''Greenkeepers, klijk eens over de grenzen
van je vak heen'' I
Op bezoek bij Hein van Drie, greenkeeper bij Schaerweijde

'

IPC gedaan, vanuit de uitkeringsinstantie UWV.

Wichelroede lopen

In het ruime clubhuis, eenvou dig en gezellig,

Dat mag ook wel eens gezegd worden, ze doen

staat in de hoek de "Stammtisch " van Hein van

ook veel goede dingen. Later heb ik ook de

Drie en zijn rechterhand An thon Vaders. "De

hoofd greenkeepers cursus gedaan. In 1999 ben

leden houden deze tafel altijd vrij voor ons," zegt

ik bij Anderstein vertrokken en naar Schaerweijde

Hein (58 jaar). Gezeten achter een vers bakje

gekomen. Ik heb nog altijd heel goede contacten

koffie doet hij zijn verhaal. " Ik heb lang de con-

met de familie van Beuningen. De oude mevrouw

sumptiemaatschappij gediend als etaleur. Op een

van Beuningen is als een moeder voor mij ."

gegeven moment kreeg ik een burn-out. Het was
op. Ik kende de familie van Beuningen van golf-

Kunstgras hockeyvelden

club Anderstein, omdat ik daar vlakbij woon. Zij

Toen van Drie begon in Zeist, was Schaerweijde

gaven mij de kans bij hen aan het werk te gaan

aan een opknapbeurt toe. " Ik vond het een leuk

als greenkeeper. In die tijd, we spreken over

welkomstcadeau dat het bestuur toestond dat de

1983, was Anderst ein een landgoed met een

aanrijdroute geasfalteerd werd. Vervolgens zijn

camping, melkquota en weiden. We zijn op zoek

wij verschillende hockeyvelden gaan afgraven.

gegaan naar hoe je een golfbaan moest

Op het moment hebben we nog maar vier

beginnen. We gingen overa l op bezoek, liepen

kunststof hockeyvel den, vroeger hadden w e

over de greens en w isten niet eens dat het een

meer wisselvelden nodig. Dat is wel het voordeel

green was. Maar het is goed gekomen;

van kunstvelden, je kunt er altijd op spelen. en ze

Anderst ein is een mooie 27 holes golfbaan

gaan niet kapot. Daardoor kon de golfclub meer

geworden. M ijn greenkeepersopleiding heb ik biJ

ruimte krijgen ."
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Bezoden van tees

en klaar is Kees." Hein gebruikt de oude

Greenkeeper van Drie wil beginnen met het

methode van het wichelroede lopen om uit te

leggen van graszoden op de tees. "Ik denk dat

vinden waar de drainage pijpen door de grond

dat een nieuwe trend wordt. Nu ben je eeuwig

lopen en het werkt. "Veel gemakkelijker en

bezig de tees te repa reren en dat gaat toch weer

goedkoper." "Werkt het ook? " , vraag ik. " Als je

kapot. We hebben al extra brede tees, zodat de

erin gelooft, werkt het ", aldus van Drie.

mensen kunnen afslaan over een grotere
oppervlakte. Die reparaties vragen domweg te

WietzaKjes

veel werk van ons. In de nabije toekomst kopen

"Ik vind het belangrijk dat het er gezellig uitziet

we gewoon graszoden hier in de buurt en die

op de baan. Op maandagmorgen ruim ik de lege

leggen we op de tees. Waar ik dat vandaan heb?

blikjes en de wietzakjes op, ja ook hier in Zeist.

Nou, gewoon uit de Arena. Volgens mij wordt

Het opruimen is bepaald niet mijn hobby, hoor.

dat de toekomst."

Maar het moet gedaan worden. Ik zorg dat er
een leuke bloembak staat en dat de vuilnis-

Open bne'

bakken er goed uitzien, dat zijn allemaal

In de laatste Greenkeeper staat een open brief

belangrijke dingen."

aan Frank Kirsten, geschreven door Anthon
Maaisel rond boomwortel

Gaatje van engerling

Vaders en geïnspireerd door Hein. De stijl van de

Kraa1en

brief tekent van Drie en zij n manier van denken.

In samenspraak met de uitbater van de bar is er

Van Drie benadrukt dat de greenkeeper niet

een e1nd gekomen aan de overlast van de

alleen maar op zijn eigen terrein moet blijven,

kraaien op de baan. " De horecaman gooide oud

maar verder moet kijken dan het eeuwige gras.

brood op het dak hier. Tja, dan vraag je om

"Kijk over de grenzen van je vak heen, en zorg er

problemen natuurlijk. Ik heb netjes gevraagd of

voor dat je samen met de andere werkers op de

hij daarmee wilde ophouden, geen probleem

baan, een goed product neerzet voor je klanten.

natuurlijk. Verder hebben we vogelhuisjes

Als een klant honderd gulden betaalt, dan wil hij

gemaakt volgens een boekje van vogel-

of zij voor honderd gulden kwaliteit hebben. En

bescherming, en daardoor is het aan tal kleine

daar ben je samen voor veran twoordelijk, of je

vogeltjes gegroeid en dus het aantal kraaien

nu van de bar bent, van de baancommissie of

af genomen." Op het krijtbord in de materialen

greenkeeper. Te vaak gebeurt het dat green-

loods staat een opsomming van de soorten

keepers worden afgeschoten omdat er

vogeltjes: boomklevers, roodborstjes, kool-

onduidelijke afspraken zijn over van alles en nog

meesjes, vinkjes, zwaluwen . Een aparte categorie

wat. Daar ben je als greenkeeper ook zelf bij. Als

vogels vormen de lastige klanten, die van Drie als

je je stem laat horen, kun je meepraten en

een soort privé therapie opschrijf t op zijn

invloed uitoef enen ."

krijtbord. Kwestie van afreagere n. De kippen die
van Drie gaat houden in het kippenhok achter de

Kon. nkl j k gekleed

loods, staan er nog niet op.

Hein is gehuld in groene kleding, gekregen van

Slimme oploss,ngen

een vriend die bij Soestdijk werkte. " Hij zette bij

Van Drie is de man van de slimme oplossingen

Juliana de bloemen in de vaas, en toen hij met

voor alledaagse ergern issen. Hij heeft dopjes

Vrijwilligers

pensioen ging, heeft hij zijn kleding aan mij

gemaakt, waarmee hij de holes af sluit, zodat de

Van Drie denkt voorlopig nog niet aan stoppen

gegeven. " Hein ziet er vrolijk uit met zijn

bezandererover heen kan. " Na het bezanden

met werken. "Doordat ik geswitcht ben van

koninklijke bretels.

pak je een haakje, je t rekt de dopjes uit de holes

werk, moet ik langer doorwerken. Maar ik vind

greenkeeper nl
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-lein doet het even voor

het nog altijd leuk. Ik golf zelf ook af en toe en

trend dat er winterbemesting komt, zo rond de

Vogelhuisje op Schaerweijde

we hebben een leuke ploeg hier op de baan, veel

feestdagen. De greens hebben aanzienlij k meer

w eg . We hebben hier al gehad dat er golfsets

vrijwilligers. Naast Anton helpt vooral Hans

te lijden als ze het hele jaar door bespeeld

worden gestolen en dat de golfers hun spullen

Steenbeek mij veel en we hebben veellol

worden. Hoe je controleert of je het goed doet,

kunnen terugkopen op internet op Marktplaats.

samen."

zo'n bemesting? Nou, heel simpel, als je het

Dat is toch echt te zot."

goed doet gaat het goed op de baan. Als je het
Smoelenboek

verprutst in de natuur, dan zie je dat vanzelf

Een van de wensen van Hein is een smoelen-

terug in de baan", aldus van Drie.

boek, waa rin alle 675 leden van de club staan.
" Nu is er weinig controle, en daar maken

Maa1sel rond de boomwortels

mensen misbruik van. Het zijn maar kleine

Op Schaerweijde zie je om de wortel van de

dingen, vlaggen die gepikt worden en zo. maar

bomen heen een dik tapijt van oud gras. "Wij

even goed is het vervelend."

moet en betalen om ons gras af te voeren, dus ik

Machinelijst Schaerw eijde
• Tora Reelmaster 5500 4WD lichtgewicht
fairwaymaaier zonder cabine

bedacht dat w e het maaisel rond de bomen

• Tora Teemaaier 3200 met drie vertiCUteerunits

Cd'tjes tegen kraa1en

gooien. Zo bemesten we de bomen extra, we

• Turfco bezander

Van Drie heeft de eerste bemesting er net op

steken een boomspiegel en het enige wat je af

• Flymo grasmaaier

zitten . Samen met M ark Timmermans van

en toe moet doen. is dat gras opschudden, zoda t

• Amazone klepelmaaier/verticuteerder

Prograss doet hij de bemesting en het gaat goed

het verteert". zegt van Drie, terwijl hij snel even

• Holder P70

zo. Van plagen heeft hij weinig last, buiten de

voordoet hoe dat moet.

• 2 rugbladblazers Stihl
• Husqvarna bosmaaier

kraaien, die hij ook wel bestrijdt met cdt'jes die
hij her en der ophangt om de vogels aan het

Toekomstmuziek

• Honda bladblazer

schrikken te maken. "Als je de mat maar dicht

Voor de toekomst hoopt Hein op de komst van

• Kunstmeststrooier

houdt, dat is het belangrij kste" . zegt Hein .

de t ennisclub naar Schaerweijde. " Zodat w e

W interbemest111g

golfkluisjes onder het clubhuis, dan kunnen de

"Mijn voorganger moest het met heel wat

Nu er het hele jaar door gespeeld wordt. is er

mensen op de fiets naar de club komen. Het

m111der doen. De mach1nes zijn in onderhoud

meer behoefte aan bemesting . Hein voorziet een

risico van inbraak in je auto is dan ook meteen

bij Heybroek."

samen een mooi clubhui s kunnen rea liseren, met

Van Drie is heel tevreden met z1jn machinepark.
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