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Pitchmarks herstellen: 
kwestie van elkaar een 
beetje opvoeden
Aannemer Oosthoek: ‘Samen naar een betere baan, maar oppassen dat we niet 
verbitterd raken tegenover de golfers’

‘Alle hens aan dek!’ Daarmee roept Arjen Westeneng, gasthoofdredacteur van deze Greenkeeper-editie, Greenkeeper of the Year en werkzaam voor H4A 

Groen op golfbaan De Woeste Kop, de hulp in van alle betrokkenen op de golfbaan. Hij doet dat vooral met het oog op een mogelijk verbod op chemie. 

‘Op tijd pitchmarks herstellen is cruciaal voor het behoud van sterkere grassoorten in de greens, fairways en tees. Het mooie is: iedereen kan daaraan 

bijdragen.’
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Een slechte green, dat staat beslist in de top vijf 
van grootste ergernissen van golfers. Een groot 
deel van de kwaliteit heeft de golfer echter in 
eigen hand, namelijk de beheersbaarheid van 
onkruid en schimmels. Als pitchmarks niet bin-
nen een uur worden gerepareerd, ontstaan er 
potentiële schimmel- of onkruidplekken. Want 
waar een deuk is, is ook een openstaande rand. 
De maaier scalpeert deze randjes, met als gevolg 
dat er kale plekjes ontstaan. Het kan wel veertien 
dagen duren voordat er weer gras op dit plekje 
groeit. Men zou standaard een greenkeeper voor 
de maaier uit moeten sturen om elke pitchmark 
te repareren. Maar de realiteit is dat golfbanen 
geen mensen kunnen missen tijdens het spitsuur 
in de ochtend. Westeneng: ‘Omdat we vanaf 2020 
niet meer met chemie mogen bestrijden, kunnen 
greenkeepers alle hulp van golfers gebruiken!’

Elkaar aanspreken taboe
Het probleem dat al jarenlang speelt, is volgens 
Westeneng dat het taboe is om elkaar aan te spre-
ken. ‘In Nederland is men allergisch voor bemoeie-
nis van anderen. Daardoor wijzen mensen elkaar 
niet op hun verantwoordelijkheid, of ze wijzen 
met het vingertje naar de ander. Ook wordt kritiek 
of feedback van anderen niet snel geaccepteerd, 
ook niet van de marshall op de golfbaan; dan voelt 
men zich voor schut staan bij golfvrienden. Als 
golfbanen serieus zouden optreden tegen spelers 
die schade achterlaten voor anderen, riskeren zij 
dat ze inkomsten mislopen. Het is al jarenlang 
schipperen bij het zoeken naar een oplossing voor 
betrokkenheid bij de baankwaliteit.’

Gentleman’s sport 
Omdat alle golfbanen kampen met een mentali-
teitsprobleem rond het herstellen van pitchmarks, 

spant Westeneng zich in door na te denken over 
oplossingen en ideeën van anderen daarover te 
verzamelen. ‘Schadeherstellers worden nu gezien 
als uitslovers. Maar het moet cool worden om dat 
te doen en een schouderklopje opleveren. Golf 
mag wat dat betreft weer een gentleman’s sport 
worden.’

Jan-Willem Boon, projectleider bij Gras Advies, 
vindt dit mooi omschreven. ‘Je speelt niet alleen 
voor jezelf, maar ook voor anderen.’

Hoe spelers activeren?
Sinds ruim vijf jaar werkt De Woeste Kop met 
hole-ambassadeurs. ‘De negenhonderd leden zijn 
ingedeeld in groepen, op basis van de eerste let-
ter van hun achternaam. Elke groep is verbonden 
aan een hole, waaraan de leden vanaf de afslag tot 
het einde wat extra aandacht geven. Dat betekent 
onder meer dat zij ervoor zorgen dat de bunker er 
netjes bij ligt, dat kuilen in paden worden gemeld 
en dat pitchmarks worden hersteld. Hier moet 
echter wel constant aandacht voor zijn, anders 
verwatert het initiatief snel. Een ander goed idee 
is een vrijwilligersploeg oprichten. Golfbaan De 
Houtrak heeft dat gedaan. Deze vrijwilligers wor-
den aangestuurd door de greenkeepers en ruimen 
bijvoorbeeld blad op in het najaar.’

Met een lach bereik je meer
Piet Oosthoek van de Oosthoek Groep: ‘Ik pro-
beer op Strijen, Ockenburgh en Kleiburg altijd de 
aandacht van de golfers op een ludieke manier te 
trekken door een beetje de conferencier te spelen. 
Je moet een manier vinden om mensen te raken; 
dat is vele malen effectiever dan een technisch ver-
haal vertellen. Ik doe dat door prikkelende stukjes 
te schrijven in het clubblad. Mensen bladeren dat 
door omdat ze willen weten wat die Oosthoek nu 
weer te vertellen heeft. Je kunt ook columnachtige 
stukjes schrijven in de nieuwsbrieven van de club. 
Op zo’n aandachtsmoment moet je je podium 
pakken voor belangrijke zaken zoals het herstellen 
van pitchmarks. Dit vergt constante aandacht en 
daarvoor is een cultuuromslag nodig bij golfbanen, 
onderhoudsbedrijven en greenkeepers. Natuurlijk 
komt niet iedere persoon ermee weg, met kritiek 
geven op een speler. Van de een wordt het wel 
geaccepteerd als hij gekscherend zegt: Je hebt 
voor 45 euro een kaartje gekocht; denk je nu dat 
de hele baan van jou is?; van de ander absoluut 
niet. Ik heb laatst aan alle deelnemers van het 
jubileumtoernooi op Kleiburg een pitchmark-vork 
gegeven, met een grote glimlach. Want iemand 
die lacht, is beter te benaderen dan iemand met 
een boos of chagrijnig gezicht. We moeten oppas-

Piet Oosthoek werkt op de golfbanen 
Ockenburgh, Strijen en Kleiburg, die door de 
Oosthoek Groep worden onderhouden, sinds 
negen jaar chemievrij. ‘Ik heb een persoon-
lijke aversie tegen chemie, omdat ik als jon-
geman in de spuitcabine misselijk werd van 
de geur van de middelen die op de spruitkool 
gingen.’

Naar eigen zeggen heeft Oosthoek de kunst 
afgekeken in het tuinbouwgebied waar zijn 
bedrijf middenin zit. Hij vertelt: ‘We zaaien 
extra door voor hogere grasdichtheid, verti-
cuteren de grasmat vaker om het vilt eruit te 
halen en om de mat nieuwe wortels te laten 
aanmaken, en stimuleren de grasgroei met 
bemestingsevenwicht, niet alleen door stik-
stofgiften, maar ook door bijvoorbeeld spoor-
elementen. Voor een donkergroene kleur die-
nen we ijzerchelaat op plantaardige basis toe 
en we geven extra magnesium, maar vooral 
ook zink en koper. De laatste twee zijn over 
het algemeen ondergeschoven kindjes.’

Oosthoek concludeert: ‘Wij trekken alles uit 
de kast om duurzaam te werken. Dat is een 
vanzelfsprekendheid, want het is een goede 
zaak dat de maatschappij kritischer is gewor-
den en de natuur meer koestert. Maar de 
maatschappij, in dit geval de golfer, moet wel 
bijdragen en kan niet alleen maar hard roe-
pen vanaf de zijlijn en het ons in de tussentijd 
moeilijk maken.’

Piet Oosthoek

Westeneng: 

‘Het kan wel veertien 

dagen duren voordat er 

weer gras op dit plekje 

groeit’
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De Pols Groep met een exclusieve dealerorganisatie biedt u een compleet pakket machines voor recycling,  
het onderhoud van openbaar groen en golfbanen. 

Zuidland 0181 - 458845           E-mail info@pols.nl           www.pols.nl/golf 

Ransomes Jacobsen is de meest “groene” producent van golfbaanmachines. Dit zijn de feiten:

• Ransomes Jacobsen is de enige fabrikant die al haar machines produceert in fabrieken die werken 
 met  een Milieu Management systeem gecertificeerd volgens de ISO14001 normering.
• Alleen Jacobsen machines zijn standaard afgevuld met Greenscare. Deze speciaal voor Jacobsen 
 ontwikkelde hydraulische olie op plantaardige basis is volledig biologisch afbreekbaar.
• Alleen Ransomes Jacobsen is als Partner betrokken bij de Golf Environment Organisation (GEO). Deze 
non-profit organisatie stelt zich als doel de golfsector economisch, sociaal en duurzaam te ondersteunen.

Maar we gaan verder. Met de ontwikkeling van de Eclipse 322 
driedelige greensmaaier kunt u een duurzame bijdrage leveren 
en tegelijkertijd enorm op kosten besparen. De Eclipse 322 werkt 
volledig elektrisch dus zonder hydraulische vloeistoffen en maakt 
het door zijn uitgekiende ontwerp mogelijk tot 45% te besparen 
op brandstofkosten.

Vraag vandaag nog een demonstratie aan met de Eclipse 322 en ervaar hoe interessant duurzaam 
golfbaanbeheer kan zijn voor uw portemonnee.

Go Green, Choose Orange
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sen dat we met onze vraag om medewerking niet 
doorslaan naar een verbitterde houding tegenover 
golfers. Daarin moeten alle aanstuurders hun eigen 
weg vinden. Maar het moet als een paal boven 
water staan dat greenkeepers en baanonderhou-
ders de autoriteit zijn.’

Tip voor commerciële banen
Oosthoek vervolgt: ‘Het bereiken van pay & play-
golfers, die soms alles verwoesten, is nog lastiger 
dan het aanspreken en voorlichten van leden. Deze 
doelgroep zou je wellicht kunnen bereiken via de 
publicaties en nieuwsbrieven van de NGF, en door 

middel van voorlichting en waarschuwingen op 
de televisieschermen in het clubhuis, in plaats van 
de slagen van Tiger Woods te tonen: “Kijk uit wat 
u aanricht op de baan. Wij vragen u vriendelijk uw 
pitchmarks te repareren.” In zo’n videoboodschap 
kun je ook goed uitleggen waarom dat nodig is.’

Stap voor stap uitleg
Jan-Willem Boon, projectleider bij Gras Advies: 
‘Nadat de leden zijn opgeroepen om te helpen, is 
het belangrijk dat wordt verteld hoé je pitchmarks 
repareert. Het maakt niet zozeer uit met welk 
materieel dit gebeurt; er zijn verschillende pitch-
mark-herstellers te koop in de vorm van een vork 
of een pin. Stap voor stap moet je uitleggen dat 
men de pitchmark een klein beetje omhoog moet 
prikken en daarna wat moet aanstampen, zodat 
het geheel weer vlak wordt. Dit is heel simpel; het 
moet een vast gebruik worden op golfbanen, net 
zoals het aanharken van bunkers. We mogen elkaar 
daarbij gerust opvoeden, want we kunnen niet 
van een greenkeeper verwachten dat hij altijd alles 
naloopt.’
Boon plaatst een kanttekening: ‘Wellicht is de bele-
ving nu nog te goed om de spelers hiervan bewust 
te maken. Pas als er geen chemie meer mag wor-
den gebruikt, als de baan er slechter uit zou zien, 
worden de spelers waarschijnlijk écht wakker en 
behulpzaam.’

Arjen Westeneng Jan-Willem Boon

Oosthoek: 

‘Iemand die lacht, 

is beter te benaderen dan 

iemand met een boos of 

chagrijnig gezicht’

Boon: ‘We mogen elkaar 

gerust opvoeden, 

want een greenkeeper kan 

niet altijd alles nalopen!’
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