Golf Ravenstein is al eens eerder geportretteerd in Greenkeeper 5, 1999. Het is een va n de
meest exclusieve banen van België. Ravenstein
is gebouwd in 1905 en dus geen ontwerp van
Rolin. Hoewel. een van de gerenoveerde holes
van de baan staa t op zijn naam.
Golfkwa 1teiten
Baron Paul Rolin vindt het een absolute noodzakelijkheid dat een golfarchitect een goede
golfe r is. Hij zelf is als professional golfer in het
vak gerold. Rolin heeft een groot aantal wedstrijden op zijn naam staan voor het Belgische
nationale team. De eerste baan die Rolin getekend heeft, is nadrukkelijk terug te voeren op
zijn kwaliteiten als golfer. Rolin: " Ik werkte als
directeur bij een staa lconcern en golfde op hoog
niveau. Op een gegeven moment vroegen ze
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mij een baan te tekenen. Die uitdaging heb ik
toen op mij genomen, samen met Robert Trent
Jones. Rolin: "De banen die ik in de eerste jaren
getekend heb, zijn allemaal in samenwerking met
Jones tot stand gekomen. Dat hield in dat ik de
banen tekende en ze feitelijk op zijn naam
kwamen te staan."

Drair ace
Volgens baron Paul Rolin is kennis van drainage het belangrijkste kenmerk va n een goede
greenkeeper. Rolin: "Een goed drainagestelsel
is de sleutel van een goede baan . Water moet
zoveel mogelijk bovengronds kunnen afvloeien ."

Creatief proces
Het golfspel staat centraal in de ontwerpfilosofie
van baron Paul Rolin. Precies zoals je van een
voormalig topspeler mag verwachten. Rolin:
"Een golfarchitect moet een goede golfer zijn.
Anders klopt er iets niet. Golfarchitectuur is een
zeer creatief proces. Overdag ontwerp ik op een
klassieke wijze. 's Nachts droom ik mijn banen en
ben ik meer op een fantasievolle manier bezig
met golfbaanarchitectuur.

Het golfspel staat centraal
in de ontwerpfilosofie van
baron Paul Rolin . Precies zoals
je van een voormalig
topspeler mag verwachten.

Voor Nederlandse en Belgische condities gelooft
Rolin verder niet in een baan die opgebouw d is
met een grintlayer of grinttapijt Zeker niet, als
de drainage goed voor elkaar is. De kwaliteit
van greenkeeping is volgens Rolin de laatste
jaren enorm verbeterd. Dat komt mede door de
beschikbare machines en materialen. Rolin: " Als
je ziet w aarmee vroeger gewerkt w erd en wat nu
ter hand wordt genomen. Dat is een w ereld van
verschil. " Rolin kan het weten, hij is al meer dan
40 jaar actief als golfbaanarchitect Al die tijd
heeft hij met dezelfde uitvoerder gew erkt: Eric
Pannee Is. Rolin: " Panneels heeft ook bij andere
bedrijven gew erkt, onder meer bij AH de Man .
Maar als ik een baan mocht bouwen, belde ik
hem op en ging hij voor mij aan de slag. Ook
voor het nieuwe project in Andalusië heb ik de
inmiddels gepensioneerde Panneels ingeschakeld."

I/Een goed drainagestelsel
is de sleutel van een goede
'

baan. Water moet zoveel
mogelijk bovengronds
kunnen afvloeien."
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