Beneden in de werkplaats demonstreert Stam de
zodensnijder, d1e hij zonder veel moeite in
wa ndeltempo de golfbaan op rijdt. Even
moeit eloos snijdt de zodensnijder van het merk
Ryan door de natt e grasmat. " Eigenlijk is de
machine bet er te gebruiken op een drogere
ondergrond, omdat w e dan beter door de graszoden en onder de wortels door kunnen snijden.
Daar kom t bij dat droge graszoden steviger zijn.
Bij erg nat weer kan het achterwiel van de
zodensnijder de graszode in tweeën rijden " ,
vertelt Stam, die al dert ien jaar als greenkeeper
acti ef is op Golfbaan De Hoge Dij k. Stam voert
de laatste jaren veelal bijzondere w erkzaamheden
uit en is daarnaast actief met bemesting.
De zodensnijder is de voorbije jaren gebruikt voor
uiteenlopende werkzaamheden. Bij de aanleg
van de nieuw e drainage bijvoorbeeld. "Voordeel
is dat de zodensnijder met een breedte van
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man & machine

Van gesneden vervilte graszóden worden bunkerranden

opgebóuwd.
40 cm. zoden snijdt. De graafbak van onze minigraver heeft een breedte van 29 cm .. dus dat
geeft ons precies de ru imte om in de breed te van
één graszode w erkzaam heden te verrichten",
veNolgt Stam. Ook bij het uitvullen van lagere
gedeelten op de baan, is de zodensnijder
gebruikt. Na het uitsnijden en het opvullen
kunnen de graszoden precies op maat worden
teruggelegd. Slechte zoden weghalen voor de
aanleg van nieuwe zoden is ook een optie.
"Voorheen gebruikten we voor al deze werkzaamheden een ka ntensteker. maar daarmee kun
je onmogelijk zoden van gelijke dikte snijden."
Stam snijdt meestal zoden met een dikte van 3
cm .. omdat de zoden op deze dikte precies
onder de wortels worden afgesneden.
Dne delen
Met een prachtig uitzicht over de baan,

•
Ruimtehïk gevoel in de omgeving van de hoofdstad.
Hole 18 slaan de spelers richting het clubhuis

man & machine

Dwars door de baan loopt een openbaar wandelpad
waarvan ook de greenkeepers veel gebruik maken.
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beschikken de negen greenkeepers van Golfbaan

jaren negentig - is daartentegen opgehoogd met

de baan is een openbaar wandelpad aangelegd,

De Hoge Dijk in Amst erdam over een mooie

klei op veengrond. Verzakkingen zijn in dit deel

waarvan ook de greenkeeper veel gebruik

ruimte op de eerste verdiep1ng van het green-

van de baan, dat ook bestaat uit negen holes,

maken.

keepersverblijf. De baan van Golfcl ub De Hoge

geen uitzondering. Op dit deel van de baan

Dijk, de thuisbasis van Open Golfclub Olympu s, is

word t regelmatig gebruik gemaakt van de

aangelegd in drie delen. De Bullewijkbaan,

zodensnijder om de verzakte delen op te vullen.

Sinds twe e jaar, na het overlijden van de t oen-

aangelegd eind jaren tachtig, is de oudste van de

" Buiten de fairways kan dit deel van de baan erg

malig hoofd greenkeeper, wordt er een ander

drie. De heuvelachtige zandbaan is opgebouwd

nat zijn in regenachtige perioden. Daarom

onderhoudsregime gevoerd. Er wordt korter

uit ophog1ngsmateriaal en bestaat uit 9 holes. In

hebben we hier meer wa terpartij en aangelegd .

gemaaid, ook in het w interseizoen. Bovendien

dit deel van de baan is het grootst e gedeelte van

Sindsdien is de overlast een stuk minder."

word t er meer bezandt om vi lt op de greens

de beregeningsinstallatie aangelegd. "Vanwege

Daarnaast is er enkele jaren geleden een 9 holes

tegen te gaan. Ook beluchting wordt vaker

de opbouw uit zand is dit het droogste deel van

oefenbaan (par 3-4) aangelegd . De ondergrond is

toegepast. De gevolgen voor de tw ee oudste

de baan", verduidelijkt Stam.

hier van veen . " Gezien het hogere waterpeil in

delen van de baan zijn positief. De greens op de

De Halendrechtbaan - aangelegd halverwege de

dit deel van de baan is de baan het natst." Door

oefenbaa n, die pas enkele jaren 1n gebruik is,

Ander reg1me

.
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waren immers al beter van opbouw. "De balans
tussen de werkzaamheden aan de baan en het
kiezen voor het belang va n de bespelers, valt
tegenwoord ig in het voordeel van het onderhoud
aan de baan uit. Soms is het een moeilijke keuze,
maar het is in het belang van de baan om op de
juiste momenten onderhoud uit te voeren. Dit is
in veel gevallen volledig weersaf hankelijk."
Tot het team van negen greenkeepers behoren
ook een tweeta l dames die twee dagen per
week, naast werkzaamheden op kantoor, de
fijnere werkzaamheden aan de baan uitvoeren.

Ter bescherming van de spelers op de afslagplaats van
hole 12 - gelegen tussen de holes 11 en 13 - is een hek
geplaatst.

De zodensnijder snijdt graszoden op een constante snelheid. De werkzaamheden kunnen het best met droog weer
worden uitgevoerd, omdat de graszoden dan steviger zijn. Bij erg nat weer kan het achterwiel van de zodensnijder
de graszode in tweeën rijden.
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