Kandidaat Erik van Wijhe
In the 20th hole the best maintenance decisions are made
De volgende kandidaat is Erik van Wijhe (33), hoofdgreenkeeper bij Vos Ruinerwold Golf bv / Golfclub Havelte. Een man die bekendstaat om
zijn gulle lach en die zorgeloos maar niet onverschillig het traject inging voor de verkiezing tot Greenkeeper of the Year: ‘Ik zie het wel,
ik vind finalist zijn al een hele grote eer!’
Auteur: Broer de Boer
Erik van Wijhe heeft al op redelijk wat golfbanen gewerkt. Als (leerling-)greenkeeper was
dat op Harderwold, Kralingen, Amelisweerd,
Kromme Rijn en de Amsterdam Old Course
(AOC). Vervolgens werkte hij als assistent-hoofdgreenkeeper op UGC Amelisweerd. Van daaruit
deed hij de overstap als hoofdgreenkeeper naar
de Hooge Graven (Ommen) in dienst van Vos
Ruinerwold Golf bv. Momenteel beleeft hij bij
deze golfbaanaannemer de uitdaging als hoofdgreenkeeper op GC Havelte.
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Praktijkman
Erik geeft aan dat hij zich, ondanks het feit dat
hij zichzelf een praktijkman noemt (‘In het seizoen ben ik vijf tot zes dagen per week op de
baan te vinden’) ook verdiept in de theoretische
achtergronden. ‘Als je een bepaalde materie
wilt begrijpen, zul je je erin moeten verdiepen’,
is zijn statement. ‘Weet je niet exact hoe iets
technisch, chemisch of fysisch in elkaar zit, dan
kun je ook nooit goed een methode of strategie
toepassen om een bepaald doel te bereiken.’ In

een voorbeeld refereert hij aan de vijf jaar dat
hij hoofdgreenkeeper was op de Hooge Graven
bij Ommen. ‘Het plan was daar om greens die in
een zeer slechte staat verkeerden te renoveren.
Dan begin je eerst met veel beluchten om de laag
sponsvilt van 7 cm af te breken. Ik had als greenkeeper immers geleerd dat beluchten helpt om
vilt af te breken…’

Interview

de bodem en ook de vitaliteit van de grasmat
structureel verbeteren en voeden. Ik heb me dus
op een gebied begeven waar je ‘u’ tegen zegt:
sporenelementen van a tot z, links- en rechtsdraaiende aminozuren, auxine, silicium etc. etc.
Dan kom je bepaalde producten op het spoor via
allerlei ingewikkelde Engelstalige sites, terwijl ze
in ons eigen land ook al gedistribueerd blijken te
worden. Toch ken je dan dankzij al dat wroeten
en spitten op internet het verhaal achter het
product en de fysische en chemische eigenschappen daarvan. Ook ben ik in diezelfde periode
zonder vooronderzoek gaan experimenteren met
roodzwenk en struisgras... Echter zonder verdieping. Dat blijkt dan bij nader inzien weggegooid
geld te zijn. Ik heb ervaren dat je je eerst moet
verdiepen in de mogelijke toepassing op de baan/
ondergrond en pas daarna een weloverwogen
advies kunt geven aan de golfclub/werkgever.
Je moet je advies goed kunnen onderbouwen.’
Daarbij duidt hij ook op de situatie op de golfbaan bij Havelte ten aanzien van de aanpak
van het sponsvilt, waarmee hij dit jaar gestart
is. Hierover treft u een artikel aan elders in dit
vakblad.

tot volwaardig greenkeeper en in die tijd op veel
verschillende banen gewerkt. Daardoor heb ik
veel gezien: hoe het moet, maar vooral ook hoe
het niet moet! Binnen de huidige organisatie
heb ik mezelf vaktechnisch kunnen ontwikkelen
van greenkeeper naar hoofdgreenkeeper, om
vervolgens en passant de begeleiding en advisering binnen het bedrijf op me te mogen nemen.
Daarmee kreeg ik ook de verantwoordelijkheid
om kennis met anderen te delen, en van kennis
delen word je gelukkig! In samenwerking met
de directie van Vos Ruinerwold Golf heb ik vanaf
2006 een nieuw bedrijf vanuit de cultuurtechniek
en agrarische sector op de markt gezet. Qua
kennis en organisatie is het met alle uitbreidingen
uitgegroeid tot een volwaardig en kwalitatief
goede speler op de markt. Nee, ik zie het allemaal wel op 20 november!’
Slogan
Als afsluiting van ons gesprek geeft Erik onze
lezers nog een slogan mee. Die luidt in het
Engels: ‘In the 19th hole the best shots are made,
in the 20th hole the best maintenance decisions
are made: the greenkeeper’s home!’

Alle facetten
In zijn functie als hoofdgreenkeeper bij een golfbaanaannemer komt deze kandidaat dus in aanraking met alle facetten van het hoofdgreenkeeperschap: beheer van golfbanen, planning van
nieuwe golfbanen (adviserend/ondersteunend bij
nieuwbouwprojecten), inkoop van onderhoud
golfbanen, communicatie met bestuurders/directie en een stuk financiële planning en verantwoording. Deze hoofdgreenkeeper legt daarbij
op twee plaatsen verantwoording af: qua beheer
en onderhoud op de baan aan de baancommissie
en bij Vos Ruinerwold Golf rechtstreeks aan de
directie.

Versnellen
‘Maar omdat ik het proces van viltafbraak wilde
versnellen, moest ik eerst uitvinden welke factoren van belang zijn voor afbraak. Zo kwam
ik destijds bij de testfase van TC-5 (toen nog
thatch-control). Met veel beluchten, bezanden
en toepassen van TC-5 is het gelukt om in drie
jaar het vilt onder controle te krijgen en met alle
bewerkingen hebben we een volledige renovatie uitgespaard voor de club. Na die drie jaar
moest ik toch eens op zoek naar middelen die

Ambitie?
Hoeveel ambitie heeft deze kandidaat om
Greenkeeper of the Year 2014 te worden? Erik
van Wijhe antwoordt met zijn bekende gulle
lach: ‘Ik vind het al geweldig om genomineerd te
zijn en mee te doen aan deze verkiezing. Dit is
ook goed voor het vak. Ik vond het bijvoorbeeld
geweldig om de vakjury op bezoek te krijgen
op mijn baan, die me echt op mijn vakkennis
bevraagd heeft.’ Maar realistisch als hij is, denkt
hij er nog altijd aan terug hoe hij als stagiair in
2001 begon met twee dagen takken harken.
‘Ik dacht toen: als dit het is... Maar ik heb me
vervolgens snel kunnen en mogen ontwikkelen

Samen met collega’s van Vos Ruinerwold Golf de
ontwikkelingstadia van emelten bestuderen.
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