Baanmanager Drijfholt: ‘Dit is
misschien wel de mooiste baan
van Noord-Nederland!’
Het team van De Compagnie
‘Bij het clubhuis rechtsaf, dan kom je bij onze schuur’, appt Anton Metselaar kort voor mijn aankomst. Dat kan niet missen. En direct links in de schuur is de ruimte waar het greenkeepersteam al
zit te wachten. Mét Groninger koek van bakkerij Knol op tafel als versnapering.
Auteur: Broer de Boer

Als magazine zijn we te gast bij het team van
golfbaan De Compagnie in Veendam. Dit
bestaat uit Angelo Norder (25), Klaas Sie (53),
Anton Metselaar (52) en projectleider Bart
Hooghiemstra. Ze zijn allen in dienst bij De
Enk Groen & Golf. Hooghiemstra is niet aanwezig; Peter Koop is wel aangeschoven bij ons
gesprek. Hij is regioleider Noord bij De Enk
Groen & Golf. Hoofdgreenkeeper Metselaar
wil ook nog graag Aaldrik Boneschansker en
Arcmedes Constantie noemen. Zij hebben het
afgelopen groeiseizoen via een uitzendbureau
het vaste greenkeepersteam versterkt.
Even voorstellen
Waaruit bestaat het operationele team? Ze

er ook naar uit om de greenkeepersopleiding
te volgen, want dat is hem door De Enk in het
vooruitzicht gesteld.
Klaas Sie blijkt een oudgediende op De
Compagnie. Hij werkte er van 2005-2010 als
greenkeeper en keerde terug nadat hij een

stellen zich voor: Angelo Norder was eerder
timmerman, maar werkt nu binnen de WIAregeling alweer ruim een jaar op deze baan.
Van oudsher is deze instromer hovenier en hij
vertelt dat hij erg geniet van dit buitenwerk.
Het harken van het zand van de 48 bunkers is
slechts één van zijn taken. Later zal blijken dat
de passie van de jonge greenkeeper ook ligt bij
het gebruik van de software waarmee de Toromachines hier autonoom de holes kort houden.
Dat Metselaar hem nu inwijdt in de geheimen
van het onderhoud, vindt hij helemaal ‘cool’.
Binnenkort gaat hij met hem mee naar de
werkplaats van de golfbaan bij Nunspeet, waar
ze de rondsels van hun machines zelf zullen
slijpen. Dat lijkt hem zeer interessant. Hij ziet
Angelo Norder
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aantal jaren onder meer heftruckchauffeur was.
‘Ik las de vacature. Greenkeeper zijn vind ik het
mooiste werk wat er is. En ik ken de baan goed’,
zegt hij glimlachend. ‘Ik weet nog dat de golfclub een deel van het naastgelegen sportpark
als drivingrange gebruikte. De Compagnie is
dus heel klein begonnen. Naast uitbreidingen zijn de lussen overigens ook aangepast.
De golfbaan blijft in beweging en verandert
steeds.’ Verder heeft Sie golfen als hobby. Dat
blijkt hij zelfs verdienstelijk te doen, want in
2005 deed hij mee aan het NK pitch-and-putt.
Zijn handicap blijkt -6 te zijn, waarmee hij ook
op de 6.871-yardsbaan in Veendam zijn mannetje staat. Sie noemt de sfeer hier gemoedelijk.
Arm en rijk, jong en oud golfen hier door elkaar
en men kent elkaar. In jeans lopen vormt hier
geen probleem.
Metselaar had verschillende greenkeeperfuncties nadat hij in 2013 als hoofdgreenkeeper de
golfbaan bij Zeewolde verliet. Metselaar: ‘Op
Zeewolde had ik het uitstekend naar mijn
zin, maar na twintig jaar vond ik dat ik aan
een nieuwe uitdaging toe was. Ik werkte
daarna voor De Ridder en kwam terecht op
het Golfcentrum Amsteldijk van de familie
Loogman. Via Bart Hooghiemstra ben ik bij
De Enk terechtgekomen. Ik werkte eerst op
Naarderbos, daarna Edda Huzid en vervolgens
Heelsum. In januari 2021 mocht ik hier op
De Compagnie aan de slag. De baan ligt in
een mooie omgeving, maar staat ook bekend
als zeer vochtig. Vooral in de winter kan het
heel nat zijn. Daarnaast merk ik dat de baan
in de zomer weer gemakkelijk kan opdrogen.
Overigens heb ik in het natte jaar 2021 de
fairwayberegening maar zeven keer hoeven

Peter Koop (rechts) bij één van de vele mooie waterpartijen

te starten… Dat eerste jaar was lastig, met
een nieuw team, terwijl ik de baan nog moest
leren kennen en ontdekken hoe alles werkt en
loopt. Zo moest ik er zelf achter komen hoe de
beregeningsinstallatie werkt. Gelukkig gaf mijn
voorganger, Jos van Zijl, me waardevolle informatie als ik ergens niet uit kwam of met vragen
zat’, aldus Metselaar.
Expansie De Enk
Peter Koop mogen we gerust ook als teamlid
zien. Hij is regioleider Noord bij De Enk Groen
& Golf en werkt vanuit het Friese Drachten.
Hij is sinds 2016 in dienst van De Enk en
werkte eerder onder meer bij Zinco Benelux.
De Groninger in hart en nieren verhuisde naar
het ‘Grunninger heitelân’ om de positie van De
Enk in Noord-Nederland te versterken. Over de
expansie vertelt hij: ‘De Enk is in de regio Noord
inmiddels gegroeid van 25 naar 40 medewer-

kers in het kortgrasbeheer en groenonderhoud.
Deze baan onderhouden we sinds 2021, nadat
hij daarvoor achttien jaar bij één en dezelfde
aannemer in onderhoud was. Ons plan van
aanpak gaf de doorslag bij de gunning van de
opdracht, voor een periode van vijf jaar met
een optie op twee jaar verlenging. Na deze
periode moet er een nieuwe aanbesteding
plaatsvinden.’
‘In ons plan van aanpak hebben we nadrukkelijk vermeld dat we de focus op natuurontwikkeling willen leggen. Zo staat er binnenkort een
afspraak met Heem gepland over de inzaai van
meer gebiedseigen meerjarige wilde planten.
Verder gaf onze visie op onderhoud de doorslag, naast onze ervaring met GEO-certificering,
robotisering en digitalisering met Kaartviewer.
Dat we ervaring hebben met het werken met
beeldbestekken, vormde een pre. Dit is allemaal
conform onze pay-off, met daarin de naam De
vernieuwers.’
Samen met projectleider Hooghiemstra onderhoudt Koop het contact met de golfbaan. Hij
zegt zich erg betrokken te voelen bij het operationele team. Daarnaast zijn er nog andere collega’s die de hoofdgreenkeeper met specifieke
disciplines en kennis ondersteunen, zoals op
het gebied van bemesting, groot onderhoud
en automatisering. Contractueel gaat het bij De
Compagnie uitsluitend om het beheer van de
golfbaan. Het onderhoud van bomen en het
snoeien van heggen, bijvoorbeeld, vallen hierbuiten. ‘Maar daarvoor en voor andere werkzaamheden kunnen we afspraken maken’, aldus Koop.
Machinepark
Nagenoeg alle materieel wat je maar kunt
bedenken staat in de schuur. Het staat vermeld

Klaas Sie
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V.l.n.r.: Anton Metselaar, Angelo Norder, Peter Koop en Klaas Sie

op de uitgebreide machinelijst die Metselaar
aanleverde bij dit artikel. Hij verduidelijkt: ‘De
Enk investeert in Noord-Nederland behoorlijk
in de tak kortgrasbeheer. Helaas zijn hier geen
andere golfbanen in de omgeving die ook door
ons worden onderhouden. Dit maakt materieeluitwisseling lastig, hoewel we een beroep kunnen doen op machines die ook op sportvelden
in Groningen worden ingezet. De transportafstanden zijn echter vrij groot. Dat is meteen de
reden dat we hier bijna alle benodigde machines in de loods hebben staan. We kunnen over
de machines beschikken op het moment dat
het nodig is.’ Hiermee onderhoudt het greenkeepersteam op De Compagnie voornamelijk

de bekende grasvlakken en andere spelelementen. Contractueel gebeurt dit hier op basis van
een beeldbestek, waarbij kwaliteit B is afgesproken. Metselaar vertelt dat leden en vrije golfers
de greens hier als A+ ervaren en de rest als B+.
De nieuwe clubmanager Fopke Drijfholt, een
verdienstelijk golfer, noemt de baan ‘misschien
wel de mooiste baan van Noord-Nederland’. Wat
is het geheim van Metselaars team? Metselaar:
‘Allereerst leg ik mijn oor goed te luisteren bij
mijn collega Sie. Hij is een ervaren golfer en
vertolkt voor mij ook de stem en de mening van
de golfers over de staat van de golfbaan. Wat
overigens niet betekent dat we altijd direct iets
doen met alle opmerkingen van golfers.’

Slow mowing
Zo kwam Sie met een initiatief dat hij slow
mowing noemt, en dat goed uitpakte voor de
kwaliteit van de greens. Hij licht toe: ‘Het komt
erop neer dat je door rustiger maaien meer
snijdingen van het gras maakt per strekkende
meter. In mei 2021 merkten we namelijk dat
de grasgroei gering was en bovendien dat de
bal niet wilde doorrollen. Naast het rollen van
de greens zijn we veel rustiger gaan maaien.
Dit heeft de kwaliteit van de greens aanzienlijk
verbeterd. Overigens bestaan er opmerkelijke
verschillen tussen de greens die 1989 werden
aangelegd en die van 2006. Bij de eerste aanleg
treffen we straatgras vooral pleksgewijs aan; bij
de laatste aanleg is het evenrediger verdeeld.
Enfin, de bal rolt goed en recht op alle greens.
En er zijn opvallend veel single-handicappers
die hier graag spelen.’ Volgens Sie wordt het
targetgolfspel hier veel beoefend. Daar heeft
hij ook een verklaring voor: ‘Beginners, vooral
jongeren, leren dat op onze 9-holes-par-3baan en nemen dat automatisch mee naar
de 18-holesbaan. Er wordt hier veel meer dan
voorheen direct op de pin gespeeld. Ik zie dit
als een echte trendbreuk.’ En dat terwijl je elders
geluiden hoort dat er veel minder targetgolf
gespeeld wordt.
Elektrisch en diesel
Op verzoek van de club worden de greens nu
onderhouden met een elektrische triple-maaier.
De Compagnie leverde een bijdrage aan de
meerkosten van deze machine. Voor het maaien
van de fairways zet De Enk hybride robotmaaiers in met software van Terratronic. Aanvankelijk

De passie van Angelo Norder ligt ook bij het werken met software.
www.greenkeeper.nl - 2/2022

13

team
in beeld

ging dit met teach-and-play, maar nu kun je ook
maaizones aanwijzen. De robot-roughmaaiers
werken met software van hetzelfde merk, met
een verbeterd type teach-and-play-systeem.
Metselaar: ‘En voor als het nodig is, hebben
we ook nog een getrokken roughmaaier in de
schuur staan.’
Met uitzondering van de triple-maaier werken
de machines hier op traditionele diesel, maar
volgens Koop is er overleg gaande om over te
schakelen op de duurdere, maar minder emissie
veroorzakende HVO100: ’Dat geeft 90 procent
minder emissie dan traditionele diesel. We zijn
ons allen bewust van het milieu en zoeken naar
alternatieven. Het bereiken van de vijfde trede
op de CO2-prestatieladder is natuurlijk ook de
ambitie van De Enk.’ Metselaar was als jeugdige
verzot op tractorrijden. Nog steeds heeft hij
affiniteit met rijdend materieel dat is uitgerust
met verbrandingsmotoren. Wel is hij ervan
overtuigd dat HVO100 en elektrificering slechts
tussenstappen zijn. Hij is vooral benieuwd naar
de mogelijkheden die waterstof in de toekomst
gaat bieden als energiedrager.
Overlegstructuur
Fopke Drijfholt trad begin dit jaar aan als
nieuwe baanmanager (hcp 8.4) en is in dienst
van de vereniging. Hij vertelt: ‘De club gaat dus
over de investeringen in de baan. Daarbij zie ik
mezelf als kwaliteitsbewaker. De baancommissie speelt een belangrijke rol. Die beoordeelt
de investeringen in de baan, geeft prioriteiten
aan en stemt regulier en groot onderhoud
met mij af. Dit heeft immers ook impact op de
spelers, en bepaalde speeldagen mogen niet
in het gedrang komen. Elke maandag heb ik

Aanleg van nieuwe drainage door De Enk

als clubmanager overleg met het complete
greenkeepersteam. Dat gaat vrij informeel en
dus niet hiërarchisch. We kijken wat er op de
planning staat en hoe we dat kunnen matchen
met de speelagenda. Ik werk hier nu enkele
weken, en drie zaken vielen me op. Allereerst is
zowel de 18-holes- als de par-3-baan hier bijna
elke dag vol gepland! Verder vond ik de passie
van de hoofdgreenkeeper opvallend. Hij heeft
aandacht voor alles wat hier groeit en bloeit, tot
en met de grondstructuur. Het enthousiasme
van het hele team geeft me veel vertrouwen
in de verdere doorontwikkeling van de baan.
Ten derde, maar dat is volledig subjectief, valt
de schoonheid van de baan me op. Vandaar
mijn uitspraak dat dit misschien wel de mooiste
baan van Noord-Nederland is –een uitspraak
die ik overigens ook van anderen hoor! Bij
De Compagnie gaat de aandacht er het hele
jaar naar uit om de grote greens met hoogteverschillen zo mooi mogelijk te houden. Niet
pieken bij bepaalde wedstrijden, maar het hele
seizoen mooie greens, dat is ons motto. Zo kunnen we altijd een goede indruk maken op de
golfers en gasten. Wintergreens kennen we hier
niet, ondanks de speeldruk!’
Planningsbord
Een groot bord in het greenkeepersverblijf
toont de weekplanning. ‘Best wel handig’, vindt
Norder. Hij is als laatste in dienst gekomen en
nog steeds bezig zijn weg te ontdekken. ‘Het
geeft een goed overzicht van wat we moeten
doen. Waar ik ook blij mee ben, dat zijn de
toolboxmeetings die mijn werkgever organiseert. Die bijeenkomsten gingen de laatste tijd
natuurlijk via Teams. Het gaat dan bijvoorbeeld
over nieuwe regels, de aanleg van daktuinen,

omgaan met hijswerktuigen of hoe je tekenbeten kunt voorkomen. Ik vind dat nuttig en
steek er veel van op.’ De hoofdlijnen van de
planning zoals die op het bord staat, worden
overigens bedrijfsbreed binnen De Enk gedeeld.
Metselaar: ‘Dit maakt het gemakkelijker voor
de organisatie om machinisten van specifieke
machines in het kortgrasbeheer efficiënter in te
delen.’
Dat er veel leden zijn die graag een balletje slaan op De Compagnie is duidelijk. De
parkeerplaats bij het grote clubhuis en de
9-holes-par-3-baan staat vol met auto’s op deze
doordeweekse dag. Naast veel greenfeespelers kent de club een hospitality chain met zes
noordelijke clubs. Daarnaast komen er ook
gasten spelen van de regionale viersterrenclubs,
waaraan naast De Compagnie de golfclubs De
Groene Ster, Havelte en Zwolle deelnemen.
De golfbaanaannemer heeft zich contractueel
verplicht om de baan zes weekenden per jaar
op te poetsen tot extra wedstrijdconditie. Welke
weekenden dat zijn, wordt in overleg met de
clubmanager vastgesteld. Normaliter vinden
hier vele toernooien en clubwedstrijden plaats.
Ook daarvoor doet het team zijn uiterste best
om, binnen de bestaande mogelijkheden, de
baan in goede conditie te brengen. Wat zeker
niet onvermeld mag blijven, is dat de leden hier
elke maand om de maandbeker strijden en daar
is veel animo voor.
Baan verbeteren
Op deze grauwe, winterse dag treffen we verrassend veel golfers aan op de baan. Sie noemt
dit normaal: ‘De club heeft 1.200 leden en is
populair bij greenfeespelers. De baan is con-

Samen aan de slag om de bestaande drainage door te spuiten
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stant in beweging, zoals ik al zei. Oudere leden
kunnen je soms met weemoed precies vertellen
waarom, wanneer en waar een bepaalde boom
geplant is. Eerder lag hier ook nog een vliegveld. De baan is nat, maar is altijd geopend. Dat
betekent dat er veel met draagtassen gespeeld
wordt. Trolleys zijn onder natte omstandigheden taboe. Maar, zoals onze baancommissaris
Douwe Kok altijd geruststellend zegt, in maart is
de baan altijd weer droog. En meestal klopt dat
ook. Het betekent dat we steeds het waterpeil
in de omringende sloten in de gaten moeten
houden.’ Metselaar vult aan: ‘In principe zitten
we in een open gebied, dat ook als retentiegebied fungeert. Er is overleg met het waterschap en de gemeente over het waterpeil in
de sloten. Bij de aanleg van de holes is zo’n 30
centimeter teelaarde afgegraven en weggezet.
Het veen is daarbij afgegraven tot op het zand
en daarop zijn drainagereeksen gelegd. We zijn
nu bezig het afwateringssysteem te renoveren.
De bestaande drainage wordt doorgespoten
en waar nodig hersteld. Ook leggen we nieuwe
drainagereeksen aan. We zijn nu in de fase dat
we de Vibra Sandmaster gebruiken op de baan.
Al met al is dit een behoorlijk klus, waarbij we
rekening moeten houden met het weer en de
omstandigheden die we aantreffen.’
Schimmel
De aanwezigheid van dollarspot en fusarium
was spannend voor Metselaar, toen hij als
Rust en ruimte
De ruim opgezette baan laat golfers rust,
ruimte en de elementen ervaren, wat
iedere golfronde tot een uitdaging maakt.
Kenmerkend voor De Compagnie zijn de
vele strategisch gelegen waterpartijen.
Met het uitgegraven zand hiervan is
een glooiend landschap gemaakt. In het
landschappelijke geheel vormen de waterpartijen een perfecte eenheid met de aantrekkelijke hoogteverschillen in baan. Met
totaal bijna anderhalve hectare aan greens
mag je De Compagnie gerust groot noemen. Ze hebben veel glooiingen en worden bewaakt door 48 bunkers. De baan,
liggend op sportpark De Langeleegte,
werd in 1989 op 40 hectare aangelegd en
telde toen negen holes. De tweede negen
holes werden op 45 ha aangelegd en in
oktober 2006 geopend. In oktober 2006
werd de 5-holes-par-3-baan uitgebreid
naar negen holes.

greenkeeper kwam werken op De Compagnie.
Temperatuur, vocht en bemesting bespoedigen de invasie hiervan. ‘Uiteindelijk viel
dit mee op de greens. Ik denk hierbij aan de
zegswijze: Als de barbecue uit de schuur komt,
moet je de kraan van de beregening sluiten.
Wat bemesting betreft, zitten we met de
greens op een jaarlijkse gift van 40 kilo stikstof. We proberen het gebruik van herbiciden
en fungiciden zoveel mogelijk te beperken;
daarmee zitten we nagenoeg op de nullijn.’
GEO-certificaat
De Compagnie vindt het van belang om zich op
natuurontwikkeling te focussen. Sinds 2018 is de
baan in het bezit van het GEO-certificaat. Eind
januari 2022 werd de audit voor de verlenging
van het certificaat uitgevoerd. Metselaar: ‘We
vonden de audit veel strenger dan de aanvankelijke entreebeoordeling. Naast de natuurontwikkeling op de baan kwamen er nu ook andere
zaken aan de orde, zoals het gebruik van leds,
het waterverbruik en het horecagedeelte, waarbij onder meer gekeken werd naar het omgaan
met reststoffen. Daarbij werd een uitgebreide
lijst met aandachtspunten kritisch doorlopen.’

Metselaar en zijn team hanteren een opvallende
maatregel die waterverspilling tegengaat. De
greenkeepers gebruiken geen hogedrukreiniger op de schoonmaakplaats, maar spuiten de
Machinelijst De Compagnie:
• Toro 1000 handmaaier
• Toro 1000 handmaaier
• Maaier kooi - Toro - Greensmaster
E-Triflex 3370
• Maaier kooi - Toro - GM3250D
• Maaier kooi - Toro - GM325D
• Maaier kooi - Toro - GM3250D Dynamow 2
• Maaier kooi - Toro - RM 5010-H robotmaaier
• Maaier slagmes - Toro - GM 3500 SW
• Maaier slagmes - Toro - GM 4500D
robotmaaier
• Getrokken roughmaaier Snake TR2020
• Tractor 30/50 pk - John Deere 4410
met voorlader
• Tractor 30/50 pk - John Deere 4400
• Bunkermachine John Deere 1200A benzine
• Transporter - John Deere - Turf Gator benzine
• Transporter - CC Carryall 500 elektrisch
• Transporter - CC Carryall 700 elektrisch
• Graskar
• Graskar

machines onder lage druk met veel oppervlaktewater schoon. Over de natuurontwikkeling
valt ook nog iets bijzonders te melden: onder de
30 cm landbouwgrond die werd weggezet en
de afgegraven veenlaag zit een zandlaag. Door
de verschraling kwamen daaruit spontaan rietorchis en zonnedauw (een vleesetend plantje)
tevoorschijn. Deze planten tref je veelvuldig aan
op de baan. Daarnaast is er enkele jaren geleden een bloemen- en bollenmengsel gezaaid.
Dit leidde volgens Koop niet tot het blijvende
resultaat dat verwacht was. Koop: ‘Daarom hebben we de kennis en de hulp van het bedrijf
Heem ingeroepen. Dit is gespecialiseerd in het
verzamelen van zaad van soorteigen kruiden in
verschillende gebieden, en in het vermeerderen
van de planten op een soortgelijke teeltbodem.
Het geoogste zaad wordt vervolgens aangeboden in het gebied van herkomst, om zo de
soortenrijkdom een boost te geven.’
Ten slotte prijst Koop de wijze waarop Metselaar
in korte tijd een dergelijk goed functionerend
team voor De Compagnie heeft weten op te
bouwen, waarvan de leden heel goed op elkaar
zijn ingespeeld.
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• Truturf greenroller
• Toro verticaal kooien
• Ryan zodensnijder
• Husqvarna bladblazer 525 iB
• Husqvarna rugblazer 550 iBTX
• Husqvarna bosmaaier 535 iRXT
• Husqvarna multitool 325 iLK
• Husqvarna accuzaag 540 iXP
• Handmaaier luchtkussen Toro Hoover Pro 550
• Husqvarna hogedrukreiniger PW 460
• Maaier kooi - Toro - GM3250 (TTR14L)
• Slijpmachine Rapid Facer
• Aanbouw - bladblazer - Trilo - BL740
• Vertidrain 7215
• Vicon strooier aanbouw
• Sisis beluchter aanbouw
• Tycrop 180 dressmachine
• Beluchter Procore aanbouw
• Grondbak Hekamp S150
• Kieper Nimos
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