Golf in Tatarstan

Par-5, 5e. Je speelt langs de helling naar beneden,
met uitzicht op de rivier de Wolga.

Arne van Amerongen werkte in Zwitserland voor golf- & countryclub Blumisberg, vlak bij de hoofdstad Bern, Toen hem in de lente van 2011
door Peter Harradine gevraagd werd of hij belangstelling had om in Tatarstan te komen werken. Was zijn antwoord was: ‘Tatarstan, waar
ligt dat?’ Hierbij geven Arne zijn relaas compleet met foto’s over hetgeen toen volgde.
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Ik had verwacht dat Tatarstan een of ander
onderontwikkeld gebied was. Ik ben altijd gek op
uitdagingen geweest, dus ik antwoordde meteen:
‘Ja, natuurlijk. Wanneer kan ik beginnen?’ Op
25 juli 2011 kwam ik in Kazan aan. Ik was zeer
onder de indruk van die moderne hoofdstad met
1,4 miljoen inwoners. De autonome republiek
Tatarstan heeft trouwens een bevolking van 3,2
miljoen en is bijna even groot als Zwitserland. Ik
vloog van Zürich naar Moskou en van Moskou
naar Kazan. De afstand van Moskou naar Kazan
is ongeveer 850 kilometer, in oostelijke richting.
Toezicht
De eerste negen holes waren ontworpen door
Peter Harradine en geopend in 2009. Nog eens
18 holes zijn eveneens ontworpen door Peter
Harradine; ik ben verantwoordelijk voor het
toezicht op de aanleg ervan. Daaronder vallen
grondverzet, irrigatie, aanleg van paden voor
karren, aanplant van bomen, drainage, inzaaien,
allemaal volgens de gedetailleerde ontwerpen en
specificaties van de golfbaanarchitect.
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De 6e hole op de bestaande golfbaan. De ligging is uniek; er komen drie totaal verschillende
loops van negen holes.

De machines schuiven de sneeuw weg, zodat we
konden doorgaan met ons werk bij iets minder strenge
winterse omstandigheden.

Het maaien en verzamelen van het gras.

Een ‘Morooka’ wordt gebruikt voor het transport van
grond onder zware omstandigheden en bij steile
hellingen.

Het afstrippen van de toplaag; het makkelijkste onderdeel.

Ook geef ik advies over de greenkeeping van de
bestaande negen holes.
Het complete resort omvat 600 hectare, met
daarop onder andere de golfbaan, meerdere
skihellingen, luxe villa’s en hotels. (Het dorp heet
Savina; het ligt in het district Verkhneuslonsky in
Tatarstan).

Onze eerste taak op de tweede loop was het
maaien en verzamelen van het gras (foto 3) op
het terrein waar grondverzet plaats plaatsvinden,
zodat we konden beginnen met de werkelijke
aanleg.
De aanleg van de golfbaan gebeurt inhouse, wat
betekent dat de klant zelf zorgt voor alle machines en arbeidskrachten. Alle personeel komt uit

De aanleg van het irrigatiemeer, dat meer dan
100’00 m3 water bevat.
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Het team ter plaatse. Van links naar rechts: Ilnur Mourtazin (algemeen directeur Golf
Kazan), Arne van Amerongen (toezichthouder aanleg), Rainur Khannano (voorman),
Gerrard Manto (afwerker), Alina Kolchina (tolk), Peter Harradine (golfbaanarchitect),
Alexandra Bogdanova, Martin Cleary (shaper).

Het irrigatiemeer is klaar

De 11e hole par-3. Deze foto is genomen vanaf de backtee.

de buurt. Ze hebben geen ervaring met de aanleg
van golfbanen; improvisatie en geduld zijn dus
onmisbaar om het te kunnen bolwerken in een
dergelijke omgeving. Er zijn niet altijd gespecialiseerde machines beschikbaar, dus we werken
met wat de klant ons ter beschikking stelt.
De weersomstandigheden zijn extreem in dit deel
van de wereld, met in de zomer temperaturen
tot 35 °C en in de winter tot min 30 °C. Deze
extreme omstandigheden maken het werk voor
de mannen en de machines er niet eenvoudig op.
De arbeiders uit de buurt op het bouwterrein
hebben nog nooit op een golfbaan gewerkt. Dat
kan een groot voordeel zijn: ze luisteren naar je,
dus er zijn weinig overbodige discussies. Dwars
door de 10e fairway loopt een gasleiding. Dit gaf
de nodige problemen, want hij stond niet aangegeven op de tekeningen van de klant en niemand
wist waar hij precies langs liep. We moesten veel
greppels graven om de mysterieuze gasleiding te
vinden. We mochten hem niet omleggen of lager
leggen; daarom moesten de tees verhoogd worden met 4-8 meter (afhankelijk van de tee) om
de theoretische landingsgebieden te kunnen zien.
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De 12e hole par-5. Deze foto is genomen vanaf de backtee.

Veel andere problemen, zoals het verwijderen van
elektriciteitspalen en -kabels, zijn nu opgelost en
we verheugen ons erop de tweede negen holes
klaar te hebben in de herfst van 2014.
Voor ik dit artikel beëindig, wil ik nog wat laten
zien van de prachtige natuur op deze nieuw aangelegde golfbaan. Ik vind het fantastisch om hier
in Rusland te werken, maar anderen zouden misschien bezwaar hebben tegen de strenge beveiliging en de camera’s op het resort. Big Brother
houdt je constant in de gaten. Ik heb geen problemen met dergelijke maatregelen; je voelt je er
bijzonder veilig door. De plaatselijke arbeiders zijn
prettig om mee te weken. Wel is het belangrijk
om nauwkeurige instructies te geven, zodat het
werk op juiste wijze wordt uitgevoerd.
Ik woon in een zeer luxe villa op het resort.
Helaas ligt het bouwproject ongeveer 40 km van
Kazan verwijderd, dus het kan er behoorlijk eenzaam zijn! Het eten en de mensen in Tatarstan
zijn geweldig; jammer dat sommige Europeanen
een verkeerd beeld van Rusland hebben.
Kazan wordt zeker een nieuwe golfbestemming,
want de golfbaan wordt nog uitgebreid tot 27
holes.

Verder heeft Peter Harradine ook opdracht gekregen om een negenholesgolfbaan aan te leggen in
de stad Kazan zelf.
Tijd om afscheid te nemen. Ik hoop u in mijn
volgende artikel meer te kunnen vertellen over
de irrigatie, de karrenpaden, de fijne afwerking
en het inzaaien, en over de voorbereidingen voor
het speelklaar maken van de golfbaan.
Ik wil het hele team bedanken voor de manier
waarop ze mij gesteund hebben, met name Peter
Harradine, de golfbaanarchitect, en de directeur
van Golf Kazan, Ilnur Mourtazin. Alleen met
teamwerk bereik je de beste resultaten.

Arne van Amerongen

