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TOP program Ralf Smeets 
 
Sinds april 2017 werk ik als greenkeeper/intern via het Ohio State Program op Harbour Town Golf 
Links. De baan is gelegen op het eiland Hilton Head, vlak voor de kust van South Carolina. 
 
Mijn internship begon in Columbus (Ohio) waar ik de eerste paar dagen een introductie kreeg van 
Michael O’Keeffe gevolgd door een rondleiding op de  Universiteit en Campus. Bij deze introductie 
kwamen ruim 30 jonge greenkeepers van over de hele wereld bij elkaar om de laatste documenten 
te ondertekenen, de rondleiding te volgen en te netwerken. 
 

 
 
 
 
 
RBC Heritage 
Na de eerste dagen in Columbus te hebben doorgebracht, vloog ik terug naar de 
oostkust om me te melden op het Sea Pines Resort waar mijn nieuwe uitdaging te 
wachten stond: de RBC Heritage 2017 en het internship op golfbaan Harbour Town 
Golf Links. 
Ik wist vooraf al dat ik bij aankomst mee kon werken op het prestigieuze PGA 
Tournement. Eenmaal aangekomen en de superintendent en zijn twee assistenten 
te hebben ontmoet, kwamen  al snel de andere interns de kantine uitgelopen om 
kennis te maken. 
De week van de Heritage heb ik in de ochtend de fairways en in de avond de rough 
gemaaid. De werkzaamheden waren gemakkelijk maar erg goed om snel wegwijs 
te worden op de course. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dagelijkse werkzaamheden  
 
Momenteel zijn we met 4 internationale interns op Harbour Town: 
1 Nieuw-Zeelander, 1 Australiër en 1 Schot. De rest van het team 
bestaat uit 1 superintendent, 2 assistenten, 2 Amerikanen en 11 
Mexicanen.  
De eerste weken was het van belang om de dagelijkse ochtendshift 
een routine te laten worden. De interns hebben vrijwel iedere 
ochtend dezelfde werkzaamheden. Of je maait de greens (7 dagen 
per week), je rolt de greens (±3/4 keer per week) of je doet de 
setup van de dag. De setup van de dag houdt in dat de tee-markers 
iedere dag verplaatst worden en dat de nieuwe pin gestoken wordt. 
Verder vindt de superintendent het belangrijk dat je als ‘laatste’ 
over de baan gaat en alles op orde brengt, zoals info bordjes 



Tee box Hole 15  

rechtzetten, bunkers aanharken om de collega’s te helpen, bunkerharken in de goede richting leggen 
en afval verzamelen. 
Het klinkt misschien als een lullig werkje, maar voor het bedrag wat de golfers hier betalen om te 
golfen is het natuurlijk vanzelfsprekend dat er veel aandacht aan de kleine dingen worden besteed. 
Persoonlijk vind ik de setup het fijnste werk in de ochtendshift omdat er vaak nogal wat druk op staat 
door de opkomende golfers en omdat het niet iedere dag hetzelfde is. 
De laatste weken spuit  ik één of twee maal per week de greens met o.a. fungiciden, herbiciden, 
pesticiden of bemesting. De greens worden hier met de ‘hand’ gespoten, dit om de insporing te 
voorkomen.  Ook ben ik de laatste weken getraind in het spuiten van de fairways en teeboxen. Ik ben 
me er verder ook van bewust dat de middelen die hier gebruikt worden tijdens het spuiten ten 
strengste verboden (gaan) zijn, maar mij gaat het 
om de totale ervaring die ik hier op kan doen. De 
ervaring van een machine gebruiken is mij meer 
waard dan de ‘waarde’ van wat er daadwerkelijk 
in de spuitmachine zit.  
 
De overige werkzaamheden in de middag 
verschillen voor mij van dag tot dag. Zo varieert 
mijn werk van renovatiewerkzaamheden van 
sprinklers en drainage tot het snoeien van de 
oude ‘Live Oaks’ en van de aangeplante bomen 
water geven tot het bemesten (granulaat) van 
greens na het topdressen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aerification week 
In de laatste week van mei en in de laatste week van juli hebben we 3 dagen de golfbaan gesloten en 
in deze tijd alle greens, tees,fFairways en rough-zones verticaal gemaaid, belucht, bezand en bemest. 
De greens werden eerst verticaal gemaaid waarna ik met twee Mexicanen de greens geprikt heb met 
de Toro Procore 648 holle pinnen. De greens/tees werden schoongemaakt door 6 Mexicanen. Dit 
alles werd met de hand gedaan zodat er zo min mogelijke betreding was op de green. In de 
middag/avond hebben we de greens bemest en gerold met bezem. De tees/approaches werden ook 
eerst verticaal gemaaid door een fairway-unit waarna ze geprikt werden door een intern. 
De fairways en rough-zones werden ook eerst verticaal gemaaid en daarna door twee 
contractwerkers geprikt met holle pinnen. Dit alles werd op de eerste dag gedaan. De dagen erna 
stonden meer in het teken van topdressen van greens, tees, approaches en landingsgebied en het 
opruimen van de fairway-complexen.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Prikken van approaches na het bezanden van de greens 

Fertilizer truck, fairways 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tot zover mijn ervaringen in Hilton Head Island. 
Momenteel zitten we in spanning of we na vorig jaar (Matthew red.) opnieuw getroffen worden door 
een orkaan. 
 
 
Ralf Smeets – september 2017 

 


