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geeft meestal als eerste antwoord op de
vragen, soms wordt hij aangevuld door
Jan Brummel, maar ook André van der
Woude laat zich niet onbetuigd. Het
wordt een geanimeerd gesprek met drie
mannen die passie hebben voor greenkeeping.

kaken van het mannetje dat lijkt op
een hertengewei. Het zijn de grootste in
Nederland voorkomende kevers. Vooral
het mannetje spreekt tot de verbeelding.
Het vrouwtje ziet er minder opvallend
uit, ze mist de markante kaken en is een
stuk kleiner.”

Hoe is de Veluwse Golf Club ontstaan?
“In 1963 kreeg de VGC de beschikking
over de huidige baan in Hoog Soeren. De
kavels bestonden uit een kalverweitje,
een stukje bos, een dorpsvoetbalveldje
een korenveldje en de vuilnisbelt van
Hoog Soeren. Toen Prinses Wilhelmina
toestemming had gegeven voor de
aanleg van een 9 holes baan konden de
voorbereidingen beginnen. De Engelse
architect C.K. (Ken) Cotton werd bereid
gevonden de baan te ontwerpen. In
maart 1962 werd begonnen met de aanleg van de huidige baan. In 1995 is onder
leiding van golfbaanarchitect Alan Rijks
een groot aantal aanpassingen aan de
baan gedaan. De belangrijkste veranderingen aan de baan waren het renoveren
van bunkers, het vernieuwen van tees
en het plaatsen van nieuwe fairway
bunkers. De club heeft eind vorige
eeuw de grond in eigendom verworven.”

Hoeveel speelrondes zijn er?
“Het aantal speelrondes wordt niet bij
gehouden. Er zijn ongeveer 425 leden
en de baan is absoluut niet overbezet.
De club is terughoudend ten aanzien
van greenfee spelers.”

m

2

9

16

d

3

10

17

w

4

11

18

Greenkeeping logboek:
‘januari en februari’
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Vijf hoofdgreenkeepers hebben ons dit jaar op te hoogte
wk

gebracht van hun werkzaamheden. We hebben inzicht gekregen

v

in hun planning, werkzaamheden en wat voor type leider ze zijn.
De zesde en laatste van dit jaar is de hoofdgreenkeeper van de
Veluwse Golf Club die dit jaar haar 50-jarige bestaan vierde.
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doel van houtproductie is verlaten en
nu wordt er getracht meer evenwicht
in de bossen terug te brengen. Het is
een prachtige koude dag, nauwelijks
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Tekst en foto’s: Jan van Mondfrans

p weg naar Hoog-Soeren wordt
aan weerszijden van de weg het
natuurvolgend bosbeheer van
het Kroondomein goed zichtbaar. Het
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Waarom een derde man?
Jan: “Binnen het bestuur was er behoefte
aan continuïteit bij ziekte en vakanties.
Daarnaast geeft een derde man meer
beschikbare manuren en dus kwaliteitsverbetering. Dat is André geworden.”
André: “Ik kom van de Nunspeetse, daar
werkte ik veel meer volgens een vaste
planning. In het begin was het wel wennen, ook aan de samenwerking met Jan,
maar nu na één jaar kan ik zeggen dat
het me goed bevalt.”
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drie graden Celsius strakblauwe lucht
en volop zon; de winter dient zich aan.
Aangekomen op de Veluwse Golfclub
is er vanaf de parkeerplaats zicht op de
eerste en de negende hole. De rijp ligt
nog op de greens. De hoofdgreenkeepers
zijn Jan van de Tuin (41) als hoofd- en
André van der Woude (33) als assistenthoofdgreenkeeper. Tijdens de koffie
schuift ook Jan Brummel (53) aan. Hij
werkt al vanaf zijn veertiende jaar op
de Veluwse en is volgend jaar 40 jaar in
dienst! De mobiele telefoon van Jan van
de Tuin rinkelt en de leiding van de donderdagdames informeert wanneer de
vlaggen teruggaan van de winter- naar
de zomergreens. Jan geeft kort en helder antwoord. Dat voorkomt een lange
discussie. Alles ademt de sfeer uit van
een besloten golfclub. De Veluwse, die is
opgericht in 1957, vierde op 15 oktober
haar 50-jarige bestaan. Jan van de Tuin,
die al zestien jaar op de Veluwse werkt,
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Hoe doen jullie de planning?
We zijn met zijn drieën en verdelen het
werk, ieder heeft zo zijn voorkeur en
specialisme. Daar houden we rekening
mee. Jan van de Tuin doet de administratie en urenregistratie. “We maken
een lijstje en proberen alles binnen de
gestelde termijnen uit te voeren. Zo hebben we voor de aanstaande baancommissievergadering een lijst met winterwerk
gemaakt. In Excel houden we een urenregistratie bij van alle werkzaamheden.”
Het principe van Jan is: “Als het niet
nodig is, moet je het ook niet doen!”
“Normaal hebben we werkweken van 37
uur. In januari en februari werken we 32
uur. Dat betekent vier dagen van 6,5 en
één dag van 6 uur. Het grote werk wordt
uitbesteed, zoals het vertidrainen van de
fairways. Dat doen we ook als we bunkers renoveren waarbij het kraanwerk
is uitbesteed en het afwerken in eigen
beheer plaatsvindt. Ook het onderhoud
aan machines besteden we uit.
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De greenkeepers van de Veluwse Golf
Club. Vlnr.: André van der Woude, Jan
van de Tuin en Jan Brummel.
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Wat zijn jullie hobby’s?
Zowel Jan als André is in het bezit van
een jachtakte. Jan is passief als jager,
voor hem komt zijn gezin en werk op
de eerste plaats en daarna zijn hobby.
André kan met veel enthousiasme vertellen dat hij na zijn werk op een aanpalend jachtgoed de bossen intrekt en op
groot wild jaagt. André: “Als natuurmens
kan ik enorm van deze omgeving genieten. Zoals van het vliegend hert. Hij heeft
zijn naam te danken aan de imposante

Waar bestaat het werk in januari en februari
hoofdzakelijk uit?
“De eerste helft van januari nemen
we nog de nodige vrije dagen op. Wel
komen we om beurten even naar de
baan. Vanaf half januari zijn we vooral
bezig in het bos en de bosranden. Het
bos moet opgeschoond worden. Het
bosbeeld moet gevarieerder worden. Er
is veel opschot van beuken. Ook moeten
we de groei van struiken, zoals hulst
en lijsterbes, wat indammen. Bramen
worden weggemaaid. De inlandse eiken
proberen we wat meer in het zicht te
krijgen. We controleren de afrastering
en maken op sommige plekken een
insprong voor reeën en herten en zorgen
21

wk

ook voor een uitloop mogelijkheid. Zo
kan het wild zich ongeschonden in het
bos terugtrekken.”
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Dutch greens?
“Onze greens zijn opgebouwd van zand
uit de omgeving. Tijdens de aanleg had
nog niemand van Dutch greens gehoord.
Straatgras voelt zich thuis in deze top
laag, maar we doen er alles aan om dat
terug te dringen. We proberen overigens
de zomergreens zo lang mogelijk open te
houden. We kennen geen vaste periode
dat we continu op wintergreens spelen.”
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Wat is de maaihoogte van de greens?
“We beginnen op 6,5 mm en zakken
gedurende het seizoen naar 4,5 mm.
Lager gaan we niet. We hebben vast
gesteld dat het gras op onze greens
met deze maaihoogte minder gevoelig
zijn voor schimmelinfecties.”
Hoe zit het met beluchten, dressen en
doorzaaien?
“Eén keer per jaar beluchten we met
19 mm holle pennen tot een diepte van
14 cm. Verder doen we veel werkgangen met een topbeluchter. We dressen
met een mengsel van 10 procent GFTcompost en 90 procent zand, met een
fractie va 330 mu. Voor het doorzaaien
gebruiken we de graszaadmengsels van
Barenbrug. We zaaien frequenter door
omdat we verbetering zien. Het zijn de
bekende mengsels van struis en roodzwenkgras. Bij renovaties gaat onze
voorkeur gaat naar zaaien, toch moeten
we vaak door tijdgebrek terugvallen op
zoden.”
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De Veluwse Golf Club is omgeven door
het bos waar je als natuurmens enorm
van kan genieten.
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Op sommige plekken is er een insprong voor reeën en herten. Zo kan het wild zich
ongeschonden in het bos terugtrekken.

Hoe zit het met bemesten?
Op advies van Mark Timmerman van
ProGrass wordt er nu twee jaar gewerkt
met korrelmeststoffen aangevuld met
spuitmest. De heren zijn het erover eens
dat de kwaliteit van de greens mede
hierdoor is verbeterd. We laten de bodem
monsters analyseren door Harris. Mark
Timmerman komt uitleg geven en maakt
samen met ons een bemestingplan.”
Is er last van engerlingen, emelten of ziekten?
“Natuurlijk. Maar in de zestien jaar
dat ik hier werk, heb ik nog nooit met
illegale, chemische middelen gespoten.
We meten de viltlaag en proberen deze
onder 2 cm te houden.”
Hoe zit het met de fairways?
“De fairways liggen op humeuze zandgrond, behalve de achtste die ligt op
oude schrale Veluwse bosgrond. We
hebben geen fairwayberegening.” André
merkt op dat hij onder de indruk is van
het snelle herstel van de grasmat na een
droge periode. Dat is nieuw voor hem.
“We maaien op 16 mm.”
Is er een externe adviseur?
“We vergaderen één keer per maand
met de baancommissie, overleggen de
geplande werkzaamheden. Afgelopen
jaren is gewerkt met een externe adviseur. Zijn adviezen waren er vooral
opgericht wat de leden fijn vinden:
bijvoorbeeld niet te vaak prikken. Daar
hadden wij wel eens moeite mee. Wij
zijn op zoek naar een andere adviseur,
misschien wordt het Gerard Schoenaker
van het IPC.”

Wie bepaalt investeringen?
“Wij stellen een lijst op van wat moet
worden aangekocht, die altijd wordt
goedgekeurd door de baancommissie.”
Welk toernooi is het belangrijkst?
“Het Nederlandse Militaire Golf
kampioenschap, geïnitieerd door de
heer Leeflang, is ons grootste toernooi.
Dan zorgen we dat de baan er in
topconditie bijligt.”
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Committed to Green?
“Ja, we willen Committed to Green worden. Er is al overleg geweest met de boswachter van het Kroondomein en we zijn
nog op zoek naar een aantal vrijwilligers
binnen de club. Onze baan ligt midden
in een van de grootste bosgebieden van
Nederland. Op het gebied van flora en
fauna kunnen de kenners hun hart ophalen. Van sperwer, haviken, bosuilen, dassen, reeën en herten. Ja, er zijn zelfs bijna
tamme, mensvriendelijke buizerds.”

Zijn er nog wensen voor behuizing, personeel,
baan?
“Er blijft altijd wel wat te wensen. Maar
we zijn tevreden met onze huidige
onderkomen en uiteindelijk moet het
werk op de baan gebeuren. Dat is voor
ons het allerbelangrijkste.”
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Hoe zien jullie je toekomst?
Jan is tevreden met de huidige situatie.
André heeft nog wel ambitie, wil ook weer
zelf gaan golfen. Hij realiseert zich dat
deze verandering van werkomgeving hem
wijzer heeft gemaakt en wil zeker in de
toekomst zich nog verder ontwikkelen.
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