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Hein van tersel

Succes delen is succes hebben
Het interview met een greenkeeper dat al meer dan 10 jaar in iedere
editie van de Greenkeeper verschijnt is eigenlijk altijd een interview
geweest met een man (en een paar keer een vrouw) die verantwoordelijk was voor een bepaalde baan. Deze editie heeft wat dat betreft
een primeur omdat het een dubbelinterview is met Keith Barker en
Paul Bekkers. respectievelijk hoofdgreenkeeper en tweede man op
golfbaan Crossmoor in het Limburgse Weert.

Het is jouw programma
·t een dubbc nterv1 "" 1s, heeft een
reden Barker 1s sinds 15 1aar hoofdgreenkeeper op Crossmoor, maar 1s door
een ernstige ziekte dit 1aar prakusch
helemaal afwezig geweest De verantwoordeli1khe1d kwam daarmee voor
100% te liggen in de handen van de
tweede man Paul Bekkers Ke1th Barker
"Ik kon dit 1aar de stress van de baan er
r11et bij hebben. dus Paul heeft alles op
zich genomen HiJ heeft het programma
bepaald en 1s verantwoordeh,k
Waarsch11nlljk verschilt het niet veel van
het programma van vong 1aar • Paul
Bekkers voegt daar snel aan toe "Ik heb
gewoon een goede leermeeter gehad "
Bekkers geeft daarb11 overigens aan dat
h11 toe was aan een nieuwe uitdaging als
greenkeeper In een eerder stadium had
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h11 zelf al rond gekeken voor een jOb als
headgreenkeeper op een andere baan

daar een paar 1aar later een u1tbre1d1ng
bovenop gekomen "

15 jaar
Barker werkt als gezegd inmiddels 15
jaar op Crossmoor Hij kwam m dienst op
het moment dat de eerste 9 holes net
ingezaaid waren Barker. "Ik werkte in
B1rmmgham b1 een golfproiectontwikkelaar onder andere op de baan Abbey
Park Golf En was daar verantwoordehjk
voor het onderhoud voor een aantal
banen Maar het bedr .' waar ik werkte
ging failliet dus ik moest op zoek naar
een nieuwe 1ob Via de architect van
Crossmoor. Dudok van Heel en Ztjll assistent Hans Hertzberger, ben 1k toen b1J
Crossmoor terechtgekomen En ben daar
gestart op het moment dat de eerste
negen holes open waren Gelukkig IS

Crossmoor 1s ontwikkeld rondom het
landgoed van de eigenaren van de
Wilma Bouwgroep de fam1.1e Willems.
Op een zeker moment 1s het landgoed
en het daarop gelegen huis verkocht aan
de gebroeders Bos, die een golfbaan on1w1!<keld hebben
Paul Bekkers "Wij hebben een hele prettige werkrelatie met de eigenaren
Mach1ne5 die we aantoonbaar nodig
hebben kunnen worden aangeschaft En
omdat het een commerc1ele baan 1s,
hebben WIJ n ets te maken met een
baancommissaris die om de zoveel 1aar
wisselt Cros~moor heeft verder ook
geen adV1Seur m dienst Alle beshssmgen
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worden genomen door de greenkeepers
of de directie.
Aanleg
Cro~ ,f" 1oor 1s 1n twee stappen aangelegd,
waarbij Dudok van Heel twee keer het
ontwerp voor zijn rekening heeft genomen De eerste aanleg 1s uitgevoerd door
de ~irma de Man. die met Crossmoor
een van zijn eerste golfbanen aanlegde
Barker ·oe Man en Dudok van Heel
hebben wat betreft de eerste aanleg een
goede jOb verricht Al ZIJn er natuurl1ik
altijd punten van krrt1ek. Zo hebben de
ontwerpen van Dudok van Heel f'en heel
eigen '>llJI. die voor de greenkeepers nret
alt1Jd onderhoudwr1endehJk 1s Zo Z•Jn
greens en tees Vdak op kleme stede terpies aangelegd Wat moe1hik te maaien
mounds tot gevolg heeft
Een getrokken topdresser b•JVoorbeeld
zou voor Crossmoor absoluut nret werken. omdat ie m veel gevallen met van de
greens af kunt rrjden Daarom heelt
Crossmoor gekozen voor een opbouw
Jacobsen topdresser op de Cushmann
Ook de bunkers worden 1n veel gevallen
alleen met de hand geharkt Barker. "W11
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hebben een van de eerste Ransomes
bunkerrakes die heel l:lem Z•Jn, maar in
veel bunkers kunnen we er dan nog
steeds met mee werken "
Zelf doen
BiJ de tweede aanleg IS meer rekening
gehouden met de factor onderhoud en
dat 1s m de praktijk van de aanleg ook
daadwerkehJk bewaakt Al was het alleen
madr omdat de greenkeepers van
Crossmoor de tweede aanleg helemaal
zelf hebben verzorgd. wat op zich al
behoorl:,k opmerkel.,k is
Barker· " Ik had ervaring met aanleg van
golfbanen urt Engeland, dus 1k vond het
leuk om dat hier ook toe te passen "
Volgens Bekkers en Barker rs de tweede
negen duidelijk wat onderhoudsvnende·
!ijker door minder steile mounds. Op het
gebied van opbouw en gebruikte materialen is het versch1 te verwaarlozen Hel
enige verschil wat Barker weet te noemen 1s dat bij de eerste aanleg gebruik
gemaakt is van 10% champ1gnonmest in
de toplaag en bij de tweede aanleg van
10% compost m de top

Zicht op de 18e
N1e· , e. · :e 2• r>•'gen hebben de
greenkeepers van Crossmoor met een
aantd! 1nhuurkrachteo op hun conto
staan Overal rn de baan zijn door de
jaren heen renovaties gepleegd om de
baan beter en prewger bespeelbaar te
maken Het laatste project betrof de
green van de 1Be. die m de oude situatie
slecht te zien was vanwt het clubhuis
Mei deze green waren een aantal problemen waaronder een kapotte drainage
en relatief weinig p1npos111es.
Uitdaging was om 1n één keer alle problemen aan te pakken, dus zicht op de
greens. drainage en pinpos1ties
Bekkers· #WIJ hebben de green helemaal
afgegraven en daarna zelf nog 100 kuub
zwarte grond e11tra afgevoerd. omdat de
opbouw van een aantal punten oorspronket11k met diep genoeg was uitgevoerd We hebben de green toen
opnieuw opgebouwd. waarbij we het
oppervla · gedraaid hebben 1n de richting
van het clubhuis en de oor~pronkelijk
dne nrveau-opbouw teruggebracht naar
twee nrveau's Nieuwe visgraat dramage
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Machinelijst
Maaimachines
Jacobsen greensking IV
Jacobsen greensking V
Roberine 500
Roberine fairway maaier
John Deere 2500
Ransomes super certes 51
handgreenmaaier
Masport olymp1c 500
handgreenmaa1er
Sabo handcirkelrnaaier
Jacobsen bunkerrake
Tractoren
Fiat 45-66
Fiat 55-90
Sh1bauru sp 2140

erin en klaar •
Volgens Bekkers en Barker z1in leden en
d1rect1e zeer gelukkig met de n euwe
oplossing

Beluchtingsmachines
Vert1-drain 200
Vert1-dra1n 120
Verti-drain mustang 130
Sis1s fairwayshtter
Cushrnan greenshtter
Transporters
2 x Cushrnan 3-wiel diesel
1 x Cushman 3-wiel benzine
VWbus
Diverse
2 x St1hl bladblazers br 400
2 x bosmaaier
2 x kettingzaag
Allen 218s1
Thatch-away 480 verticuteer units
Ransomes td 1500 topdresser
Allrnan veldspu1t
Ransomes core-harvester
Sabo verticuteermachine
Veruseed
Nimos kieper
lmants veegmachine
Sis1s auto roterate
Sis1s fairway vert1cuteermachine
Rondini kunstmeststrooier
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De oude drainage was overigens kapot
omdat gebru k gemaakt was van dra1nagep1jp van kokosvezel De kokosvezel
verteert en de gaatjes van de dra1nagep1jpen verstoppen dan door mtredend
zand
Veel werk
De greenkeepers van Crossmoor verrichten alle werkzaamheden zelf Op een
werkzaamheid na, het maaien van de
rough
Zo beschikt Crossrnoor over maar liefst
twee Vert1-dra1ns voor de beluchting van
de greens Bekkers ·standaard prikken
we met 12 mm pennen Behalve l11dens
de compet1ues in het voorjaar, dan zetten we cmss-tines in om schade aan de
greens zoveel mogelijk te voorkomen In
het seizoen gebruikt Crossmoor ovenqens alujd de Vert -drain Mustang
Alleen in de winter wordt de oude Vert1dra1n van stal gehaald, dit omdat deze
Vert1-drain een grotere werkd1epte
heeft •
Bek kers: ·Naast 12 mm pennen in uosst1nes gebruiken we één keer per jaar ook
nog holle pennen Dit ,aar konden we
door de inzet van de Ransomes Coreharvester de complete bewerking van
alle greens in een dag afs1:.11ten Dus prikken we met hollow tines. door zaaien
met de hand of veru-seed, proppen
opruimen met Core-harvester, dressen,

vegen en maaien •
Bekkers •1k snap niet dat niet meer
mensen de Core-harvester aanschaffen
Het is een geweldig apparaat waar ie
veel plezier van hebt, want behalve op
de greens zetteri we de Mustang samen
met de Core-harvester ook twee keer per
1aar in op de tees Verder wordt de combinat'e p eksgewijs ingezet op de fairway•
Beregening
1h>t ber "
: systeem van de
Crossmoor is een achterhaald. 15 1aar
oud systeem van Toro. dat oorspronkeh1k
door Van den Brand 1s geleverd. Dit systeem gaat r>og uit van een besturing op
hydraultek waarbij gebruik gemaakt
wordt van water Oorspronkelijk werd
hiervoor het roesthoudende grondwater
voor gebruikt maar dn resulteerde in veel
stonngen. daarom wordt hiervoor nu leidingwater gebruikt Een verdere W1JZlg1ng van het oorspronkelijk concept van
de beregening 1s het feit dat het 11zerhoudende grondwater nu eerst 1n de v11ver b11 het clubhuis gepompt wordt en
vandaar uit verdef gedistribueerd wordt
naar de andere sproeiers b11 de verschillende greens Omdat fa1rwayberegenrng
ontbreekt, worden door Bekkers en
Barker zoveel mogelr1k sproeiers op de
gevoelige ple en van de fairway
geplaatst Tenminste voor zovE.>r de capac1tert van de pomp in de v11ver dat toelaat De nreuwe sproeiers worden dan
direct gekoppeld aan de beregening van
de green

or. S, 2001

~

C1I

>

.......c:
QI

Renovatie 18 greens najaar 2000

Graszoden afgesneden en dpart gezet.

Met mi nigrtlvers worden sleuven van de drainage gegraven.

De toplaag is hc11! klc1dr. Op het rechter deel 1s de charnpignonmesl al ingefreesd.

V1sgraatdrnins
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