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bloeien en groeien en de vogels kwetteren er lustig op los. De Golf & Country
Club in Bled houdt zich veel bezig met
de natuur. Zo zijn ze ook aangesloten bij
de European Environmental Golf. De
omvang van de baan is 100 hectare waarvan 40 procent bebossing is. Ieder jaar
snoeien ze alleen de bomen en struiken
die nodig zijn. Zo is er niet te veel groen,
maar ook niet te weinig. De konijnen
mogen gewoon rondsnuffelen op de
greens omdat de Sloveense soort volgens
Bosjan geen hinderlijke holen graaft.
Verder vliegen er zestig soorten vogels
rondom de golfbaan. Daarvan hebben er
45 een nest op de baan. De greenkeepers
laten dan ook extra gras en bomen groeien voor de dieren. Ook de mollen kunnen
er lustig op los graven, want die zitten
alleen in het hoge gras rondom de baan
en niet op de baan zelf.
^

Konijnen die rond mogen grazen op de greens, gras en bomen die volop langs de greens groeien,
ruim 200 soorten bloemen, 60 soorten vogels en irrigatie met water uit de bergen. Het klinkt niet
alsof we hier praten over de grootste golfbaan van Slovenië, maar eerder alsof we het hebben over
een sprookje.

^

Sloveense greenkeeper
streeft naar meer

Onderhoud
Iedere dag golfen er zo’n 120 mensen in
Bled. In de zomer bestaan deze voornamelijk uit toeristen uit Italië, Oostenrijk,
Engeland én Nederland. Er werken tien
greenkeepers en een monteur.
’s Morgens beginnen de greenkeepers
al vroeg met het klaarmaken van de
greens, zodat die op tijd klaar zijn voordat de golfers komen. Voor het onderhoud gebruiken de greenkeepers
machines van Jacobsen. “De greens worden iedere dag gemaaid, de rest om de
dag en de rafts twee keer per week.
Op de banen hebben we drie soorten
gras met verschillende kleuren. Om
ervoor te zorgen dat het gras een mooie
groene kleur krijgt, voeden we het gras
met ijzer, maar verder wordt er helemaal
geen bemesting gebruikt”, vertelt Bosjan.
“Bij mooi weer beregenen we elke drie
dagen, maar soms ook een week niet.”

Het heuvelachtige landschap met op de
achtergrond de bergen met sneeuw.

Over het algemeen is het weer in Slovenië
enkele graden warmer dan in Nederland.
Alle beregeningsapparatuur wordt met
de hand aangezet. Alleen bij de nieuwe
oefengreen gaat de beregening automatisch. Het is de bedoeling dat in de toekomst alles automatisch wordt.

Engelse architect
Voor de renovatie en automatische beregening is de Engelse architect Howard
Swan ingeschakeld. Bosjan heeft er alle
vertrouwen in dat de golfbaan daardoor
nog beter wordt. “De greens op de golfbaan zijn al 54 jaar oud en dus niet
gebouwd naar de tegenwoordige maatstaven en niet zo glad en vlak. Ook
komen er een aantal nieuwe greens. De
golfbaan heeft nu drie vijvers, maar het
is de bedoeling dat er meer komen want
die gaan ook zorgen voor het water voor
de beregening. In de vijvers zit goed
water doordat het uit de bergen komt,
het is altijd schoon. Daardoor hebben we
vrijwel geen werk aan de vijvers en kan
het water zo gebruikt worden om de
greens te besproeien.” Tegelijk met de
renovatie cq. uitbreiding komt er ook
een nieuw veiligheidsplan. Er staan nu
bijvoorbeeld al bomen om eventuele
ballen op te vangen en ze hebben een
verkeerslicht bij de weg staan, zodat de
golfers veilig kunnen spelen.
^
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Een bankje met plattegrond is bij elke
hole te vinden.

Vooruitgang
Ondanks dat er nog het nodige veranderd
moet worden aan de banen, zou Bosjan
niet willen ruilen met bijvoorbeeld een
golfbaan zoals in Amerika. “De golfbanen in Amerika zijn veel te vlak en er
zijn helemaal geen bomen. De mooiste
golfbaan die ik heb gezien was in
Valderrama in Spanje. Met name het
rijke dierenleven en de natuur vind ik
schitterend.” Maar voorlopig is hij nog
zeer tevreden met zijn werk in Slovenië.
“Iedere dag is anders. Je moet ieder jaar
beter worden vanwege het aantal banen.
We krijgen ook ieder jaar nieuwe machines met steeds nieuwere technieken.
Dus we kunnen steeds weer blijven leren.
En dat in de vrije natuur en met mensen
die passie hebben voor hun sport.”
Toch blijft de Sloveense greenkeeper
naar vooruitgang streven. “Natuurlijk
kan het onderhoud aan de golfbaan
altijd beter. Maar dat ligt ook aan het
geld dat we ervoor krijgen, de machines
en het personeel. Ik zou graag meer
machines hebben en natuurlijk het
nieuwe beregeningssysteem vanwege
het steeds warmere weer. Dat zou een
goede stap in de richting zijn.”
^
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Chantal Holweg is freelance journalist.
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den, hij wist alleen hoe je bomen en
planten moest verzorgen. “Toen ik aan
mijn baan als greenkeeper begon, wist ik
helemaal niets van golf en ook niet wat
spelers nodig hadden. Ik vond het daarom heel moeilijk om me aan te passen.”
Het eerste jaar was Bosjan dan ook werkzaam als assistent hoofdgreenkeeper en
^
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osjan Luznar (40) is de hoofdgreenkeeper van de Golf &
Country Club in Bled. Deze stad
in het noordoosten van Slovenië ligt
tussen de besneeuwde bergen en groene
landschappen. Bosjan is nu zeven jaar
werkzaam bij de Golf & Country Club.
Hij wist niets van golfbanen onderhou-

leerde hij alles van de vorige hoofdgreenkeeper. Daarna moest hij het zelf
uitzoeken.
Vriendelijke konijnen
Maar met dat zelf uitzoeken is het helemaal goed gekomen. De greens liggen er
goed verzorgd bij, de bomen en struiken
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