In sommige golfvijvers ligt voor een kapitaal aan golfballen. Onlangs sprak ik op
de golfbeurs in de Amstelborg (onder de
Amsterdam ArenA) een Nederlands sprekende Engelsman, woonachtig in België.
Chris Feltham deed zijn best om zijn concept aan de man te brengen dat dit goud
uit de vijvers delft. Ik tekende het verhaal
op dat achter de vinding ligt, die hij daarbij toepast.
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Business in oogst van gebruikte
golfballen
Nadat Chris en zijn flightgenoot Dennis -een
Amsterdammer die ooit trainer was van Willem
II- elk ongeveer twintig splinternieuwe golfballen

ballen. Chris en Dennis hadden reeds een
beroep (respectievelijk nachtclub-uitbater en
voetbaltrainer). Golfballen uit het water halen

worden onderhouden, waag ik te betwijfelen. In
vijvers met gevoelige ecosystemen beginnen ze
er volgens Felthem niet aan. Bijzonder kun je de

verloren hadden in de door alligators onveilig
gemaakte meren van Florida, waren ze volledig
terneergeslagen. Dit was pas de éérste dag
van de veertiendaagse golfreis van deze 22handicaps. Hun vakantiebudget voorzag er toen
(nog) niet in elke dag nieuwe ballen te kopen.
Op weg naar hun verblijf zagen de golfers een
uithangbord dat ‘Lake balls’ vermeldde. Hun
humeur fleurde onmiddellijk op. Het bleek een
winkel vol met golfballen te zijn. De ondernemer
vertelde dat hij een toestel uitgevonden had
om de golfballen uit de meren te halen zonder
hiervoor te hoeven duiken, zelfs zonder nat te
worden! Dit leek de golfers de beste uitvinding
van de 21e eeuw! Het met de hand gemaakte
precisietoestel was gemonteerd op twee
golfkarren. De Londenaar en de Amsterdammer
vroegen de uitvinder om een demonstratie....
met ongelofelijke resultaten! De beslissing werd
snel genomen, ze investeerden en voerden een
'Golfbaloogster’ uit naar België.

in België en Frankrijk werd voor hen een ‘hobby
job’, tot nog toe echter!

vinding en de werkwijze echter wel noemen!

Ballenoogst
Chris bleef nog drie maanden in Florida om de
handel in gebruikte golfballen te leren alsook de
werking van het toestel, het sorteren en klasseren
van ballen. Hij opende en exploiteerde zelfs
een golfballenwinkel van ‘Players Choice’, een
tweedehands ball company. Aan het apparaat
werden enkele veranderingen aangebracht om
aan de Europese veiligheidsnormen te kunnen
voldoen. Na een natte winter liet de directeur
van de Brugse Vaart Golfvereniging zich door
de jonge ondernemers overtuigen om de
golfbaloogster eens uit te proberen. Met een
verbluffend succes. De oogst was elfduizend
ballen in één dag. Drie bezoeken aan deze
club bracht hen op een totaal van 25 duizend

Percentage
Chris stopte zijn horeca-uitbating en werkt nu
(lente en zomer) fulltime voor Mulligan Golf
Ball Recovery Service. Chris Feltham: “Het
laatste parcours dat we onder handen namen is
Wellington Golf Club in Oostende (17 november
2008). Xavier, de eigenaar van de club, was
heel tevreden met onze komst. Wij bieden een
dienst, wij willen geen toestellen verkopen en
het apparaat is uniek in Europa. De golfclubs
hebben baat bij onze diensten en wij komen niet
zonder uitgenodigd. De verantwoordelijke van de
golfbaan telt uiteindelijk hoeveel ballen we boven
water gehaald hebben, zodat het afgesproken
percentage steeds naar de golfvereniging gaat.
Er zijn duikers die 's nachts in de golfclubs
binnensluipen en de ballen uit het water halen,
dit ten nadele van de golfclubs. Michel de Meyer
van IJsselweide G.C. in Gouda was zelf net iets
te laat om overdag op heterdaad een duiker te
betrappen.”
Graven
Hoe werkt het apparaat? De motor is
gemonteerd op twee golfkarren, voorzien van
een ‘roller’ die tot 30 centimeter in de modder
graaft. Een speciaal ‘widget’ laat toe dat er
tenminste vijfhonderd ballen bewaard kunnen
worden voordat ze boven water komen. Een
ander gereedschap wordt ingezet om de ballen
uit de roller te halen. ‘De Geyter engineering’
uit Brugge heeft alle delen van het toestel
vervaardigd. Of gegraaf in de modder zo goed is
voor de gevoelige ecosystemen in golfvijvers, die
met zoveel zorg en toewijding zijn aangelegd en
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