
 

Verslag Arjen Bosschaart (Domburgse GC) en Theo Bestebroer (GC Cromstrijen) 

Københavns Golf Klub: 

1200 leden, lidmaatschap € 1000, inschrijfgeld € 2025 en greenfee € 75/€ 60.  Website: kgkgolf.dk  

Deze prachtige 18 holes golfbaan ligt in een openbaar natuurpark van 800 ha. Het landgoed is 

ommuurd in 1669 en duizenden herten werden uitgezet. Het terrein werd door Frederik II gebruikt 

voor de jacht. Tegenwoordig zijn kroonprins Frederik en zijn vrouw Mary lid van de club. De golfclub 

is opgericht in 1898 en in de jaren dertig gerenoveerd door... jawel Frederik Dreyer. Men is nu bezig 

de baan in fases te moderniseren en interessant te houden. Het is een openbaar terrein waarin een 

populatie van 2000 herten in stand gehouden wordt. Het is nodig om in de avond de vlaggen binnen 

te halen, omdat de herten hier anders mee spelen. Tenzij ze schrikken, richten de herten op de 

greens geen schade aan. Vóór het maaien/rollen uit plaatst een greenkeeper de vlaggen terug en 

repareert en verwijdert eventuele beschadigingen of vervuiling. De bunkers moeten dagelijks 

onderhouden te worden, want die worden elke nacht volledig omgeploegd door de herten. De 

golfbaan mag alleen onderhoud plegen aan de golfgerelateerde elementen zelf. Het terrein is 

namelijk openbaar en dat was tijdens ons bezoek goed te merken. Heel relaxt gingen spelers met 

onze groep greenkeepers om, wij waren totaal niet tot hinder. Ook ruiters, bikers, hardlopers en 

wandelaars gingen door de baan. Bij het imposante kasteel was een examenfeestje aan de gang. De 

herten moeten door de afslaande flight eerst verdreven worden eer men verder mag spelen. Mooi 

om te zien dat zoveel mensen met zoveel uiteenlopende interesses samen van één plek kunnen 

genieten!   



Het grasbestand op de greens zag er gezond uit. We schatten een 45/45 en 10% Poa. De greens zijn 

opgebouwd als Push-up greens van bestaande grond. Gebruik van Revolution en Seaweed en de 

laatste 4 jaar geen fungiciden. Maaihoogte van 4.5mm, een Stimp van 9.5. Veel rollen, minder 

maaien. Op een 4-wekelijkse basis topdressen en verticuteren. 65 kg N per jaar. 

Coursemanager Martin Nilsson heeft het goed voor elkaar. Persoonlijk (Arjen) zou ik van de vier 

bezochte banen hier lid willen worden. Martin werkt met 6 man en een prachtig machinepark en 

heeft een ruim budget tot zijn beschikking.  

Een leuk weetje is dat naar voren kwam dat Martin met IJzersulfaat tegen klaver spuit. Een dosering 

van 60 kg/ha is genoeg om de klaver de nek om te draaien. Toch eens proberen... op een stukje.  

Theo Bestebroer en Arjen Bosschaart       

 

 


