IN DE PRAKTIJK | Greenkeeper

“Ik hou van het spel
tussen natuur en sport”
VANAF HET KRIEKEN VAN DE DAG IS KOERT DONKERS SAMEN MET ZIJN ZEVEN COLLEGA’S IN TOUW OM
TEES, FAIRWAYS EN GREENS IN TOPCONDITIE TE HOUDEN. HIJ VERLIEST DE BELANGEN VAN ZOWEL DE
RECREATIEVE SPELERS ALS DE LAGE HANDICAPPERS NIET UIT HET OOG.
KOERT DONKERS | LEEFTIJD 44 jaar | FUNCTIE Hoofdgreenkeeper | WERKGEVER Golfclub Princenbosch | OPLEIDINGEN Hoofdgreenkeeper/
Manager Groen | WERKERVARING Greenkeeper Prise d’eau, hoofdgreenkeeper Almkreek en Princenbosch, greenkeeper op Dutch Open, Scottish
Open en Ryder Cup 2002, student-greenkeeper Gleneagles

TEKST JAN KEES VAN DER VELDEN | BEELD RONALD SPEIJER

62

GolfMarkt #9 | September 2016

“Ik hou van het spel tussen natuur en sport”

KOERT DONKERS vertelt tijdens een rondrit over de 27-holesbaan van Princenbosch honderd uit over zijn werk, zijn ideeën
en de schoonheid van het vak. Maar opeens trapt hij op de rem:
de green is bezand, maar de sprinklers hebben hun werk niet
gedaan. Dankzij een programma op zijn tablet kan het beregenen alsnog beginnen.
JE BENT SINDS 1999 GREENKEEPER, MAAR VAN DIT
SOORT TOEPASSINGEN KON JE DESTIJDS NIET EENS
DROMEN. “De ontwikkelingen gaan snel. Op dit moment
meten we regelmatig het vocht, de verdichting, de impact van de bal, we bekijken het gras met de microscoop
en we sturen regelmatig bodem- en bladmonsters weg
en we kijken met de stimpmeter hoe snel de greens zijn.
We bemesten de greens helemaal vloeibaar zodat we zo
optimaal mogelijk de juiste giften kunnen geven. Deze
ontwikkelingen gaan alleen maar door, kijk maar eens
hoe ver ze in de land- en tuinbouw zijn.”
MAAR VAKMENSEN VERTROUWEN TOCH OOK OP
HUN FINGERSPITZENGEFÜHL? “Dat zal altijd zo

blijven. Maar de combinatie
tussen enerzijds je ervaring
en je gevoel en anderzijds
de moderne technieken
zorgt ervoor dat je je werk
nog beter kunt doen.
Greenkeeping is art and
science.”
PRINCENBOSCH IS EEN

sief bezig om de baan milieuvriendelijk te onderhouden.
Niet omdat het van de overheid moet, maar omdat je
ook je ten opzichte van je omgeving je verantwoordelijkheid wil nemen. En de samenleving is ook steeds
bewuster als het om dit soort zaken gaat. Groen denken
en groen onderhoud is dan ook een integraal onderdeel
van de visie van de eigenaren, de familie Beenackers, en
de club. Dat is de reden dat we al in een vroeg stadium
Committed to Green waren en hebben voldaan aan de
eisen die GEO stelt.”
JE MAAKT JE DAN OOK GEEN ZORGEN OVER HET
VOLDOEN AAN DE EISEN DIE VANAF 2020 WORDEN
GESTELD? “Nee, Princenbosch is daar klaar voor, met
name de greens. We hebben een goed grasbestand en
een prima opbouw. We hebben de opbouw van ons vilt
onder controle en het afvoer van het water is optimaal.
Al hoop ik wel dat golfbanen straks voor echte noodgevallen een medicijnkastje
mogen hebben. Het af en toe
extreme weer, de hoge speldruk en stijgende kwaliteitseisen maken het tot best een
complex geheel.”
EN ALS VOORZITTER VAN DE
NEDERLANDSE GREENKEEPER
ASSOCIATIE HEB JE DAAR
VAST OOK EEN ALGEMENE
MENING OVER. “Zeker. Ik
denk dat er banen zijn waar de
problematiek en de gevolgen
van de Green Deal worden
onderschat. Maar let op: niet
door de greenkeepers, maar
door managers die denken dat
het kan worden opgelost door
een externe partij in te huren.
Banen die nu nog niet met de
Green Deal bezig zijn, kunnen
echt in de problemen komen.’”

ACTIEVE CLUB . “We hebben
veel leden en er wordt veel
gespeeld. Aan de ene kant
“Als je nu nog niet met de
heb je de mensen die vooral
Green Deal bezig bent, kun
voor hun genoegen rondjes
spelen, aan de andere kant
je echt in de problemen
zijn er op Princenbosch ook
komen”
veel lage handicappers. We
hebben twee hoofdklasseDE NGA BESTAAT 25 JAAR.
teams. Dat vraagt om
balans. Tijdens de competitie en het Princenbosch Open MAAR ER IS NOG WEL WAT WERK TE DOEN. “Het is een
in begin juni, wil je de betere spelers uitdagen met snel- goede club, er is veel om trots op te zijn. Maar de rol
van de NGA gaat veranderen, meer ondersteunend en
lere greens en hogere rough. Maar in andere perioden
informerend. We moeten dus weten wat er speelt en dat
moet je meer aan de gewone golfers denken. Dat spel,
begrijpelijk uitleggen. We doen dit via een nieuwe site
tussen sport en natuur, in combinatie met goed, groen
en nieuwsbrieven. Daarnaast gaan we meer kennisdaonderhoud, dat is wat dit vak zo mooi maakt.”
gen organiseren. We willen ook de verbindende groene
GROEN, ONDERHOUD. DAT IS EEN AARDIGE BRUG
factor zijn als het gaat om de NGF, NVG, de Green Deal
NAAR DE GREEN DEAL. “We zijn al een paar jaar intenen bijvoorbeeld de DTRF.”
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