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St. Andrews, een 
onvergetelijke ervaring
Eind vorig jaar werd greenkeeper Davy Driesen uitgeroepen tot Toro Greenkeeper Student of the Year 2018. Die prijs leverde hem een stage van een 

maand op bij een van de oudste en meest prestigieuze banen ter wereld: golfbaan St. Andrews. Hoe is deze bevallen? 'Het is een heel avontuur geweest.'  
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Student Greenkeeper of the Year Davy Driesen terug van Schotse stage

In oktober draaide Davy Driesen (Koninklijke 
Limburg Golf Houthalen) mee op de befaamde 
Schotse golfbaan, waar hij de kneepjes van het 
vak kreeg bijgebracht door Schotse professionals. 
Driesen: ‘Deze stagemaand was voor mij een 
goede leerschool. Ik heb veel geleerd van Toro 
en van grote greenkeepers die werkzaam zijn 
op St. Andrews. Vaak wezen ze me ook op kleine 
dingen waar ik veel informatie uit kon halen. Dan 
ging het om technische zaken die mij in België of 
Nederland nooit zo zijn opgevallen en waar ik tot 
dusver nooit mee in aanraking ben gekomen. Denk 
bijvoorbeeld aan de brushkit op het maaitoestel of 
punters in het lijnhakensysteem om het zand in de 

plooi te krijgen. Maar ik denk ook aan het maken 
van een programma voor topwedstrijden en wat 
daar voor greenkeepers allemaal bij komt kijken.’ 

Speciale waterkarretjes
Ook de communicatie met het personeel op het 
'walhalla van de golf' was een eyeopener, vertelt 
Driesen. 'Bij ons moet je mensen tijdens wedstrij-
den vaak nog bijsturen. Op St. Andrews zijn duide-
lijke richtlijnen voor aanvang van een wedstrijd. Ze 
bereiden zich veel beter voor op topwedstrijden 
en werken gestructureerder.' Ook deed hij inspi-
ratie op door te werken met nieuwe machines. 
'De machines die zij gebruiken, hebben echt een 
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meerwaarde voor de baan. Uit het oogpunt van 
duurzaamheid zullen we in de toekomst moeten 
afstappen van het automatisch beregenen en de 
baan vaker handmatig moeten bijberegenen. Zij 
hebben daar bijvoorbeeld speciale waterkarretjes 
voor, die daarbij kunnen helpen.' 

Gestroomlijnd
De stage ging er iets chaotischer aan toe dan 
andere jaren, vertelt hij. 'Normaal regelde Gordon 
Moore de aankomst, maar hij had het te druk 
met andere praktische zaken. We moesten veel 
zelf uitzoeken, maar dat is ook onderdeel van het 
leerproces. Op het terrein stond hij me bij met 
raad en daad. Over het algemeen gaat het er op St. 
Andrews professioneler aan toe dan bij ons. Ook 
hebben ze een veel groter arsenaal aan machines 
en een groter aantal greenkeepers tot hun beschik-
king. Bij ons werken er vijf à zes mensen, daar zo'n 
achttien tot twintig. Daardoor verliep alles er een 
stuk gestroomlijnder.' Een belangrijke factor was de 
communicatie, vertelt hij. 'We stonden met elkaar 
in verbinding met een walkietalkie-set. Mensen 
met een specifieke taak kunnen bijvoorbeeld bij 
constatering van een ziekte op de greens deze info 
direct doorbriefen. Als je constant de baan moet 
afrijden, verlies je tijd.' 

Hoger niveau
Alles bij elkaar was de maand op St. Andrews een 
onvergetelijke ervaring, vertelt Driesen. 'Ik heb 
enorm veel opgestoken door goed te luisteren 
en te kijken. Het werkt op St. Andrews net als bij 
ons, maar dan groter en het werkproces is van een 
hoger niveau. Het was bijzonder om deze leer-
school te mogen ervaren. Ik ben Toro, Jan Plooij 
van Jean Heybroek, de Nederlandse Greenkeeper 
Associatie (NGA) en de Greenkeepers Associatie 
België (GAB) erg dankbaar.'
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