De Belgische koning Leopold 11opende in 1903

maar de golfers steken met hun golfka rretje

de golfbaan van Oostende. die ontworpen was

gewoon de weg over en het verkeer stelt zich

die achter je toelating tot de golfclub staan. De

door Seymour Dunn. De koning w ilde de

daarop in . Veel gekroonde hoofden van Europa

greenfee spelers komen bij de ROGC op de

Engelsen, die toen nog per boot naar Europa

-onder wie aartshertog in lsabel le van Oostenrijk-

tweede plaats. W illy Ghijsels werkte lange tijd in

overstaken, naar zijn land lokken en pakte het

kwamen spelen op deze vijftig hectaren grote

het Belgische leger, daarna ging hij als green-

drastisch aan. Hij liet langs de Koninklijke Baan

baan, die tegenwoordig valt onder de gemeente

keeper aan de slag op golfbaan de la Bavette in

een groot clubhuis aanleggen en parallel aan de

De Haan. Het toeval wil dat De Haan een stad is

Waver. Dertien jaar geleden maakte hij de over-

Noordzee een prachtige langgerekte golflink die

die sterk in opkomst is als toeristische plaats. Dat

stap naar de Oostendse club, waar hij tegen-

niet onder hoeft te doen voor een Schotse baan.

komt mede doordat in De Haan geen hoge

woordig als zelfstandige werkt in de fu ncti e van

Negen holes speel je richting Oostende en negen

'buildings' (zoals de Vlamingen de hoogbouw

hoofdgreenkeeper. Deze positie. die bij zijn

holes keer je terug naar het clubhuis. Het is de

noemen) zijn toegestaan. Ook langs de kust

persoonlij kheid past, geeft hem de ruimte naar

kunst op deze baan rechtdoor te spelen; dat

ontbreekt de hoge bebouwing die door

zowel zijn team - dat uit zes personeelsleden

wordt je moeilijk gemaakt door de wind, die

sommigen zo wordt verfoeid.

altijd aan de bal lijkt te willen trekken. De meeste
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de club hebt. Dat is goed Vlaams voor mensen

bestaat - als de bestuurders van de golfclub zijn
eigen ideeën uit te voeren, zonder daarbij de

kans op een hoge score heb je hier als je
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belangen van anderen uit het oog te verliezen .

's morgens vroeg aan je ronde begint. De wind

De Royal Ostend Golf Club (ROGC) is een club

De als het ware leeftijdsloze, energieke Ghijsels

steekt meestal wat later op de dag op, maar is

die zich vooral richt op leden. Die komen vaak uit

heeft geen opleiding tot greenkeeper genoten,

hier altijd aanwezig. Soms als vriend, maar ook

fa milies die al generaties lang bij de club spelen.

maar verschillende cursussen over greenkeeping

als onbetrouwbare vijand. Tegenwoordig wordt

Sommige leden hebben aandelen in de club waar

van de Int ernatio nal Golf Associatio n gevolgd in

de baan doorsneden door twee verkeerswegen,

je tot wordt toegelaten als je enkele 'peters' in

België, Oostenrij k en Zwi tserland. Door jaren-
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lange ervaring wijs geworden, is hij niet de man

verdamping. In de zomer beregenen de

millimeter gemaaid, zodat de golfballetjes nog

die snel oordeelt over de staa t van onderhoud op

greenkeepers slechts in zoverre dat ze zorgen dat

net zichtbaar zijn boven het maaiveld.

een golfbaan. Ghijsels: " Ik vraag me altijd af of

het gras niet kapot gaat. Willy Ghijsels ziet zijn

de greenkeeper wel genoeg middelen t ot zijn

baan vooral als een natuurbaan, niet als een

beschikking heeft en daarbij moet je niet

showbaan. Voor het beregenen gebruikt hij het

Een natuurbaan kent zo haar eigen problemen.

vergeten dat w ij werken met natuur. Die kun je

w ater in de vijvers. In tegenstelling tot wat je zou

In het geval van de ROGC zijn dat de konijntj es.

maar beperkt naar je hand zetten."
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denken, zijn de vijvers niet zout. Het water is niet

Overalliggen keutels. ledere morgen gaat een

echt drinkbaar, maar w el goed om te beregenen.

jager op pad om de golfers te bevrijden van de

Natuur

Voor het mesten maken de greenkeepers gebruik

konijnenplaag, die moeilijk te beteugelen is. Ook

De ROGC is ontworpen naar analogie van de

van vloeibare meststoffen, maar met mate.

pa trijzen, eendjes, meeuwen, eksters en fazanten

duinen, flink glooiend. Hier en daar zijn grote

Ghijsels: " Het probleem is hier vooral dat we

vind je volop op de golfbaan. Vooral de eksters,

bunkers uit de oorlog onder de golfbaan blijven

teveel gras hebben. We houden de baan bewust

die niet bejaagd mogen worden, zijn lastpost en.

liggen. Bij de tiende hole is nog een stuk beton

schraal om het natuurlijke evenwicht niet teveel

Ghijsels: " Drie grote eksters houden een moeder-

te zien. Onder de grond zit een bunker waar

te verstoren. " De rough op de Oostendse golf-

eend bezig en ekster nummer vier pakt de kleine

vroeger zelfs een bioscoop was, om de soldaten

baan wordt bewust een meter hoog gehouden

eendjes, die zo worden opgevreten. Pure

te verstrooien. De greenkeepers hebben bij het

si nds Ghijsels hoofdgreenkeeper is. Dat leverde in

barbarij! " De natuur is soms erg hard. De eksters

prikken soms last van beton, dat hier en daar

het begin wat discussie op -omdat golfers hun

pikken ook vaak in de divots die teruggelegd zijn

niet diep onder het gras ligt. De Oostendse kent

ballen verloren- maar inmiddels is eenieder eraan

door golfers of greenkeepers en kij ken of er

geen drainage. De ondergrond is natuurlijk zand,

gewend. Het levert natuurlijk meer natuur-

pieren onder de grasmat zitten. Wat de flora

dat gemakkelij k water doorlaat. Op de baan

waarden op en daarvan is Ghijsels een groot

betreft, moeten de wilde orchideeën, die in

heeft de wind altijd vrij spel en er is veel

voorstander. De semi rough wordt op 38

maart overal op de Oostendse hun eerste
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blaadjes laten zien. zeker genoemd worden.
Hoofdgreenkeeper Willy Ghijsels heeft in overleg
met de strandbeheerder kunnen bewerkstelligen
dat op het strand een soort helmgras is
aangeplant dat het zand tegenhoudt. Zo krijgt
het gras op de baan, veelal poa annua, de kans
te groeien.
Greenkeeperteam
Sinds kort telt het team van Willy Ghijsels zes
greenkeepers. Eddy Claeys is adjunct hoofdgreenkeeper en verder maken Gilbert Willems.
David Wauthier, Benoit Gevaert, Jean-Philippe
Lesage en Daniel Schaep deel uit van de groep.
Ghijsels hecht er aan zelf de greens te maaien,
om voeling te houden met het uitvoerende werk.
Enkele teamleden zijn afkomstig uit Wallonië.
Werkloosheid in het Franssprekende deel van
België zorgt ervoor dat mensen naar andere
streken trekken voor werk. Van Babylonische
spraakverwarring is gelukkig geen sprake.

www greenkeeper nl

Ghijsels hecht niet zo aan een opleiding. Ghijsels:
"Mensen moeten bereid zijn iets te leren. Ik heb
liever mensen die van niets weten dan mensen
die een hoveniersopleiding hebben, want die
denken dat ze er iets vanaf weten en dat is vaak
niet zo." De greenkeepers hebben hun eigen
home in De Boei, de loods waar de materialen
van de ROGC staan. In maart bezigden zij zich
met het 'kuisen' van de zandbunkers met de
bunker rake. waarop de greenkeepers zelf een
schuif hebben geplaatst om het zand hoog tegen
de rand aan te kunnen duwen. Het nieuwe
seizoen kende zondag 1 april zijn ouverture met
een eerste wedstrijd. Greenkeeper zijn op de
Oostendse is een baan waarbij je volop van de
natuur kunt gen1eten. Je bent bovendien zeker
van een goede nachtrust , als je enkele uurtjes
hebt rondgezworven over deze winderige golflink
aan de brullende Noordzee.
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