Wie wint De Gouden Dopsleutel?

Verschralen van rough’s op golfbanen

We stellen de genomineerden aan u voor
Nominatie 1
Golfbaan Het Rijk van Nunspeet
Maar liefst tien genomineerden, die
informatie gaven over hun werkplaats,
dingen mee naar De Gouden Dopsleutel.
Dat is de prijs die de redactie van de
GREENKEEPER in het vooruitzicht stelde
voor de mooiste, de meest functionele greenkeeperswerkplaats. Enkele
greenkeepers stuurden een uitgebreide
beschrijving van hun werkplaats anderen leverden beperktere informatie.
Die informatie willen we met u delen.
Misschien is het aanleiding voor u ideeën
bij uw collega op te doen! In volgende
GREENKEEPER maken we de jury-uitslag
bekend. De jury bestaat uit vertegenwoordigers van machinefabrikanten/
importeurs, aangevuld met de redactie
van Greenkeeper. De jury beoordeelt in
hoeverre arbo-zaken – zie elders in deze
Greenkeeper – zijn meegenomen bij de
inrichting van de werkplaats. Het gaat
dus niet om de uitverkiezing van de
mooiste of schoonste machineshowroom
met werkplaats waar niets verkeerd
hangt of staat, maar om de werkplaats
waar het meest veilig en gemakkelijk
gewerkt kan worden.
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Werkplaats Rijk van Nunspeet

Golfbaan Het Rijk van Nunspeet beschikt al enkele
jaren over een nieuw en modern greenkeepersverblijf. Ook de werkplaats is nieuw. Degene die echt
functioneel gebruik maakt van de verschillende
ruimtes (vooral de werkplaats) is Paulo Gerekink.
Paulo is monteur/greenkeeper en voor een
gedeelte van de dag te vinden in de werkplaats.
In de winter vindt hier het grote onderhoud plaats
en worden alle kooien nagekeken op speling van
lagers en worden de ondermessen en kooien
geslepen. Alle machines gaan gedeeltelijk uit
elkaar en krijgen nieuwe oliën en filters en worden nagekeken op slijtage. De werkplaats is dan
ook van alle gemakken voorzien, zoals een vierkoloms hefbrug met drie oprijplaten, dat maakt
ook onderhoud aan driewielers gemakkelijk. Een
goed gevulde gereedschapskist en ringleidingen

met lucht, olie en elektriciteit maken sleutelen
een makkie. Er is een ruimte ingedeeld met twee
slijpbanken: één voor de ondermessen en een
voor de rondsels, die door het seizoen heen veel
gebruikt wordt om de kooien scherp te houden.
Verder is er een magazijn waar ze de slijtage- en
storingsgevoelige onderdelen op peil houden. Op
een pc in het kantoor houden ze alle handelingen
van reparaties en storingen bij met onderhoudsprogramma. Hetzelfde programma gebruiken
de greenkeepers ook voor het invullen van de
werkzaamheden en het gebruik van machines.
We zien dus snel wanneer welke machine er aan
onderhoud toe is.

Nominatie 2
Golfbaan Leeuwenbergh
Alexander de Vries, hoofdgreenkeeper van
Golfbaan Leeuwenbergh schrijft: “De loods is hier
gerealiseerd door mijn voorganger Louis Snelders,
waarvoor hulde! Louis werkt tegenwoordig op
de Drentsche Golf en Countryclub te Assen. Hij
heeft een knap staaltje werk geleverd hier. Twee
jaar geleden is beslist om alle onderhoud aan de
machines in eigen beheer uit te voeren. De reden
hiervoor was tweeledig: door het onderhoud in
eigen beheer uit te voeren kunnen we de kosten
verlagen; daarnaast kunnen we nu eerder en
sneller ingrijpen als zich een probleem aandient.
Hierdoor is stilstandtijd korter en het probleem
vaak eenvoudiger op te lossen. Om op een goede
manier onderhoud te kunnen uitvoeren, heb

Special Winteronderhoud

Genomineerde 4
De Keppelse Golf Club
Hoofdgreenkeeper Maarten Eskers dacht
toen hij het bericht op de GREENKEEPER-site
las aanvankelijk dat het de redactie te doen
was om foto’s van werkplaatsen te krijgen.
Eenmaal genomineerd stuurde hij toch zijn
foto’s. In de loods van de eind jaren 80 is
een aparte verwarmde werkruimte aanwezig
van vier bij zes meter. In een hoek van een
lood staat een hefbrug. Hierop is een frame
gelast, zodat ook driewielige apparatuur op
een comfortabele hoogte gezet kan worden.
“Het is niet allemaal nieuw, maar wel functioneel, veilig en netjes. En dat vind ik erg
belangrijk”, meldt Maarten.

Werkplaats Golfbaan Leeuwenbergh

je een goede werkplaats nodig, met de juiste
gereedschappen. De afgelopen jaren hebben
we de werkplaats verder geprofessionaliseerd.
Er is geïnvesteerd in beveiliging, verwarming van
de loods (een prettige werkomgeving), goede
handgereedschappen in een gereedschapskar,
diverse meetapparatuur etc. Op dit moment overwegen we de aanschaf van een slijpbank voor
de maaikooien. Ook hier weer twee redenen:
kostenbesparing en verhoging van de kwaliteit van het maaiwerk. Het onderhoud aan het
machinepark wordt nu in hoofdzaak uitgevoerd
door onze monteur (of 'service en maintenance
engineer', zoals hij zichzelf gekscherend pleegt
te noemen). Niek Rietveld is baancommissaris
op golfclub Hitland en zorgt in deeltijd voor het
onderhoud aan ons machinepark. Twee greenkeepers Jim Moget en Wouter Stoop helpen hem

daarbij. We proberen de loods goed opgeruimd
en georganiseerd te houden. Wij geloven in
het principe: ‘een opgeruimd nest, is een nette
baan’. Verzorgd werken in de baan begint in de
kantine.”

De Keppelse Golfclub

Nominatie 3
Golfbaan de Dommel

Nominatie 5
Golfbaan de Hoge Dijk

Harry van Oirschot werkt in een vrij nieuwe,
weliswaar smalle en niet bijzonder grote
werkplaats van vier bij acht meter, gebouwd
in 1996/1997. In 1999 werd er een hefbrug
in gebouwd, die vlak met de vloer ligt en derhalve geen obstakel vormt. “Kleine reparaties,
doorsmeren, olieverversen voeren we zelf uit.
Voor groot onderhoud en laswerk wijken we
uit naar de dealers. We sleutelen hier gemiddeld 6 manuren per week; echt specifiek
gereedschap hebben we niet.”

Hier verduidelijkt Jan van Mourik van Golfbaan de
Hoge Dijk dat hij de beschikking heeft over twee
forse boerenschuren van 8 meter breed en meer
dan 25 meter lang. Eén is vrij nieuw en werd
gebouwd toen de derde 9-holes werd aangelegd.
Beide schuren beschikken een verdieping en er
zijn brandwerende plafonds aangebracht. Op de
verdieping bevindt zich de personeelsverblijfsruimte, compleet met douches. In de werkplaats
is aan alles gedacht. Hier ziet het er uit zoals het
hoort: vloeistof dichte vloeren, aparte ruimtes
voor brandstoffen, gevaarlijke stoffen en olie: er

Golfbaan De Dommel
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Kantine Golfbaan de Hoge Dijk

wordt voldaan aan alle milieu- en veiligheidseisen.
'Royaal en luxe', noemt Jan het. “We hebben
nagenoeg alle materiaal, zoals een gelijkvloerse
hefbrug en een slijpbank voor de kooien.”

Nominatie 6
Lochemse Golf en Countryclub
"De Graafschap"
Geert Olthuis, hoofdgreenkeeper van
de Lochemse Golf en Countryclub "De
Graafschap": "Onze werkplaats bestaat uit
drie delen namelijk een gedeelte werkplaats,
een machineberging terwijl onder deze berging een kelder zit met lockers. De leden
kunnen met lift of met de trap de kelder
bereiken om daar hun tassen en karren op te
bergen. De machineberging is dit voorjaar in
gebruik genomen en we zijn er zeer tevreden
over. Ook is dit voorjaar een nieuwe brug in
gebruik genomen. Daar kunnen zowel de
fairwaymaaier als een greenmaaier op staan,
zodat het scherpstellen van de machines een
fluitje van een cent is.”

Loods Golfbaan de Hoge Dijk

Nominatie 7
De Wouwse Plantage
René Deelen, hoofdgreenkeeper bij de Wouwse
Plantage is blij met zijn nieuwe werkplaats, die
in 2006 gebouwd is. “Er zit alles op een aan
zegt hij, waaronder een loopkat die 1.000 kg
kan tillen. Ook hebben we hier een hefbrug, die
je naar de eisen des tijds in de vloer kunt laten
verzinken. Hij kan vier ton heffen. Boven hebben we een apart magazijn voor de onderdelen;
een verwarmde vloer en fraai kantoor voor de
medewerkers.” Eerder hadden ze op de Wouwse
Plantage een aparte monteur in dienst. Nu stellen
de greenkeepers de machines zelf af en smeren

Efteling Golfbaan Kaatsheuvel
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ze de apparatuur door en verricht René Deelen
zelf het groot onderhoud aan het machinepark.

Nominatie 8
Efteling Golfpark Kaatsheuvel
Corné Maijers, hoofdgreenkeeper van Efteling
Golfpark te Kaatsheuvel, stuurde een tweetal
foto’s en schrijft: “Onze loods/werkplaats is
ondertussen zeven jaar oud. Onze werkplaats is
voorzien van een schaarhefbrug en is verder uitgerust met een magazijn. En alle gereedschappen
zijn er om het onderhoud aan de machines te
plegen. Het is fijne werkplek met veel daglicht en
verwarming.”

Nominatie 9
Golf Club Zeewolde

Golf Club Zeelwolde

De greenkeepers van Golf Club Zeewolde
schrijven: “Wij proberen in deze werkplaats
onderhoud en reparatie zoveel mogelijk in eigen
beheer uit te voeren. Zelf doen werkt meestal
sneller en efficiënter omdat je dan niet op de
dealer hoeft te wachten. Bovendien werkt het
kostenbesparend. Hiervoor zijn wij redelijk compleet uitgerust. Tevens voeren wij in een aparte
ruimte ook al onze slijpwerkzaamheden zelf uit.
Het doel dat wij nastreven is de inzetbaarheid van
de machines optimaal te laten zijn.”

Nominatie 10
Goese Golf Club
De werkplaats van de Goese Golf Club
dateert uit 1995 en zeer compleet ingericht, met een kolomboormachine, boor- en
slijptollen, elektrische lasapparatuur met
afzuiging van de schadelijke dampen. Voor
perslucht is er een aantal vaste aansluitingen.
Een compleet gereedschapsbord met goed
materiaal en een magazijn met bouten en
moeren en slijtdelen van machines ontbreken
ook niet. Een stoomcleaner en een ontvettingsbak verlichten het dagelijks onderhoud.
Opvallend is de drie meter lange heftafel, die
machines kan heffen met een gewicht tot
2.500 kg. “Dat is gemakkelijk met onderhoud en het uitvoeren van lichte constructiewerkzaamheden om machines geschikt
te maken voor omstandigheden op onze
golfbaan”, zegt hoofdgreenkeeper Ronald
van Dijke.

Deze oude VD160 werd aangetroffen op Gleneagles, een prestigieuze baan, waar ook Bush ooit een balletje sloeg. Hoe zou de werkplaats er hier uitzien?
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