Mathijs van der Vinne in de weer met Kärcher-kettingzaag

Op zondagochtend wordt op de
Amsterdam Old Course niet
gegolfd, maar 'gekärcherd'
Over bezige bijtjes, verwende nesten en wilde wilgen
Je zou de Amsterdam Old Course het best kunnen vergelijken met dat beroemde Bretonse
dorpje. Aan de ene kant de Amsterdam Arena,
er dwars overheen de Utrechtboog en op de

Uw redacteur loopt toch al even mee in het
wereldje, maar werd nog nooit uitgenodigd
voor een reportage op zondagochtend. Op
het moment dat hij zich normaal nog een keer
omdraait in zijn warme bed, zat hij al aan de
koffie – met appelgebak – in Amsterdam. Een

club van ongeveer acht golfers komt daar,
vooral in de winter, iedere week bij elkaar, om
klussen uit te voeren om de greenkeepers te
ondersteunen. De AOC is klein, zowel wat leden
als wat oppervlak betreft, en heeft daardoor
slechts een beperkt budget voor golfbaanon-

achtergrond altijd de bouwwoede van de stad
Amsterdam. De vrijwillige greenkeepers van
de Old Course kregen een pakket accumachines van Kärcher te leen om de klusploeg van
zondagochtend te ondersteunen.
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Ben Kremer en Ankie Muller monteren de aanvliegstok van de ijsvogelwand.
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ACTUEEL
Oordeel
Oordeel over Kärcher-machines, getest op
de AOC in januari, februari en maart 2022
1. Bosmaaier: zeer handzaam, maaibladen
hebben prima snelheid, accu houdt zich
goed bij een klus van 3 uur.
2. Kettingzaag: fijne machine, krachtig
genoeg om bomen van 70 cm door te
halen, makkelijk te monteren en schoon
te maken.
3. Heggenschaar: goed apparaat, met
voldoende uithoudingsvermogen voor
zowel heg als laag struikgewas.
4. Stokzaag: handig om kleine takken en
hoge dode bramen weg te halen. Wel
relatief zwaar apparaat met beperkte
hoogte. Accu bleef goed.
derhoud. Ben Kramer, die fungeert als onbezoldigde voorman van het klusteam: ‘We hebben
nu met Martin van Wenum en Eric Sanders van
De Enk Groen & Golf een goede club greenkeepers in huis. Beter in mijn visie dan bij de vorige
aannemer. Maar natuurlijk kunnen zij met twee
mensen niet alles doen wat er gedaan moet
worden. Op dat moment komt ons klusteam
om de hoek kijken. Daarom waren we zo blij
met het aanbod van Kärcher. Wij hebben op
zondag ook maar beperkt tijd en dan helpt
het als je goede accumachines ter beschikking
hebt.’
Natuur
Het klusteam van de AOC doet met name
de werkzaamheden waar greenkeepers Van
Wenum en Sanders geen tijd voor hebben.

Siti Strijbosch toont het verwende nest bij de ijsvogelwand.

En dat is vooral werk in de rough, gericht op
het behoud van de natuur. De AOC is maar
klein en ligt op een van de drukste plekken
van Nederland. Dat houdt niet in dat er geen
natuur is op de baan. Zo onderhouden de
aspirant-greenkeepers van het klusteam twee
ijsvogelwanden. Zulke wanden zijn gemaakt
van een plaat betonplex; ze worden overeind
gezet bij een poel of vijver en er wordt een
aantal ronde gaten in gezaagd. Achter de platen wordt grond gestort. De ijsvogels graven
een nest in deze grond en kunnen dan vanuit
hun nest jagen op kleine visjes in de vijver.
Het punt is wel dat de omgeving rondom zo’n

ijsvogelwand ieder jaar vrij van brandnetels en
opschietende wilgen moet worden gemaakt.
Dan komen de Kärcher-bosmaaier en -kettingzaag prima van pas. Vrijwilliger Siti Strijbosch
laat een oud nest zien en oordeelt half grappend: ‘Verwende nesten, die ijsvogels. Alles
moet prima in orde zijn voordat ze hier willen
komen nestelen.’
Steven van der Vinne, een van de leden van het
klusteam, doet mij voor hoe hij een knotwilg in
no time ontmantelt. ‘Vroeger deden we dit met
handzaagjes. Dit gaat natuurlijk veel sneller,
maar je moet wel uitkijken wat je doet. Wij zijn
geen professionals, maar we zorgen er wel voor
dat we en zaagbroek, helm met spatscherm en
zaagschoenen hebben.’
Bosmaaier
Terwijl Mathijs van der Vinne met de kettingzaag in de weer is, is een andere clubvrijwilliger
bezig met het afmaaien van een strook, direct
langs de fairway van de achtste hole. Al het riet
wordt eerst gemaaid met de Kärcher en daarna
zorgvuldig bij elkaar geharkt. Ook de rough
wordt hier afgemaaid. Al het maaisel wordt op
broedhopen gezet. Wellicht kan een ringslang
deze hopen gebruiken als broedhoop. De vrijgemaakte grond wordt ook gebruikt voor het
plaatsen van een aantal bijenkasten.
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