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Een golfbaan is geen golfbaan

9 holes op de par 3 baan, 3 putting
greens en 1 dnv1ng range We houden
ons ook nadrukkel11k bezig met

' Mooi, hè?' zegt een man die langs komt lopen met zijn clubs .
Inderdaad, de baan van de Haarlemmermeersche Golfclub ligt er schitterend bij. Zelfs op een koude, grauwe dag in januari waarop we de
eerste sneeuw mogen begroeten, die overigens meteen weer smelt.
Midden in de Haarlemmermeer, de polder van - ken uw vaderlandse
geschiedenis - onder meer Leeghwater, ligt een heel eind onder de
zeespiegel, de golfbaan waar Esther van de Voort hoofdgreenkeeper
is. Hoe is het om de enige vrouwelijke hoofdgreenkeeper te zijn van
Nederland?

v

natuurbehoud Ik zeg alt11d Een golfbadn 1s geen golfbaan, het 1s natuur.
Daarom ben ik ook bhJ dat 1k voor De
Enk werk 811 dit bedri1f staat een
m1lieuvriendeh1ke aanpak voorop Zo
1s men tegen chemische bestri1d1ngsm1ddelen, en dat ben 1k ook '
'Op nieuwe greens heb ie b11voorbeeld
veel ontginningsz1ektes Tegen schimmels spuiten we dan 11zer, vooral als preventie Chemische rommel komt er niet aan te
pas, want die ziektes
krijg ie toch. Na u1tz1ek1ng 1s het gras een stuk
resistenter en dat 1s
natuurh1k het beste Als
ie dan goed bemest. z11n
dat soort problemen
voorgoed achter de rug '

Water
Ovengens zit hier veel
11zer 1n het water, en dat
kan tot verstoppingen
leiden In november z11n
hier voor het eerst in al
die iaren de drains doorgespoten Je zag meteen
resultaat Een aantal lastige stukken werden
meteen een stuk droger·

'Ik heb trouwens de
indruk dat het water hier
aan de zoute kant 1s

Typisch

grote hoogteverschillen gecreeerd. wat

De golfbaan in de Haarlemmermeer

bespeling en onderhoud soms lastig

bestaat sinds 1988 Aanvankeh1k was het

maakt. Heel b1Jlonder z11n de historische

een baan met 9 holes. maar sinds een

verdedigingswerken, die nog stammen

1aar of tien 1s de baan uitgebreid tot 3

uit de t11d van de 'Stelling van

courses van 9 holes Het hele terrein

Amsterdam' Zelfs de typisch Hollandse

beslaat een aanz1enh1k aantal hectare, 80

molen en de boerden1t1es ontbreken niet

om preC1es te z11n Het landelijke karakter

in dit decor

en de rust die de baan uitstraalt z11n

Voor de greenkeep1ng huurt de club De

uniek te noemen 1n een gebied als de

Enk 1n, het tuin- en cultuurtechnisch

Randstad.

bureau uit De Steeg.

Maar dat ligt niet alleen aan de locatie
Ook de baan zelf 1s sterk afwisselend en
erg natuurgencht Waan ie ie eerst op
een park baan. even later hJk t het precies
een bosbaan. Architect Alan R11ks heeft
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Natuur
'We hebben onze handen vol aan deze
baan,· zegt Esther van de Voort 'Ga
maar na· zo'n groot terrein met 27 holes.
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Ton Metselaar. het te druk Toen zei m11n
vader "Is dat rnl s voor mijn dochter?"'
'Het bleek een schot 1n de roos. Ik vond
het werk leuk en Ton had weer t11d voor
koffie met m11n vader Ik zit nu al tien
1aar in het vak en heb er nog steeds lol
1n Hiervoor werkte 11< 1n een kweken1
M11n aanvankeh1ke ople1cJ1ng was de m1d·
delbare tuinbouwschool In 1992 heb 1k
de ople ding tot greenkeeper gevolgd bij
het IPC Drie iaar geleden hel> 1k de
opleid ng tot hoofdgreenkeeper afgerond'
'Je zit op deze post natuurlijk als vrouw
m een mannenwereld. Ik vind het soms
iammer dat met meer vrouwen voor dit
beroep kiezen Het s fysiek minder uitputtend dan b11voorbeeld het hovernersvak, iets wat wel veel vrouwen uitoefenen Ik voel me met e<.ht ged1scrim1neerd Maar als 1k een foutje maak, hoor
,k soms via via geluiden 1n de trant var!
"Dat kan zo·n me1s1e toch 111e1 weten"
Dat IS minder leuk
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Net zo gek natuurlijk, zo vlak aan de
kust Dat w1l 1k nog laten onderzoeken
Uiteraard 1s zout water niet goed voor de
groei van het gras •
'M1ssch1e'l 1s het wE'I grappig om te vermelder dat we hier te màken hebben
met maar 11efst VIJi verschillende waterstanden Dat heeft te maken met de
ringvaart om dE? Haarlemmermeerpolder
Het houdt ook 111 dat we hier mooie
waterpartijen hebben kunnen maken •
'Ik vind het heerlijk om de baan ze': mee
1n te richten en vorm te geven. zoals met
de waterpartljE?n of via de maa1frequent1e, waarmee ie biotopen kurt creeren
Zo 1s een nNkraag goed voor de karper~
en vogelresten Er zit hier lieel veel
fauna verschillende soorten eenden,
meerkoet1es, fazante11, maar ook. helaas
voor de baan, een vos en ee" mol

boswachter, en heeft dus net als 1k een
groene achtergrond Op een gegeven
moment kreeg de hoofdgreenkeeper,

Teamspeler
'We hebben hier in Vi1fhu1ze1 een 1ong
team van V1Jf vaste mensen, assistent
hoofdgree11keeper Barry LotgerinkBrumenberg en de greenkeepers Peter de

Koffie
~ Esther greenkeeper geworden 7
'Dat 1s een leuk verhaal.' zegt .:e Mijn
vader ginq alt11d koffiedrinken b11 de
greenkeeper van de baan 1n Zoetermeer
M11n vader 1s faunabel'eerder, zeg maar
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Machinelijst
• Jacobsen Greensk1ng V
• o~Jbsen Tn-k1ng
':lbsen Fairway 3810
• acobsen Fairway 135
obsen C11l.:elmaa1er 5111
• roro

3200 greenmaa1er

• 2 x Toro 1000 handmaa1er
• lsek 321 trekker
• lsek 32 5 trekker
• Kubota
• Vert1-dra1n 145 cm
•

Dresba~

• Cushman shtter
• Cushman bunkerrake
• 3 x St1hl bosmaa1er
• 2 x Flymo
• S1s1s Sinter (fairways)
• Hard1 spuit
• Bladblazer

• 2 x aanhanger (kiepwagens)
• Kawasak1 550
• EzGO transporter

die b1, de spelers leven kan beantwoorden Ik hoop zo ook meer begnp te kweken voor ons \'Verk Een enkele speler
houdt z1Ch niet aan de regels en dat 1s
vervelend en soms zelfs gevaarli1k Zo
heb 1• 0011 een bal tegen m11n been
gehad, en dat deed flink p11n. ·
'Ik sla zelf ook wel eens een balletie.
Jongh, Tim de Waay en Ar1an Kracht

door, ook als ie er niet bent •

en ikzelf natuurlijk Ik wil de andere

·overigens heeft De Enk een team van

Geloof me als speler zie ie de barin echt

greenkeepers nadrukkeli.~ noemen We

'vliegende greenkeepers' Dat kan wor-

anders dan als greenkeeper Je ziet bij-

mede uit professionele overwegingen

vormen samen een team, waarvan ook 1k

den ingezet b1J ziekte van de medewer-

voorbeeld beter of de greens te traag

deel uitmaak Peter de Jongh werkt hier

kers of speciale of grootschalige werk-

Zijn Dan moet er gedresst worden. of

al 12 Jaar, maar de rest 1s tamelijk nieuw

zaamheden, zoals ver. drainen '

Ikzelf werk hier m1 dne seizoenen Het

verticaal of korter gemaaid Overigens
ben 1k geen beste speler Ik heb m11n

werk verschilt sterk met dat m

Ambitie

GVB, maar daar rs alles mee gezegd Ik

Zoetermeer Op een grote baan als deze

De club 1 Jmb1t1eus en Esther ook Ze

ben beter in darts '

moet ie veel meer plannen en organise-

hoopt dat z11 en De Enk worden betrok-

ren Je hebt ook meer mensen nodig In

ken bij de vervolma.ang van de baan 'Er

het drufó.ke zomerseizoen nemen we nog

moeten 8 greens gerenoveerd worden

dne extra krachten aan via uitzendbu-

die nog stammen uit de beginperiode

reaus.'
'Ik vind het heel leuk om zelf mensen

Door de ondergrond van lava en zeildoek
1s het kwaliteitsverschil met het nieuwere

mee op te leiden Mensen maak 1e zelf

gedeelte te groot De club heeft nu dis-

Dat 1s voor m11 de uitdaging Het liefste

pensatie van de Nuf, en w1l 1n apnl

heb 1k echte allrounders om

me heen,

mensen met veel verantwoordeh1khe1ds-

beginnen met de reconstructie Volgend
1aar. voor het begin van de compe11t1e

gevoel Dan kun ie an pnnc1pe op ieder-

moet de baan dan quahfymg zijn •

een terugvallen voor alle werkzaamhe-

De voortgang zullen de leden onder

den. Het voordeel van een iong team 1s
dat iedereen dezelfde manier van werl<.en
kan leren iedereen houdt voldoende
afwisseling 1n zijn werk en alles loopt
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andere via het clubblad kunnen volgen,
waann het team van Esther sinds kort
een heuse column heeft 'Commun1Ceren
1s belangnik Ik denk dat 1k veel vragen
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