


De NGA is supertrots op deze 
kanjers, die ondersteunend zijn 
geweest bij de greenkeeping staff 
tijdens het KLM Open op the Dutch. 
Hulde!
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NGA-Nieuws

Woord voorzitter…
Ik schrijf deze column terwijl ik net terug ben van een studiereis naar Schotland. In drie dagen 
bekeken we acht golfbanen en spraken we de course managers (de titel head greenkeeper wordt 
daar niet echt gebruikt). Samen met Vincent de Vries (GotY 2017) en Niels Dokkuma (agro-
nomist NGF) reden we in een klein autootje van golfbaan naar golfbaan. Het doel was met 
greenkeepers praten over het beperkte gebruik van gewasbescherming in het land dat wel  
the home of golf genoemd wordt. Ten eerste was het fijn om weer eens te ervaren hoe mooi 
het greenkeeperwereldje toch is. De gastvrijheid, hartelijkheid en oprechte interesse van alle 
greenkeepers die we hebben ontmoet, bevestigden weer eens hoe mooi ons vak is, waar ter 
wereld je ook bent. 

Studiegroepen
De greenkeepingkennis bij de banen die we bezochten, is enorm. Gedreven door passie gingen 
deze greenkeepers na hun opleiding door met zelfstudie. Opvallend was dat een aantal van hen 
elkaar had gevonden in een door henzelf opgerichte studiegroep. Dit kwamen we vorig jaar 
ook tegen bij ons bezoek aan Zweden en Denemarken. Elke maandag gaan ze met deze groep 

dieper in op de materie, bespreken ze de tests die ze doen en het beheer dat ze toepassen. Af en toe nodigen ze deskundigen uit de branche 
uit om hun product toe te lichten, als het voor hen niet duidelijk is wat een bepaald product doet of hoe het precies werkt. Die studiegroepen 
zijn ontzettend belangrijk. Net als de Scandinaviërs lopen deze mannen mijlenver voor op de rest van hun land met hun agronomische kennis 
en het onderhoud van hun baan, zowel kwalitatief als op het gebied van duurzaamheid. 
Ik ga hier absoluut niet beweren dat deze heren in Schotland zonder gewasbescherming werken. Ze hebben vaak te maken met 80-99% 
straatgrasgreens. Rond Glasgow is er drie keer zoveel regenval als in ons kikkerlandje en het beschikbare daglicht is ook minder op jaarbasis. 
De vraag naar speelkwaliteit en bespeelbare kwaliteit is enorm in dit echte golfland; toch gebruiken de banen die wij bezochten minder  
fungiciden dan diverse banen in Nederland. Ontzettend interessant, natuurlijk, om met deze heren van gedachten te wisselen.  
Hun belangrijkste regels: droge greens zijn de basis, en beheers de organisch stof. 
Ook een mooi topic, waarover de heren een interessante mening hadden, is het belang van architecten. Deze banen zijn stuk voor stuk ont-
worpen door toparchitecten en waren visueel en speltechnisch absoluut top. De tees op The Castle Course, bijvoorbeeld, zijn een feest, de 
lay-out van Kingsbarns is een genot, maar greenkeepingtechnisch werden er toch missers gemaakt, zeker op het gebied van beheer van fijne 
grassen. Op diverse holes van deze toplinksbanen waren maar een paar goede pinposities en de greens waren veel te kronkelig, zelfs voor 
handmaaiers. Een aantal greens was al aangepast. Op deze intensief betreden of bereden plekken zag je veel meer straatgras en stress. Ook in 
Nederland zien we dit op veel nieuw ontworpen en aangelegde greens. Er zijn dan vaak weinig mogelijkheden voor goede pins; vandaar veel 
stress op kleine oppervlaktes. 
Ook zie je veel enthousiast ontworpen bochten in de greens, maar door het scherpe sturen van de triplemaaiers in deze bochten krijg je 
meer stress op deze plekken. Onze fijne grassen kunnen daar slecht tegen. Zo wordt het ons als greenkeepers wel een beetje lastig gemaakt. 
Zeker met de veranderingen die eraan zitten te komen, wil ik de architecten vragen hier toch wat meer mee bezig te zijn. Samenwerken 
wordt steeds belangrijker voor behoud van kwaliteit. We moeten elkaar versterken door samen te werken, zowel greenkeepers met  
architecten als greenkeepers van verschillende banen onderling. 

‘Waarom moeilijk doen als het samen kan?’ Loesje  

De NGA kan niet zonder leden, maar ook niet zonder sponsors. 
Gelukkig hebben we bij de NGA vele sponsors uit verschillende 
branches, zoals:

Golfbaantoebehoren en overall leveranciers:
Dutch Golf-Supplies, Duchell, Flevo Green Support, Vos Capelle, Oxland,  
ProGrass, Range King, Vitagro, Liber Greenkeeping, Fullriver Europe.

Golfbaanaanleg en -onderhoud en consultancy:
A.H.A. de Man, Buiting Advies, De Enk Groen&Golf, Has Kennis Transfer, 
I.P.C. Groene Ruimte,  J. de Ridder, Mobarn, NGF, NLadviseurs,  
VGR Groep, Vos Ruinerwold Golf, Oosthoek Groep.

Graszaden:
Barenbrug Holland, DLF.

Meststoffen/gewasbescherming/bezandingsmateriaal:
Bayer Environmental Service, Compo Expert,  
 DGP Getros Handelsonderneming, Heicom, ICL Specialty Fertilizers, 
Melspring, GreenMix, Aqua-Aid.

Beregening:
Aquaco, Bas van Oosterhout, Smits Leading Water Solutions,  
Verhoeve Watertechniek.

Machines:
Belrobotics, C. v.d. Pols & Zn, DBS Maaitechniek, Gebr. Bonenkamp,  
Jean Heybroek, Milati Grass Machines, Kraakman Perfors B.V., Maredo.

Kleding (PBM), gereedschap, mest en graszaad:
Vitagro, Vos Capelle.

NGA-sponsorlijst



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 de campus. Bij deze intro-
ductie kwamen ruim 30 jonge greenkee-
pers 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 
me een 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 Tour-
nament. Toen ik aangekomen was en de superintendent en zijn twee 
assistenten had ontmoet, kwamen al snel de andere interns de kantine 
uit lopen om kennis te maken. In de week van de Heritage heb ik ‘s 
ochtends de fairways en ‘s avonds de rough gemaaid. De werkzaam-
heden waren gemakkelijk, maar wel goed om snel wegwijs te worden 
op de course.

Dagelijkse werkzaamheden
Momenteel zijn we met vier internationale interns op Harbour Town: 
ikzelf, een Nieuw-Zeelander, een Australiër en een Schot. De rest van 
het team bestaat uit een superintendent, twee assistenten, twee  
Amerikanen en elf Mexicanen. De eerste weken was het van belang om 
te zorgen dat de dagelijkse ochtendshift een routine werd. De interns 
hebben vrijwel iedere ochtend dezelfde werkzaamheden: je maait de 
greens (zeven dagen per week), je rolt de greens (drie à vier keer per 
week) of je doet de setup van de dag. Dat 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 infobordjes ‘Teebox 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 suf werkje, maar voor het bedrag dat hier wordt betaald om 
te golfen, is het 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 vanwege de 
opkomende golfers en omdat het niet iedere dag hetzelfde is. De laatste 
weken spuit ik de greens één of twee maal per week met fungiciden, 
herbiciden, pesticiden of bemesting. De greens worden hier met de 
hand gespoten om insporing te voorkomen. Ook ben ik de laatste 
weken getraind in het spuiten van de fairways en teeboxen. Ik ben me 
ervan bewust dat de middelen die hier gebruikt worden voor het spui-
ten (binnenkort) ten strengste verboden zijn, maar het gaat mij om de 
totale ervaring die ik hier kan opdoen. De ervaring van het gebruiken 
van een machine is voor mij belangrijker dan wat er in de spuitmachine 
zit. De overige werkzaamheden in de middag verschillen voor mij van 
dag tot dag. Zo varieert mijn werk van renovatiewerkzaamheden aan 
sprinklers en drainage tot het snoeien van de oude live oaks en van het 
watergeven van de aangeplante bomen tot het bemesten (granulaat) van 
greens na het topdressen.

Aerification week
In de laatste week van mei en de laatste week van juli hebben we de 
golfbaan drie dagen gesloten. In die tijd hebben we alle greens, tees, 
fairways 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 en tees werden schoongemaakt door zes Mexicanen. 
Dit alles werd met de hand gedaan, zodat er zo min mogelijke betreding 
was op de green. In de middag en avond hebben we de greens bemest 
en gerold met een bezem. Ook de tees en approaches werden eerst 
verticaal gemaaid door een fairway-unit, waarna ze geprikt werden door 
een intern. De fairways en rough-zones werden eveneens 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 het topdressen van greens, tees, approa-
ches en landingsgebied en het opruimen van de fairway-complexen.

Tot zover mijn ervaringen in Hilton Head Island. Momenteel zitten 
we in spanning of we, net als vorig jaar (door Matthew, red.), opnieuw 
getroffen zullen worden door een orkaan.
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TOP program Ralf Smeets


