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Life can be simple,
..lust choose for the best''
A . H .A . de M a n ki est v oo r kwa li te it in aa nl eg e n ond e rh o u d
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Golf baanonderh oud

" Wakkee " W ij willen dus niet afspreken dat

tevoren een aan tal vaste meet pu nten afspre-

Wakkee "Wij w illen ons in de t oekomst veel

we zoveel per week maaien, maar maken een

ken. "

duidelijker concentreren op golf baanonder·

afspraak over de complete status van de baan .

houd en hiervoor hebben wij een concept ont·

Een afspraak op meetbare kwaliteit dus. W ij

Contracten voor vijf jaar

w ikkel d dat zekerheid van kwaliteit en conti·

hebben daarbij de voorkeur voor een periodie·

A.H.A. De Man sluit haa r onderhoudscontracten af voor een periode van vijf jaar. Deze

nuïteit moet bieden.

ke keuring van de baan door de opdrach tgever,

De kern va n he t concept is een res ultaatver-

aa nnemer en een onafhankelijke deskundige,

periode

plichting die A.H.A de Man af durft te geven.

waa rbij we van

gewenste nivea u t e bre ngen en tevens om aan

IS

gekozen om de golfbaan naar het

............
dat een behaald niveau gecontinueerd kan
worden.
Een andere reden is dat A. H.A. De Man bij de
aanvang van het onderhoudscontract een
investe ring pleegt in nieuw onderhoudsma terieel van hoge kwaliteit dat vast op de golfbaan gestationeerd wordt. Dit materieel wordt
elke vijf jaar, bij verlenging van het contract.
vervangen zodat er altijd de besch ikking is
over modern en bedrijfszeker onderhoudsmateneel.
Specialistisch materieel dat slech ts voor korte
periode beschikbaar moet zijn, is binnen
te tonen

A.H.A. de Man voorhanden en wordt ingezet

Kwalttett betekert ook ktezen ·.<m ;.;;wahtattef goede rnad ne')

op de verschillende golf banen die De Man

IPdNe oaan a e AHA de Mat 1n onderhOlJd neen't knjgt .ltfl

P gpr

'-~.."ahtattef

hoogwaardtqe mitrhtrP·r:ark. da· 'llN tedere

onderhoudt. Onnodige en inefficiënte investerin gen worden hierdoor verkomen .
Eemnes

A.H A De M an ts onderdeel van dt?

ve~hoP\Ie

Groep en kd1

daardoor n e gen hUISeen beroep doen op een 1/0IIcdtg ge-

Ons interview met Erik Wakkee vind t plaat s op
de door A.H.A De Man aangelegde "De

qvpeerd beregentng~:JeortJf . lviaar ooi.; or tal va11 andere

Goyer" Golf en Countryclub 111 Eemnes.

eb eden er kan eer beroep gfldaa'l worden op aanvul ende

Bij het gesprek is ook uitvoerder golf onder-

ennis. r1a-:::hres er

~enskra('l"

houd Hans Schaap aanwezig die alle ins en
outs weet van deze nieuwe topbaan.
Volgens Wakkee en Schaap

IS

de nieuwe baan

een hele goede ind icator van de ambities va n
A. H.A. De fvl an. Vooral omdat op de baan
absolute perfectie w ordt nagestreefd in alle
facetten. Zo is bijvoorbeeld op de greens
gebruik gemaa kt van L93 sterk kruipend
ans Schaap, uttvoerde-r golfonderhoud

struisgras, een w itstruis uit de Amenkaanse
Penn fam il1 e.
Schaap is wi ldenthousiast over de ge kozen
gra ssoort, maar geeft toe dat je heel goed
moet weten hoe je er mee omgaat. Dus heel
veel bezanden, verticaal maaie n, verticuteren
en topverluchten om de mat in goede condit ie
te houden. Als je dat allemaal doet dan heb je
volgens Schaap een f antastische dichte mat.
De baan is duidelijk Amerikaans van opzet en
is ontworpen door de beroemde Belgische
golfa rchit ect Bruno Steensels.

