

31 mei plaatsvindt. Het valt ons op,

gedaan, groot onderhoud en revisies

deel van het beoogde terrein heeft

dat de profs die bij die gelegenheid

door Perfors.
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