
3www.greenkeeper.nl2 www.greenkeeper.nl

www.toro.com

www.jeanheybroek.com

EGCOA

P R E F E R R E D
S U P P L I E R

Kiezen voor Toro is kiezen voor topprestaties.
De conditie en de bespeelbaarheid van een golfbaan zijn
dé beslissende factoren waarom mensen voor een specifi eke
golfbaan kiezen, en nog belangrijker, weer terugkomen. 
Om dat te realiseren heeft Toro een brede lijn innovatieve 
producten ontwikkeld, die het marktleiderschap van Toro 
in vrijwel alle sectoren van de golfbranche bevestigen.

Toro: De juiste keuze

The leader in golf.
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Een paar jaar geleden – in 2010, om precies te zijn – schudde Hans Schaap de wat ingedutte golfbranche wakker door in één keer het onder-

houd te gaan doen voor alle Burggolf-banen. De markt reageerde aanvankelijk sceptisch en in een aantal opzichten zelfs negatief. Alle reden 

om vier jaar na dato bij Schaap op bezoek te gaan en te vragen hoe de zaken zich ontwikkeld hebben.

Als er één baan over de dam is, 
volgen er meestal meer38
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Bodemdichtheid weten? 
Vochtgehalte meten! 

Met een penetrometer kan gemakkelijk 

en snel de dichtheid van een bodem 

gemeten worden. Jeffrey Collinge wees 

de redactie van Greenkeeper erop dat 

de aanwezigheid van water een grote 

invloed kan hebben op de gemeten 

waarde. Collinge schreef ons nadat hij 

een foto zag in vakblad Fieldmanager, 

waarop te zien is hoe Gerard Gillis 

van Sportbedrijf Tilburg en Bart van 

Kollenburg van Vos Capelle met de 

penetrometer aan de slag zijn. 

30 en verder

Colofon

Greenkeeper -een uitgave van NWST NeWSTories 

bv- wordt zes keer per jaar in een oplage van 1.750 

exemplaren verspreid onder (hoofd)greenkeepers, 

baancommissarissen, managers en bestuurders van 

golfaccommodaties, toeleveringsbedrijven, 

overheden en individuele abonnees.
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Redacteurs: Santi Raats (santi@nwst.nl)

Vormgeving:  Marie Cecile Oosterhout

Advertenties: Alberto Palsgraaf 

  (alberto@nwst.nl)

  Peter Jansen (peter@nwst.nl)

Redactiecommissie

Casper Paulussen, Lambert Veenstra, Gerard van 

der Werf, Peter Schalk, John van Hoesen, Arijan van 

Alphen

Abonnementen

69,- per jaar. De abonnementsperiode loopt van 

1 januari tot en met 31 december van ieder jaar en 

uw abonnement zal jaarlijks automatisch worden 

verlengd, tenzij uw schriftelijke wederopzegging 

uiterlijk 31 oktober voorafgaand aan de nieuwe 

abonnementsperiode in ons bezit is.

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de 

inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehou-

den. Deze berusten bij Greenkeeper c.q. de betreffende 

auteur. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke 

toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd en/of 

openbaar gemaakt door middel van druk, scan, fotoko-

pie, elektronisch of op welke wijze dan ook. Greenkeeper 

wordt tevens elektronisch opgeslagen en geëxploiteerd. 

Alle auteurs van tekstbijdragen in de vorm van artikelen 

of ingezonden brieven en/of makers van beeldmateriaal 

worden geacht daarvan op de hoogte te zijn en daarmee 

in te stemmen e.e.a. overeenkomstig de publicatie- en/of 

inkoopvoorwaarden. Deze zijn bij de redactie ter inzage of 

op te vragen.

14 IPC Groene Ruimte los van 
Wellant en op eigen kracht 
verder

Opleidingsinstituut IPC Groene Ruimte, 

sinds 2006 onderdeel van Wellant, heeft 

een zwaar jaar achter de rug. De markt-

ontwikkelingen zaten tegen en de resul-

taten waren mager. Daarnaast moest IPC 

anticiperen op het voorgenomen besluit 

dat de praktijkleergelden in het onderwijs 

drastisch afnemen of zelfs stoppen. Het 

laatste nieuws is dat IPC Groene Ruimte is 

verzelfstandigd. Dit vakblad stelt een aantal 

vragen aan de nieuwbakken directeur Erik 

Poelman.
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Golf in Tatarstan

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.

41

46

16 

inhoud

Van paardenbak naar golfgreen 

Als redactie van Greenkeeper lopen we soms tegen projecten aan die 

strikt genomen misschien niet in dit vakblad thuishoren, maar toch te 

bijzonder zijn om links te laten liggen. Neem bijvoorbeeld de oefen-

green in Hellouw in de Betuwe. Met hard werken toverde Look Boden 

een oude paardenbak om in een golfgreen. Boden vraagt zich af wat 

hij van professionele greenkeepers kan leren, maar eigenlijk moet de 

vraag andersom gesteld worden. Professionele greenkeepers kunnen 

van Boden leren dat je met hard werken, ‘boerenslimheid’ en een 

beetje hulp van deze en gene een heel eind kunt komen.

Golfbaan Kromme Rijn kiest voor innovatief 
beregeningssysteem

De negenholesgolfbaan Kromme Rijn in het Utrechtse 

Bunnik heeft haar beregeningsinstallatie vervangen. Naast de 

bestaande beregening van de greens, tees en oefenfaciliteiten 

werd de installatie uitgebreid met een fairway-beregening. 

Bovendien werd gekozen voor een fertigatiesysteem, wat 

bemesting via het beregeningswater mogelijk maakt.
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Hybride fairway-

maaier Toro
Alle grote aanbieders hebben inmiddels al elek-

trische of hybride fairwaymaaiers op de markt. 

Marktleider Toro bleef achter, waarschijnlijk met 

het idee dat deze technieken weliswaar interes-

sant zijn, maar – in de visie van Toro – geen echte 

voordelen opleveren voor de golfbaan.

Op The Golf Show komt Toro nu met een hybride 

fairwaymaaier. Deze fairwaymaaier, de Toro 

Reelmaster 5010-H, is voorzien van een kleine, 24 

pk sterke Kubota TIER IV compatibele dieselmo-

tor, die een generator aandrijft die stroom levert 

voor de kooien en de aandrijving. Op momenten 

dat de dieselmotor-generatorcombinatie niet 

voldoende power heeft, wordt automatisch een 

accupack bijgeschakeld. De klassieke hybride 

dus, zoals die ooit geïntroduceerd werd door de 

Toyota Prius.

De totale combi zou volgens een sneak preview-

pagina op de Toro-site een vermogen van rond 

de 40 pk leveren. Deze combinatie zou volgens 

verkoopleider Jan Plooij van Heybroek minimaal 

twintig procent brandstofbesparing opleveren. 

Hoewel de machine zoals gezegd pas geïntrodu-

ceerd wordt op The Golf Show in San Antonio 

en op dit moment nog niet leverbaar is, heeft 

Heybroek naar eigen zeggen inmiddels al wel 

een aantal machines verkocht, die gedurende het 

maaiseizoen worden afgeleverd.

Golfbaan Naarderbos 

werkt aan ‘ecozone’
Golfbaan Naarderbos in het Noord-Hollandse 

Naarden werkt aan een ecologische zone tussen 

natuurgebied Naardermeer en de randmeren.

Het Naardermeer is een beschermd gebied met 

een uitgebreide flora en fauna. De golfclub hecht 

grote waarde aan de natuur en vindt de natuur 

‘van grote toegevoegde waarde’ voor de golfer. 

Het ontwerp voor de aanpassingen is gemaakt in 

samenwerking met golfarchitect Gerard Jol, eco-

logen en de provincie Noord-Holland. De werk-

zaamheden zijn inmiddels begonnen. Het project 

moet eind maart afgerond zijn.

Vos Capelle exclusief 

distributeur Aqua 

Aid Europe
Met ingang van 2015 is Vos Capelle de exclusieve 

distributeur voor Nederland van de producten 

van Aqua Aid Europe. Vos Capelle zal zorgdragen 

voor de verkoop en de technische ondersteuning 

van de surfactants, wetting agents en aanver-

wante producten. 

Aqua Aid is producent van een aantal wereldwijd 

gepatenteerde unieke surfactants en wetting 

agents, zoals Oars ps en Oars hs. ‘Oars’ staat 

voor organic acid redistribution system, wat bete-

kent dat niet alleen de symptomen van wateraf-

stotende zandkorrels worden tegengegaan, maar 

ook de oorzaak hiervan (ophoping van organic 

acids) wordt weggenomen. Daarnaast kent onder 

andere de wetting agent PBS150 een gepaten-

teerde molecuulstructuur die lijkt op een kristal, 

en daardoor een veel groter werkoppervlak en 

langere werkingsduur (tot wel 150 dagen) in de 

bodem heeft.

TurfScreen werkt als zonnebrandmiddel voor 

gras. Het voorkomt schade aan de grasplant 

door ultraviolet en infrarood licht en als gevolg 

hiervan ook ziekten. Hiermee kan het gebruik van 

schimmelbestrijdingsmiddelen drastisch worden 

verminderd. VerdeCal is een calciummeststof die 

extreem snel oplost in de bodem en de CEC-

verhouding verbetert, zonder de pH-waarde te 

beïnvloeden. Aqua Aid Europe, opgericht door 

Hans de Kort, heeft voor de distributie van 

deze producten in Nederland gekozen voor Vos 

Capelle.

Nieuwe Golftuin 

Zwolle krijgt vorm
De aanleg van Golftuin Zwolle aan de 

Herkulosche Esch,  ten zuiden van Zwolle, 

beleefde deze maand een mijlpaal. Want met 

de aanplant van zo’n 90 grote bomen, kreeg de 

toekomstige golfbaan zijn specifieke karakter. De 

bomen zijn zo’n 10 tot15 jaar oud en in groepen 

geplant. ‘We hebben bewust gekozen voor deze 

‘oude bomen’ in plaats van jonge aanplant. Want 

nu zie je direct de karakteristieke sfeer ontstaan 

die wij met deze golfbaan beogen.’ leggen ini-

tiatiefnemers Goos en Thea Middag uit. Ook de 

aanleg van de golfbaan vordert gestaag. ‘We ver-

wachten de baan begin mei te kunnen openen.’ 

Nieuws

Taalakkoord moet 

taalontwikkeling op 

de werkvloer 

stimuleren
Negenentwintig werkgevers uit verschillende 

branches hebben aangegeven te zullen deel-

nemen aan het zogenaamde ‘taalakkoord’. 

Tijdens een bijeenkomst op 27 januari werd 

het akkoord ook getekend door minister 

Asscher. De deelnemende partijen zetten zich 

in om de taalvaardigheid van werknemers 

een impuls te geven. In het taalakkoord geeft 

elke partij aan hoe men zich gaat inzetten 

om de taalvaardigheid te verbeteren. Met het 

akkoord moeten ook andere werkgevers en 

werknemers gestimuleerd worden zich in te 

zetten voor taalontwikkeling op de werkvloer. 

Het doel is om het komende jaar via deel-

nemende partijen driehonderd andere werk-

gevers te bereiken. Tijdens de bijeenkomst 

werd onder andere verteld welke impact 

het investeren in taal kan hebben en welke 

voordelen taalbevordering kan opleveren voor 

werkgevers.
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Liefhebbers die een balletje willen slaan, kunnen 

dus binnenkort terecht op de Herkulosche Esch. 

De bouw van de nieuwe orangerie start over 

enkele weken. Dat betekent dat het spreekwoor-

delijke hapje en drankje voorlopig nog in een 

omgebouwde werkschuur genuttigd zal worden. 

Leerlingen van AOC De Groene Welle zorgden 

voor het uitzetten van de boomvakken en het 

plaatsen van de plantpalen. Samen met hove-

niersbedrijf Reusken verankerden zij de bomen, 

zowel onder- als bovengronds. Het hoveniersbe-

drijf verzorgde de daadwerkelijke aanplant van 

de bomen.

BSNC: Green Deal 

Sportvelden volop in 

ontwikkeling
Branchevereniging Sport- en Cultuurtechniek 

(BSNC) houdt zich actief bezig met duurzame 

gewasbeschermingsmiddelen. Samen met 

partners IenM, NOC*NSF, sportbonden, VSG, 

VHG, Cumela Nederland, VEWIN en Natuur- en 

Milieufederaties werkt de vereniging aan het 

opzetten van een ‘Green Deal Sportvelden’. Dat 

meldt de vereniging op haar site.

Na een ledenpeiling is branchevereniging BSNC 

van mening dat een verbod op chemische mid-

delen op korte termijn directe en aantoonbare 

effecten heeft op de kwaliteit, het gebruik en 

de beschikbaarheid van sportvelden. De vereni-

ging is echter voorstander van chemievrij beheer 

op de langere termijn. In het kader van Green 

Deal Sportvelden wordt dan ook gekeken hoe 

sportvelden in 2020 chemievrij beheerd kunnen 

worden. De branchevereniging werkt samen met 

partners aan de inhoudelijke invulling van de 

Green Deal en een programma voor de periode 

tot 2020. De partners hopen de Green Deal in 

maart van dit jaar te ondertekenen.

GrasMeesters 

presenteert 

nieuwste gras- en 

bodemsensor 
Op de Britse Bigga Turf Management Exhibition 

2015 presenteert GrasMeesters, samen met 

Stevens Waters uit de VS en Greentech Sportsturf 

uit het VK, de Pogo Turf Pro. 

De Pogo Turf Pro is een draagbare en draadloze 

sensor voor gras en bodem. Met het apparaat 

kan op elke locatie op de golfbaan of het sport-

terrein de EC-waarde, het bodemvocht en de 

temperatuur gemeten worden. Daarnaast kent 

het nog diverse andere bruikbare functies voor 

het monitoren en beheren van de golfbaan of 

het sportveld. Naast het feit dat de meetwaarden 

direct in het veld af te lezen zijn, werkt de sen-

sor met de Pogo-app als datasysteem voor het 

verzamelen, opslaan en zichtbaar maken van de 

gras- en bodemconditie over een langere periode. 

GrasMeesters verzorgt de distributie van de Pogo 

Turf Pro voor diverse Europese landen, waaronder 

Nederland en België. 
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MET COMPO FERTILIS®  GEEFT 
U MEER DAN VOEDING ALLEEN

Nederland:

Harry van het Hof      

harry.vanhethof@compo.be      

06/836 047 65

België:

Paul Mertens      Jo Verschueren

paul.mertens@compo.be  jo.verschueren@compo.be

0497/58.89.02     0497/58.89.31

WWW.COMPO-EXPERT.BE

Machine- 
presentaties

Demon- 
straties

... en nog  
veel meer!

Adviesver-
strekking door 

experten

 
Meettechniek 

voor de gazon- 
kwaliteit

Product - 
nieuwig- 

heden

Testen  
van gazon- 

soorten

2015

Vliegveld Eisenach-Kindel • 21 – 23 juni 2015
www.demopark.de/sonderschau-rasen

demopark + demogolf 2015

Speciale gazonshow
Greenkeeper’s Day op 22 juni 2015!
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De Rosendaelsche 

Golfclub in de 

sneeuw
De redactie van het vakblad Greenkeeper kreeg 

dit weekend deze foto's doorgestuurd van green-

keeper Jean Marc Regelink van de Rosendaelsche 

Golfclub. Op de foto's is de golfbaan in de 

sneeuw te zien.

Husqvarna opent 

concept store
Producent Husqvarna heeft 17 januari zijn eerst 

concept store geopend in Stockholm. In de win-

kel wordt een assortiment aan Husqvarna- en 

Gardena-producten aangeboden. ‘De Husqvarna 

concept store geeft klanten een unieke merkbe-

leving en geeft ons de mogelijkheid om consu-

mentengedrag te bestuderen en zo dealers en 

retailers nog beter te trainen’, vertelt Kai Wärn, 

president en CEO van de Husqvarna Group. 

‘De concept store biedt ons de kans om recht-

streeks met klanten te communiceren en nieuwe 

concepten uit te testen.’ Husqvarna wil dat de 

winkel uiteindelijk gaat dienen als vergader- en 

opleidingscentrum voor dealers en medewerkers. 

‘We hopen dat de winkel een forum wordt voor 

onze dealers als ze meer over onze producten 

willen weten’, aldus Pavel Hajman, president van 

de Husqvarna Divisie.

Eerste Nederlandse 

mbo-opleiding tot 

schaapherder
In augustus start de vakopleiding schaapher-

der bij Helicon MBO Velp. Het is de eerste en 

enige mbo-opleiding van Nederland voor dit 

unieke beroep. Beheer van landschappen wordt 

in Nederland al eeuwen gedaan door schaap-

herders met hun kuddes. In die zin hebben 

schapen een enorme cultuurhistorische waarde. 

De tweejarige bbl-opleiding schaapherder voor 

(jong)volwassenen is een antwoord op de vraag 

vanuit de sector naar nieuwe, goed opgeleide 

professionals. Anno 2015 dreigt er een tekort 

aan schaapherders door vergrijzing binnen de 

beroepsgroep en een veranderende vraag naar 

natuurbegrazing voor stedelijk groen, dijken en 

natuurgebieden. Het is een opleiding die uit-

stekend past bij Helicon MBO Velp vanwege de 

bestaande expertise op het gebied van bos- en 

natuurbeheer en dieren. In de opleiding leren 

leerlingen hoe ze een professionele, moderne 

schaapherder kunnen worden die met zijn of 

haar kudde de kost kan verdienen en tegelijker-

tijd bijdraagt aan natuurbeheer in Nederland. 

De opleiding tot schaapherder is breed geori-

enteerd; bij een moderne schaapherder gaat 

het nog steeds om de schapen, maar zeker 

ook om ecologie, natuurbeheer, communica-

tie en ondernemerschap. De opleiding kent 

vier pijlers: het schaap, het hoeden, de natuur 

en de mens. Door deze brede insteek kunnen 

afgestudeerden ook als terreinbeheerder aan 

de slag bij bijvoorbeeld Natuurmonumenten, 

Staatsbosbeheer of andere terreinbeherende 

organisaties. Tijdens de opleiding zijn de leerlin-

gen gemiddeld een dag in de week op school 

en minimaal twee dagen in de week aan het 

werk of op stage. Bij de totstandkoming van 

de opleiding werkte Helicon nauw samen met 

het werkveld. De opleiding tot schaapherder is 

geïnitieerd door het Praktijknetwerk Gescheperde 

Schaapskuddes. Dit netwerk vertegenwoordigt 

80% van de gescheperde kuddes in Nederland. 

Het Praktijknetwerk is via een werkveldcommis-

sie bij de opleiding betrokken. Daarnaast hebben 

ook vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer en 

Natuurmonumenten zitting in deze commissie.

Nieuws

Overeenkomst SBA 

Golf & Groen en 

golfbaan De Peelse 
Vlak voor kerstmis heeft SBA Golf & Groen BV 

te Susteren een nieuw vijfjarig onderhouds-

contract afgesloten met golfbaan De Peelse in 

Sevenum. SBA doet sinds 2010 het onderhoud 

op deze bijzondere verenigingsbaan. De ver-

lengde samenwerking werd bij SBA op kantoor 

bevestigd met de nodige handtekeningen. Op 

de foto staan naast Pierre Janssen van SBA de 

heren Lommen, De Wilde en Van Wijlick als 

vertegenwoordigers van De Peelse.
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SV100 goed ontvangen
De Grasgids is voor velen nog steeds leidend bij de keuze van rassen en mengsels. SV100 is in 2014 voor het eerst opgenomen in de 

Grasgids. Waarom is SV100 ontwikkeld? Dit mengsel is voornamelijk bedoeld voor sportvelden waar de rustperiode kort is. Door de uitloop 

van het speelseizoen met toernooien etc. worden veel fieldmanagers en gemeenten onder tijdsdruk gezet door herstelwerkzaamheden aan 

de sportvelden. Een rustperiode van zes weken is tegenwoordig geen uitzondering. Om veldbeemd (SV7, SV8) een kans te geven, hebben 

we toch al gauw acht tot tien weken rust nodig. 

Auteur: Steven Wiersema, namens Plantum

Dit is dan ook de reden geweest om een kwali-

tatief hoogwaardig mengsel te introduceren voor 

een korte rustperiode. SV100 bestaat uit mini-

maal twee rassen Engels raaigras. Alle gebruikte 

rassen dienen in de Grasgids te staan onder 

‘Engels raaigras Sport’. Zo is de eindgebruiker 

zeker van de kwaliteit van het grasmengsel en 

heeft hij de beschikking over een grasmengsel 

dat een goede grasbezetting geeft, ook bij korte 

rustperiodes. 

SV100 is speciaal geschikt voor velden met een 

korte rustperiode en voor trainingsvelden. Het 

herstellingsvermogen en de standvastigheid van 

Engels raaigras zijn hoog. Bij trainingsvelden is 

de bespeling intensief en de herstelperiodes zijn 

kort. Voor deze velden is SV100 zeer geschikt.

2014 was het jaar van de introductie van SV100. 

Marktcijfers voor de eerste helft van 2014 geven 

aan dat de introductie succesvol was. SV7 is ver-

uit het meest verkochte grasgidsmengsel; SV100 

komt op de tweede plaats. Positief is dat men, 

ondanks de vele bezuinigingen in de sport, toch 

blijft uitgaan van de Grasgids om de kwaliteit van 

de sportvelden hoog te houden. Door het zaaien 

van rassen die onafhankelijk gescoord zijn, kan 

men een goede afweging maken en zo het juiste 

mengsel of de juiste rassen kiezen. Voor een 

mengsel van 100% Engels raaigras geeft SV100 

handvatten voor kwaliteit bij een korte rustpe-

riode en de mogelijkheid voor late of vroege 

doorzaai.

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5089
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Een uitspraak van Hein van Iersel in zijn hoofdredactioneel commentaar in 

Greenkeeper nr.4, 2014 is uit mijn hart gegrepen. 'Het jammere is dat bijna 

al die innovaties technisch van aard zijn en de kloof tussen techneut en 

golfer misschien nog wel groter maken'. 

Dit impliceert dat er al een kloof bestaat! 'Eindelijk, EINDELIJK', dacht ik 

bij het lezen van het artikel van Van Iersel. Het lijkt tegenstrijdig, drempels 

worden geslecht en de instroom van "gewone" golfers en recreanten 

wordt gestimuleerd, terwijl aan de professionele kant van de golf, de 

vervreemding van de golfer toeneemt. Eerder was het voor mij aanleiding 

om Golfbaanhandboek.nl te realiseren. De vakspecialistische termen, 

ook in de golf(vak)bladen nemen sterk toe, waaronder duurzaamheid, 

bestrijdingsmiddelenwetgeving, beeldkwaliteitscatalogus, environment, 

green deal gewasbescherming, smartpower, sensorentechniek, elektronisch 

management, etc. etc. Dit alles ter verbetering van de branche, 

kennisspreiding en kennisontwikkeling. En hier zit de valkuit! 

Hein geeft aan 'geen moer te snappen van wat zijn deskundig pc-beheerder 

uitlegt'. In de kern is er aan het golfspel niets veranderd; in zo weinig 

mogelijk slagen van tee naar green. Toch zijn de verwachtingen van de 

golfers sterk veranderd en nog steeds aan verandering onderhevig. Zich 

bewust van hun aandeel in het economisch proces, stellen ze als klant 

ook eisen. Dit gerelateerd aan wat men noemt "speelkwaliteit". En daar 

reist de vraag, wat is speelkwaliteit, hoe bereik je dat en hoe meet je dat? 

Hier is een 'kloof' riskant. Naar mijn mening houdt dit meer in dan een 

correcte tee, fairway en green met hoge graskwaliteit betreft, ook in relatie 

met bodem, water, bemesting en bescherming. Tot speelkwaliteit behoren 

naar mijn mening ook een probleemloze toe-reis, doelmatige verwijzing 

en begeleiding, prettige ontvangst en .....goede oefenfaciliteiten, correcte 

bewegwijzering, goede bebording, tee-baan-informatie met nuttige 

informatie, voldoende afstandsaanduiding, voldoende rustpunten, correcte 

geleiding, voldoende toilet- en schuilvoorziening, goede paden en eventueel 

bruggen, etc. etc. Alles in klantgerichte kwantiteit en kwaliteit, inclusief 

veiligheid. 

En op basis van wat de golfer krijgt, snappen hier veel golfers de technische 

innovatiekennis van veel baanmanagers en greenkeepers niet, gelet op de 

baaninrichting. Hun ontwikkeling en kennis ten spijt. Andersom blijken die 

baanmanagers en greenkeepers, de golfers niet te snappen. Veel disciplines 

worden namelijk steeds verder van de golfer weggroeiende techneuten 

zoals de groentechneut, automatiseringstechneut, managementtechneut, 

horecatechneut e.d. Innovatieve opleidingen zijn hier debet aan. Zonder 

deze kennisontwikkeling gaat het echter niet, maar houdt het contact met 

de golfer op menselijk niveau en kort, gewoon van tee tot green. Waar 

en hoe is straks het contact door de baan met de golfer, als RTK (real time 

kinematic)-gps gemeen goed wordt? Of wordt de golfer steeds meer geacht 

ondergeschikt te zijn aan ingesteld maaiprogramma? Wie is er voor wie op 

en rond de baan? En wie overbrugt de kloof?

Herman Berteler

Dit impliceert dat er al een kloof bestaat! 

'Eindelijk, EINDELIJK'

Wie overbrugt de kloof?

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5054
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IPC Groene Ruimte los van Wellant en op 
eigen kracht verder
Een aantal vragen aan de nieuwbakken directeur Erik Poelman

Opleidingsinstituut IPC Groene Ruimte, sinds 2006 onderdeel van Wellant, heeft een zwaar jaar achter de rug. De marktontwikkelingen 

zaten tegen en de resultaten waren mager. Daarnaast moest IPC anticiperen op het voorgenomen besluit dat de praktijkleergelden in het 

onderwijs drastisch afnemen of zelfs stoppen. Een substantieel deel van het personeel van IPC kreeg als gevolg daarvan in 2014 te horen dat 

er geen plaats meer voor hen was bij IPC nieuwe stijl. Het laatste nieuws is dat IPC Groene Ruimte is verzelfstandigd. Dit vakblad stelt een 

aantal vragen aan de nieuwbakken directeur Erik Poelman.

Auteur: Hein van Iersel 
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Hoe is 2014 voor IPC Groene Ruimte verlopen?

2014 was een heel moeilijk jaar voor IPC, omdat 

er door de hoge kosten in relatie tot de omzet 

moest worden ingegrepen. Omdat het vergroten 

van de omzet in een teruglopende markt heel 

moeilijk is, betekent dat veelal dat de kosten 

goed in de hand moeten worden gehouden. 

Kostenbesparingen dus. Helaas ook besparingen 

op personeelsgebied, en daar word je uiteraard 

niet vrolijk van. Inmiddels hebben we de reorga-

nisatie afgerond en kunnen we de blik weer naar 

voren richten. De eerste resultaten zijn bemoedi-

gend.

Jullie loskoppeling van Wellant is verrassend. 

Vertel eens iets meer.

Je moet je realiseren dat de rijksbijdragen voor 

praktijkonderwijs aan de vmbo-, mbo- en hbo-

onderwijsinstellingen dramatisch afnemen en in 

2016 zelfs nul zijn. Een groot deel van IPC ont-

leende hier zijn bestaansrecht aan. Nu dat weg-

valt, is de samenwerking ook voor Wellant min-

der van belang. Daarnaast was de synergie met 

de consultancytak van IPC zeer beperkt en heeft 

het feit dat Wellant in Houten is gevestigd en IPC 

in Schaarsbergen ook niet geholpen. Overigens is 

de relatie met Wellant prima. De overwegingen 

zijn puur strategisch.

Wat wordt de nieuwe focus?

Voor de markt, onze klanten en relaties verandert 

er bij IPC niet zo veel. We blijven ons focussen 

op de thema's groen, bodem en water, fauna en 

boom en proberen op dat gebied het centrum 

voor kennisoverdracht te blijven. We hebben 

veel deskundigheid en kennis in huis waar de 

praktijkmensen hun voordeel mee kunnen doen. 

Daarnaast versterken we onze marktgerichtheid; 

we kunnen en weten heel veel, maar zijn daar 

in het verleden te bescheiden over geweest. 

Profilering is belangrijk. Vooral omdat de overheid 

het praktijkonderwijs zoals gezegd niet langer 

subsidieert en het bedrijfsleven zich nog beraadt 

op de nieuw ontstane situatie. IPC kan daarin 

een belangrijke rol spelen. Binnen de eerder 

genoemde thema's ontwikkelen we momenteel 

producten samen met de markt. Ook bedrijven 

en overheid hebben te maken met grote veran-

deringen. IPC kijkt waar behoefte aan is en zorgt 

ervoor dat deze kennis bij medewerkers omgezet 

wordt in kunde.

Van consultancy hadden jullie al eerder afscheid 

genomen. Jullie richten je nu exclusief op trainen 

en coachen? 

Begin 2014 hebben we afscheid genomen van 

de strategische consultancy. We richten ons dus 

weer op onze corebusiness, trainen en coachen. 

Vergeet echter niet dat praktijkadvies nog steeds 

een belangrijke pijler onder IPC is. IPC heeft als 

doel het ontwikkelen van mens én onderneming. 

Kennisoverdracht is daarbij altijd het doel. Bij 

advisering moet het streven altijd zijn dat de klant 

het een volgende keer zelf kan.

Door de privatisering lijken jullie verder van het 

onderwijsveld af te komen staan, maar onder-

wijsinstellingen blijven toch een belangrijke klan-

tengroep? 

Dat klopt, door de verzelfstandiging staan we 

verder af van Wellant, maar in feite dichterbij de 

andere AOC's en onderwijsinstellingen. We kun-

nen zelfstandiger opereren en zijn voor die partij-

en plotseling een onafhankelijke partij geworden, 

niet langer een verlengstuk van Wellant. Ik zie 

dat als positief. Ik ben ervan overtuigd dat IPC 

een rol kan spelen om het gat tussen onderwijs 

en het bedrijfsleven zo klein mogelijk te houden. 

Wat is jouw achtergrond als de nieuwe directeur? 

Jij hebt geen groene vingers of opleidingsachter-

grond?

Dat is wat kort door de bocht. Ik heb bijna één 

jaar als directeur bij Wellant achter de rug en vele 

jaren ervaring in opleidingenland. Daarbij ben 

ik ook ondernemer geweest met een succesvol 

eigen consultancybedrijf. Eigenlijk heb ik mijn 

gehele werkzame leven als 'interimmer' geope-

reerd en mooie opdrachten en reorganisaties 

gedaan voor heel grote en middelgrote partijen. 

Ik hoop dat ik nog veel aan IPC mag bijdragen.

2014 was een heel moeilijk 

jaar voor IPC, omdat er door 

de hoge kosten in relatie tot 

de omzet moest worden 

ingegrepen

Voor de markt, onze klanten 

en relaties verandert er bij IPC 

niet zo veel

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5073 
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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.

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.

Auteur: Arne Van Amerongen

De 6e hole op de bestaande golfbaan. De ligging is uniek; er komen drie totaal verschillende 
loops van negen holes. 

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

Golf in Tatarstan
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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 eer-

ste 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 machi-

nes en arbeidskrachten. Alle personeel komt uit 

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 gespeciali-

seerde machines beschikbaar, dus we werken met 

Het maaien en verzamelen van het gras.

Het afstrippen van de toplaag; het makkelijkste onderdeel.

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

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

De aanleg van het irrigatiemeer, dat meer dan 
100’00 m3 water bevat.
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wat de klant ons ter beschikking stelt. De weers-

omstandigheden 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 man-

nen 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 aange-

geven 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 wor-

den met 4-8 meter (afhankelijk van de tee) om 

de theoretische landingsgebieden te kunnen zien.

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 aan-

gelegde golfbaan. Ik vind het fantastisch om hier 

in Rusland te werken, maar anderen zouden mis-

schien bezwaar hebben tegen de strenge bevei-

liging en de camera’s op het resort. Big Brother 

houdt je constant in de gaten. Ik heb geen pro-

blemen 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 een-

zaam 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 gekre-

gen 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.

Het irrigatiemeer is klaar.

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).

De 11e hole par-3. Deze foto is genomen vanaf de backtee. De 12e hole par-5. Deze foto is genomen vanaf de backtee.

Arne van Amerongen

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-4598
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De green van Golfclub Heelsum bij Oosterbeek was op donderdag 4 februari perfect wit en door de dunne laag sneeuw uitermate geschikt 

om een balletje te slaan, vinden veel golfers. Waar de automobilisten donderdag opnieuw vast kwamen te staan, konden natuur- en sport-

liefhebbers hun hart ophalen op de Veluwe. Een dun laagje sneeuw zorgde voor een sfeervol winters tafereel. Bij het golfen gelden dan wel 

de sneeuwregels. De bal mag (indien nodig) worden opgepakt en schoongemaakt en de sneeuw voor de bal mag verwijderd worden. Een in 

de sneeuw ingebedde bal mag ook met de hand verplaatst worden.

Witte green op Golfclub Heelsum
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Een van de banen is niet zomaar een baan, 

maar een heuse Arnold Palmer-baan. De enige 

in Frankrijk en een van de zeven Palmer-banen 

van Europa. Alleen dat al zou een reden zijn 

om de baan in Parijs te bezoeken, want archi-

tect Palmer is natuurlijk een grootheid zoals 

er maar weinig rondlopen. Toch is dat niet de 

reden voor mijn trip naar Parijs. Ruud Mourus is 

de enige Nederlander die heeft gestudeerd aan 

de Winston University. Hij heeft daar als niet-

greenkeeper een crash course van ongeveer zes 

maanden gedaan om mee te kunnen werken op 

de baan. Studies die hij daarvoor gedaan heeft, 

zijn onder meer een sportmarketingopleiding en 

een studie strategic management. En daarna, als 

laatste voorbereiding op het werken op Golf du 

Crécy, de studie op Winston. 

Volgens Ruud Mourus was de opleiding ondanks 

de pittige prijs een goede investering. Als Mourus 

vragen heeft over een bepaald onderwerp, kan 

hij die heel makkelijk doorschuiven naar zijn 

collega-cursisten of zelfs naar een van de docen-

ten, en dan met name professor Al Turgeon. 

Die vragen zijn er, als ik later met Mourus junior 

in een golfkar over de beide banen rij, plenty. 

Hoewel Joost Mourus nu al ettelijke jaren de 

scepter zwaait over beide banen, is het geheel 

duidelijk nog niet af. Vooral de Palmer-baan heeft 

nog niet de conditie die vader en zoon voor ogen 

hebben. Het wordt niet met zo veel woorden 

gezegd, maar het belangrijkste probleem daarbij 

is geld. Om een Palmer-baan in Palmer-conditie 

te krijgen, heb je geld nodig, heel veel geld en 

dat komt er alleen met golfers. Die golfers zijn er 

wel, maar nog in onvoldoende mate.

Tien procent

Joost Mourus vertelt: ‘Wij groeien nu tegen de 

markt ieder jaar tien procent, maar we moeten 

nog grote stappen maken.’

Joost Mourus is nu met een aantal investeerders 

sinds 2009 eigenaar van de baan, maar is al veel 

langer betrokken bij de baan. De baan, die oor-

spronkelijk bekend stond als Domaine de la Brie, 

is gestart in 1987. Meteen toen al zijn er con-

tacten geweest met het architectenbureau van 

Arnold Palmer, die een baan heeft ontworpen; 

een baan die vervolgens alleen voor de eerste 

drie holes werd gebouwd. Veel beslommeringen 

en eigenaren verder wordt de baan in 2007 

eigendom van de Euro-American Investors Group 

bv, een investeringsmaatschappij die in 2009 fail-

liet ging en waar ook Mourus senior bij betrok-

ken was. Deze Euro-American Investors Group 

startte in 2007 opnieuw met de bouw van de 

Arnold Palmer-baan, maar na het overlijden van 

de eigenaar van de investeringsmaatschappij ging 

het bedrijf failliet en nam Mourus met een aantal 

vennoten de baan over.

Volle parking

Ik complimenteer Joost Mourus bij mijn aankomst 

met de volle parking voor de golfbaan. De reden 

daarvan blijkt tweeërlei. Enerzijds is de baan net 

op de dag dat ik op bezoek ben, gastheer voor 

een jaarlijks IBM-golftoernooi. Deze golfers spe-

len op de Palmer-baan. Maar ook de eigen leden 

– volgens Joost Mourus slechts 350 in aantal 

– zijn massaal op komen dagen, mede vanwege 

het prachtige nazomerweer. 

Dit laat meteen in a nutshell het businessmodel 

van vader en zoon Mourus zien: de Palmer-baan 

als trekker voor competities, bedrijfsdagen en 

greenfee-golfers die op het imago van Palmer 

Greenkeeping in la douce France
Vader en zoon Mourus bestieren samen twee golfbanen 
onder de rook van Parijs

In Nederland duurt het soms even voordat een baan echt tot bloei komt. Dat geldt ook in Frankrijk. Vader en zoon Joost en Ruud Mourus 

runnen daar een tweetal golfbanen in de regio Parijs, vader Joost als algemeen directeur en zoon Ruud op het gebied van marketing en 

baanonderhoud.

Auteur: Hein van Iersel 
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afkomen. De tweede reden – en eigenlijk de basis 

onder de exploitatie – is de Montpichet-baan, die 

bestemd is voor leden en lokale greenfeeërs. 

Mourus: ‘Leden hebben geen speelrechten op de 

Palmer-baan. Dat hebben we expres zo besloten, 

omdat wij onze handen vrij willen hebben bij 

het aantrekken van toernooien en bedrijfsdagen. 

Vooral op het gebied van competities lijkt dat 

redelijk goed te lukken. In mei 2016 zal naar alle 

waarschijnlijkheid op de Palmer-baan de Senior 

Tour worden gespeeld, en verder heeft de baan 

een kampioenwedstrijd van de Franse golffedera-

tie binnen de poorten gehaald. Dit soort wedstrij-

den zijn belangrijk. Niet zozeer voor de financiën, 

maar veel meer vanwege de uitstraling van de 

baan en de pr.’ 

Probleem bij investeren in de uitstraling van de 

baan is dat de kosten altijd voor de baten uit-

gaan. De Palmer-baan ziet er prima uit, maar 

echt een topbaan is het niet. Dat ligt niet aan het 

ontwerp. Dat is goed en ademt in alles Arnold 

Palmer, maar de financiële mogelijkheden om die 

perfectie tot in het laatste detail door te voeren, 

zijn niet aanwezig.

Joost Mourus is overigens zo eerlijk om dat met-

een toe te geven: ‘We moeten investeren in de 

baan, maar kunnen niet alles tegelijk aanpakken.’

Mourus: ‘Probleem daarbij is dat het geld op dit 

moment nog niet op de baan verdiend wordt. 

Dat komt uit het restaurant en het hotel. En 

de investeringen zijn daar aanzienlijk.’ Mourus 

wijst een groot paviljoen aan dat midden op de 

fairway van de eerste hole staat. Prachtig in het 

zicht van het terras van het restaurant. ‘Er is in de 

regio heel veel vraag naar grootschalige trouw-

locaties, en daar wordt deze tent op dit moment 

veel voor gebruikt.’ Op mijn vraag of dit dan 

niet lastig is qua infrastructuur, bevestigt Mourus 

dat en neemt hij me mee naar de rand van de 

parking. Daar moet op termijn een nieuwe plek 

ingericht worden waar een vergelijkbare pavil-

joentent gebouwd kan worden: een voorziening 

van twee verdiepingen, met bovenop plaats voor 

de tent met een mooi uitzicht over de baan en 

onderin verdiept plaats voor opslag van allerlei 

zaken.

Palmer 

Terug naar de Arnold Palmer-baan ofwel Vignoly-

baan. Mourus legt uit wat deze baan zo specifiek 

tot een Palmer-baan maakt. ‘Palmer was eigenlijk 

de eerste tv-golfer en wist precies wat een baan 

perfect maakt voor publiek en tv. Als ik het Dutch 

Open bezoek, is het voor mij als klein manneke 

helemaal niet leuk om met de spelers mee te 

lopen. Je ziet niets, omdat er altijd wel iemand 

voor je staat. Palmer-banen zijn zo vormgegeven 

dat je altijd iets ziet. De fairway loopt vaak een 

beetje schuin op naar de rough toe, zodat een 

soort amfitheater ontstaat.’

Een ander kenmerk van een Palmer-baan is dat je 

als golfer altijd twee keuzes hebt. Wil je meteen 

de relatief kleine greens aanvallen, dan loop je 

het risico om roemloos te eindigen in een van de 

vijvers die veel van de greens verdedigen. Voor de 

minder avontuurlijke of getalenteerde spelers zijn 

er echter ook kansen. Die kunnen voor de grote 

foregreens gaan, en dan maar hopen dat ze niet 

in een van de vele cross bunkers landen, die vaak 

wel 40 tot 50 meter van de greens af liggen.

Het derde designkenmerk van een Arnold Palmer-

baan is de overmaat aan water. Op de Vignoly-

baan zijn al deze vijvers ook aan elkaar gekop-

peld en fungeren ze als een grote waterbuffer 

voor de beregening. Nadeel daarvan is dat de 

vijvers sterk in niveau zullen dalen als het lange 

tijd droog is. Een van de investeringsplannen voor 

de toekomst behelst daarom de aanleg van een 

extra vijver op de Palmer-baan. Een extra vijver 

betekent dat er meer water kan worden opge-

vangen dat van de schuin oplopende fairways en 

het drainagesysteem in de vijvers terechtkomt, 

en dus ook dat het waterniveau minder snel zal 

dalen. Volgens Mourus is er op dit moment op de 

beide banen geen pompinstallatie aanwezig om 

grondwater op te pompen. 

2 x 18

Een typisch verschil tussen Nederland en Frankrijk 

vindt Mourus het feit dat golf in Frankrijk nog 

echt een spelletje over 18 holes is. In Nederland 

is het op veel banen al een zeldzaamheid wan-

neer iemand in het weekend de volle 18 holes 

afwerkt. In Frankrijk is dat nog gewoonte. Het in 

Nederland zo populaire model van 27 holes heeft 

in Frankrijk dan ook geen toegevoegde waarde; 

een baan moet een veelvoud van 18 holes zijn, 

zelfs als ze zo verschillend zijn als de twee banen 

op Crécy Golf. 

De Montpichet-baan is ontworpen door de 

mij totaal onbekende Franse golfarchitect 

D'Ormesson. Vanaf het terras ziet de baan er 

fantastisch uit. Je moet misschien houden van de 

vele coniferen die zijn toegepast om de baan snel 

‘vol’ te krijgen, maar eenmaal op de baan heeft 

deze weinig definitie. Nergens is gespeeld met 

hoogtes. De baan is feitelijk één grote platte pan-

nenkoek. Je zou denken dat hij daarmee makke-

lijk te spelen is. Toch hebben de leden pasgeleden 

gevraagd om de fairways wat groter te maken. 

Er is daarom bewust voor gekozen om de rough 

zonder tussenstappen zo snel mogelijk terug te 

maaien om de leden tegemoet te komen, ook al 

waren ze zich ervan bewust dat het veel stress 

voor het gras zou opleveren.

Het gras is niet dood, maar heeft het wel zwaar 

te verduren. Ruud Mourus kan er niet zo mee zit-

ten en hanteert het gelegenheidsargument: ‘Dan 

zien de leden tenminste dat we iets met hun 

vraag gedaan hebben.’

Ook voor de Montpichet-baan hebben Joost en 

Ruud Mourus grote plannen: ‘Veel van de naald-

bomen zullen op korte termijn gekapt worden 

en vervangen door loofhout. Verder zal gepoogd 

worden door het planten van bomen wat meer 

definitie in de baan te krijgen en afscheiding tus-

sen de verschillende holes’ Een architect zal daar-
De Montpichet-baan heeft ‘slechts’ 350 leden, maar deze golfen klaarblijkelijk heel veel.
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Uitzicht vanaf het terras. Veel vijvers die allemaal met elkaar verbonden zijn.

De machineloods: het is vooral Toro wat de klok slaat.
Palmer-banen worden gekenmerkt door schuin oplopende roughs en zijn daarom 
perfecte golfbanen voor een groot publiek.

voor niet worden aangezocht. Ruud Mourus gaat 

dat zelf oppakken, gewapend met de kennis die 

hij bij Winston Golf University heeft opgedaan.

Camping 

Crécy Golf, zoals de beide banen gemeenschap-

pelijk heten, heeft nog een zusterbedrijf in 

hetzelfde dorp Crécy-du-Chapelle, een camping. 

Deze camping wordt in de zomermaanden vooral 

benut door Nederlanders, op drukke dagen wel 

zo’n 400 mensen. Vader en zoon Mourus wonen 

ook op deze camping, om precies te zijn van 

maandag tot vrijdag. Iedere week gaan ze op en 

neer naar Tilburg, waar ze echt wonen. 

Greenkeepers

Beide golfbanen hebben een greenkeepersstaf 

van ongeveer elf mensen, een team dat wordt 

aangevoerd door een Franse hoofdgreenkeeper 

en verder bestaat uit een mix van Franse en 

Poolse greenkeepers. Vooral het werken met de 

Poolse greenkeepers ervaart Ruud Mourus als 

zeer prettig. Werknemers in Frankrijk hebben veel 

meer sociale rechten dan die in Nederland en 

de Poolse greenkeepers vinden een contract van 

acht maanden prima. In de winterperiode kunnen 

ze dan terug naar Polen. De ontslagbescherming 

is Frankrijk is streng. 

Ruud Mourus geeft een voorbeeld: ‘In Frankrijk 

wordt wel eens geklaagd over arrogante obers. 

Dat heeft daarmee te maken. Ontslag is zo las-

tig, dat je alleen met een heel uitgebreid dossier 

afscheid kunt nemen.’ Overigens valt dat in het 

dorp waar Crécy Golf ligt allemaal nog wel mee. 

Crécy-la-Chapelle ligt weliswaar dichtbij Parijs, 

maar is in mentaliteit nog een plattelandsge-

meente.  

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5055
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Beregeningswater wordt uit de vijvers gepompt. Het waterpeil 
daalt als  gevolg daarvan. Daarom wordt op termijn een extra 
vijver gebouwd voor meer buffer.

De coniferen op de Montpichet-
baan worden langzamerhand 
vervangen door loofbomen.

Op wedstrijddagen klatert hier het water vanaf. Ook deze steenpartijen 
zijn een echt Palmer-kenmerk.

Het clubhuis en restaurant zijn gevestigd in een oude brie-boerderij uit 
de 17e eeuw.

De Palmer-baan is niet bestemd voor de leden.

Het is ongeveer twee weken droog geweest als ik Crécy bezoek, maar de drains tonen zich heel 
nadrukkelijk. Ruud Mourus vindt dat geen al te groot probleem.

Het hotel is feitelijk een aparthotel. In de toekomst komt er ook een 
vleugel met normale hotelkamers.

Er is veel vraag naar goede trouwlocaties; daarom is als proef deze tent gebouwd. Waarschijnlijk 
komt direct aan het parkeerterrein gelegen met zicht op de baan een nieuwe tent.

De nursery green midden op de Palmer-baan. Ook hier witstruis.
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Een penetrometer is een instrument dat gebruikt 

kan worden om de verdichting van een toplaag 

in kaart te brengen. Het apparaat bestaat uit 

een dunne metalen staaf met aan het uiteinde 

een veelal kegelvormige top. De penetrometer 

meet de druk die nodig is om de metalen staaf 

in de grond te steken. De weerstand die daarbij 

komt kijken, uit zich in een waarde, die dient als 

indicatie voor de bodemdichtheid, ook wel bulk 

density genoemd. Verdichting wordt gemeten in 

PSI of MPA. Deze verdichting staat min of meer 

in verhouding tot de bodemdichtheid. De bulk 

density is de dichtheid van de grond in kg per m3 

massa droge grond. Hoe meer organische stof de 

grond bevat, des te lager de dichtheid.

Jeff Collinge – hij was al betrokken bij de eerste 

uitgave van vakblad Greenkeeper, ruim 25 jaar 

geleden – wees ons erop dat de dichtheid die de 

penetrometer laat zien niet zomaar alles zegt. 

Er is namelijk één element dat een belangrijke 

invloed uitoefent op de gemeten dichtheid: het 

vochtgehalte in de bodem. De bodemdichtheid 

wordt sterk beïnvloed door het vochtgehalte 

van de bodem, waardoor de gemeten waarden 

mogelijk niet correct zijn als er geen rekening 

wordt gehouden met deze factor. 

Bart van Kollenburg, adviseur en expert natuur-

gras bij Vos Capelle, beaamt dat er bij het meten 

van de bodemdichtheid wordt gekeken naar de 

vochtigheidsgraad van de bodem: ‘Het vochtge-

halte van de toplaag is zeker van belang bij het 

Bodemdichtheid weten? 
Vochtgehalte meten! 
Vochtgehalte van de bodem belangrijke factor 
bij dichtheidsmeting 

Met een penetrometer kan gemakkelijk 

en snel de dichtheid van een bodem 

gemeten worden. Jeffrey Collinge wees 

de redactie van Greenkeeper erop dat 

de aanwezigheid van water een grote 

invloed kan hebben op de gemeten 

waarde. Collinge schreef ons nadat hij 

een foto zag in vakblad Fieldmanager, 

waarop te zien is hoe Gerard Gillis 

van Sportbedrijf Tilburg en Bart van 

Kollenburg van Vos Capelle met de pene-

trometer aan de slag zijn. 

Auteur: Kelly Kuenen
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meten van mogelijke verdichting met de pene-

trometer. Als de toplaag te nat is, zijn er in ver-

houding namelijk meer poriën gevuld met vocht 

dan met zuurstof. In vochtige omstandigheden is 

de indringingsweerstand kleiner, waardoor geen 

representatieve meting verkregen wordt.’

Het mag duidelijk zijn: voor een correcte dicht-

heidsmeting is het dus nodig om rekening te 

houden met het vochtgehalte van de bodem. 

Dan rijst alleen de belangrijke vraag: hoe kan dit 

in de praktijk worden toegepast? De invloed van 

het vochtgehalte kan in kaart worden gebracht 

door metingen uit te voeren bij verschillende 

vochtigheidsgraden. Deze gegevens kunnen wor-

den uitgezet in een grafiek. Als er op een later 

moment metingen worden gedaan om te kijken 

of de bodemsterkte is veranderd, dan moet 

ook het vochtgehalte gemeten worden, zodat 

de penetrometer-gegevens vergeleken kunnen 

worden met de metingen aan de hand waarvan 

de grafiek is opgesteld. Op deze manier kan 

het vochtgehalte als variabele in kaart worden 

gebracht.

Eén manier om de vochtgraad van de grond te 

Bart van KollenburgJeff Collinge
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De grafiek van SSSA laat het verband tussen de massa, de hoeveelheid water en de dichtheid zien. Bron: Soil 
Science Society of America Methods of Soil Analysis. Part 1. 
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weten te komen, is door de grond in een oven 

te drogen. Een grondmonster van een specifieke 

inhoud wordt gewogen, twaalf uur gedroogd 

op 105 °C, en door middel van een voor- en 

nameting kan bepaald worden hoeveel vocht 

er tijdens het proces verloren is gegaan. Een 

nauwkeurig, maar tegelijkertijd tijdsintensief 

proces. Vermoedelijk zijn er weinig greenkeepers 

die daadwerkelijk de tijd nemen voor een der-

gelijke meting. In de handel zijn ook draagbare 

digitale vochtmeters te verkrijgen. Volgens Van 

Kollenburg is digitale apparatuur goed geschikt 

voor een snelle en nauwkeurige meting van het 

vochtpercentage. Wil je het beregeningspro-

gramma op de meting afstemmen, dan kun je 

volgens hem de gemeten waarde verrekenen met 

een pF-curve.

Elke bodem heeft zijn eigen kenmerken, waar-

door het niet afdoende is om voor elke bodem 

dezelfde gegevens te gebruiken. Om gegevens 

over de bodemsterkte te verzamelen, is naast 

een geschikte penetrometer en vochtmeter ook 

gereedschap nodig om aarde te kunnen verwij-

deren, zodat op elke diepte metingen kunnen 

worden gedaan. Hiervoor kan bijvoorbeeld een 

grondboor worden gebruikt.

Zoals gezegd heeft elke penetrometer zijn eigen 

kenmerken, afhankelijk van de vorm, omvang en 

ruwheid van zijn kegel. Om verschillende metin-

gen te kunnen vergelijken, moeten de metingen 

uitgevoerd worden met dezelfde penetrometer. 

Ook elke grond heeft zijn eigen kenmerken. Om 

iets te kunnen zeggen over de dichtheid van 

de grond, is het nodig om naast een ‘gewone’ 

meting op dezelfde diepte ook een vochtmeting 

uit te voeren.

De meerderheid van de golfbanen van 

Nederlandse golfclubs zijn opgebouwd volgens 

de zogenaamde ‘Dutch Greens’-methode. Dit 

betekent dat deze banen uit drie verschillende 

bodemlagen bestaan. De toplaag is van organisch 

materiaal en ongeveer 12 cm dik. De daaropvol-

gende laag bestaat uit zand en organisch mate-

riaal en is 15-22 cm dik. De laatste laag bestaat 

uit puur zand en is ongeveer 25 cm dik. Elke 

laag heeft haar eigen dichtheid, watergehalte 

en penetrometer-weerstandscurve. Het vocht-

gehalte in de grond moet volgens Collinge niet 

hoger zijn dan 24% (zie Dilution is the Solution 

op de Greenkeeper-website, 2013). Volgens Van 

Kollenburg ligt de ideale vochtigheidsgraad voor 

optimale grasgroei op ongeveer 25%, maar 

voor goed bespeelbare, stabiele sportvelden op 

ongeveer 18%. Vuistregel voor sportvelden is 

een vochtgehalte tussen 18 en 23%. Voor rood-

zwenkgreens is dat ongeveer 18%.

En de ideale bodemdichtheid? Sommige onder-

zoeken beschouwen een dichtheid van 

1300 kg/m3 als ideale waarde voor de groei van 

wortels, en een dichtheid van 1700 kg/m3 als te 

dicht. Een acceptabele dichtheid ligt tussen 1300 

en 1600 kg/m3; voor sportvelden geldt een ideale 

waarde van 1620 kg/m3, voor een golfgreen een 

waarde van 1300 kg/m3.Tabel vochtgehalte Typisch percentage vochtgehalte van Nederlandse golfbanen, zoals verzameld door STRI en 
DGB Group.

Depth     May Jun Jul Aug Sep

Top layer  0 – 6 cm     %  34 20 30 26 22

               6 – 12 cm   %  14 16 22 13 10

               20- 26 cm   %  8 11 12 8 7

Meter

‘Metingen zijn mogelijk niet 

correct als er geen rekening 

wordt gehouden met het 

vochtgehalte’

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5062
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Afronding Landgoed & Golfbaan Tespelduyn 

in Noordwijkerhout 

Landgoed & Golfbaan Tespelduyn in Noordwijkerhout heeft sinds de ope-

ning in 2011 geïnvesteerd in verbeteringen in de baan. Steeds is er direct 

gehandeld na ontvangst van wensen van de golfers. Een van de verbete-

ringswensen van de golfers is in 2014 gerealiseerd. Toen zijn er op alle holes 

grastees gerealiseerd in aanvulling op de bestaande kunstgras afslagmat-

ten. Dit levert een positieve bijdrage aan het golfplezier en de golfers zijn 

hierover dan ook zeer tevreden. De werkzaamheden zijn in eigen beheer 

uitgevoerd en het greenkeepersteam van Tespelduyn heeft op creatieve 

wijze de beschikbare ruimte gebruikt. Bovendien is de aanleg in korte tijd 

gerealiseerd en hebben de golfers steeds door kunnen golfen.

Opdrachtgever: Landgoed & Golfbaan Tespelduyn in Noordwijkerhout 

Aannemer: greenkeepersteam van Tespelduyn

Betere banen
Wat voor moois wordt er gebouwd en gemaakt in golfend Nederland?

De Projectenparade is een overzicht van de leukste, mooiste en meest bijzondere renovaties, nieuwbouwprojecten of verbeteringen aan 

nieuwe en bestaande banen. Uw project ook op deze pagina´s in Greenkeeper? Stuur een e-mail naar Ilse Kuipers (ilse@nwst.nl) en u krijg 

alle de juiste formulieren toegestuurd.

Auteur: Peter Jansen
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Golfclub Zeegersloot GEO-gecertificeerd 

Leen van Reeuwijk, hoofd greenkeeping bij Golfclub Zeegersloot in Alphen aan 

den Rijn, stond aanvankelijk sceptisch tegenover het voornemen van de club om 

gecertificeerd te willen worden door de Golf Environment Organization (GEO) in 

Schotland. Anderhalf jaar later, nu de GEO-certificering een feit is, denkt Leen er 

alleen nog maar positief over. Ronald Buiting Advies heeft Golfclub Zeegersloot, 

aan de hand van het Committed to Green-programma op weg geholpen, waarna 

het certificeringsproject volledig met eigen mensen is voltooid. 

Opdrachtgever: Golfclub Zeegersloot

Aannemer: Ronald Buiting Advies

Uitbreiding Golfclub De Dommel

Golfclub de Dommel, een Colt baan, hoort bij de oudere banen in Nederland. De baan 

bestaat 85 jaar en is gegroeid van een 9 naar een 12 en uiteindelijk naar een 18 holes 

baan. De uitbreiding van golfclub de Dommel is een project dat ongeveer 20 jaar heeft 

geduurd. Vanwege verschillende milieu technische en omgevingsthematieken heeft het 

zo lang geduurd, totdat de finale toestemming werd verkregen. Aangezien de uitbrei-

ding grenst aan het bossche broek (een overstroom gebied van de rivier de Dommel) 

moest 60.000 m3 zand worden opgebracht, om de baan het gehele jaar speelbaar 

te houden. Het was een uitdaging voor de baanarchitect en de aannemer, om in een 

andere omgeving, de nieuwe holes dezelfde speelkarakteristieken mee te geven als de 

oude 12 holes. Sinds 2014 wordt op de nieuwe 6 holes. Voor de greenkeepers ligt nu 

de uitdaging om de 12 holes in de bossen en de nieuwe 6 holes, die veel meer licht en 

lucht krijgen, op hetzelfde niveau te houden.

Opdrachtgever: B.V. “Het Schone Dommeldal”

Contactpersoon opdrachtgever: Toine van Driel

Architect: Infinite Variety Golf Design

Contactpersoon architect: Frank Pont

Aannemer: Heijmans / De Enk Groen & Golf

Contactpersoon aannemer: Jos Opdam / Gerard van der Werf

Aanleg van een 9 

holes golfbaan in 

Defereggental

MyviewGolf is in augustus dit 

jaar begonnen met de aanleg 

van een 9 holes golfbaan in 

Defereggental, Oostenrijk. Deze 

golfbaan heeft 9 greens van ong. 

300 M2 per stuk en daarnaast 

nog een puttinggreen en chip-

pinggreen. Iedere hole heeft daarnaast 2 Teeboxen van 4 bij 4 meter. De opdrachtgever is het Hamacher resort in Defereggental, Oostenrijk. Dit is een 

4 sterrenhotel die de klanten de mogelijkheid wil bieden op 1500 meter hoogte van de golfbaan te laten genieten. Opmerkelijk aan dit project is dat na 

onderzoek besloten is om te kiezen voor Kunstgras Golf Greens.

Opdrachtgever: Hamacher resort in Defereggental, Oostenrijk 

Architect: Diethard Fahrenleitner

Aannemer: MyviewGolf 

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5088
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Kristian: ‘Ik was op dat moment niet tevreden 

over de kwaliteit van mijn fairways, hier op de 

Scherpenbergh. De grasplant was iel, dun en de 

mat was niet gezond. De kwaliteit van het spel 

was daardoor niet top.’ Teruggekomen van zijn 

reis begon Kristian direct met het doorrekenen 

van het gebruik van Primo Maxx op zijn fairways. 

Welke besparingen brengt het met zich mee: 

minder maaibeurten, minder brandstof, minder 

onderhoudskosten etc.? Wat kost Primo Maxx-

toepassing op fairways?

Een eerste berekening kwam uit op een bespa-

ring van ongeveer 11.500 euro. Kristian: ‘In deze 

berekening zijn de kosten van Primo Maxx al 

meegenomen!’ Deze besparing bleek voldoende 

om groen licht te krijgen van de club voor het 

gebruik van Primo Maxx op de fairways. Het 

eerste jaar paste Kristian Primo Maxx toe op 

zijn fairways en greens; dit jaar doet hij dat op 

zijn fairways, greens en tees. Kristian: ‘Direct 

na de eerste toepassing van Primo Maxx zag 

ik de dichtheid van de grasmat toenemen; het 

gras werd dikker en de kroon van de grasplant 

ging omlaag. Ik zag de fairway echt vooruit-

gaan. Gedurende het seizoen verbeterde ook de 

wortelstructuur. Deze werd een stuk voller. De 

fairway is hierdoor beter bestand tegen droogte. 

Uiteindelijk heb ik ook minder last van dry spot 

en waterafstotend vilt.’

In principe maakte Kristian minder gebruik van 

zijn watergeefsysteem, al geeft hij aan dat dit 

uiteraard ook erg afhangt van de hoeveelheid 

neerslag. Omdat de dichtheid van de fairway na 

Primo Maxx-gebruik toeneemt, heeft hij ook min-

der last van onkruiden. Zo heeft hij dit jaar zijn 

Studiereis naar New Jersey overtuigd 
Kristian Summerfield
Greenkeeper of the Year genomineerde Kristian Summerfield over het 
gebruik van Primo Maxx op De Scherpenbergh

Teruggekomen van zijn 

reis begon Kristian direct met 

het doorrekenen van het 

gebruik van Primo Maxx 

op zijn fairways

De eerste keer dat Kristian in aanraking kwam met de groeiremmer Primo Maxx was bij zijn toenmalige werkgever Heijmans. Tijdens een 

studiereis in 2012 naar Rutgers University, New Jersey, Amerika, raakte hij overtuigd van de meerwaarde van Primo Maxx. Welke greenkee-

per uit de States hij ook sprak, er werd gewerkt met Primo Maxx: zowel op greens, tees als fairways.
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fairways niet gespoten tegen onkruid. Kristian: 

‘Daarnaast zie ik op mijn gehele baan een groot 

verschil qua ziektedruk door het Primo Maxx-

gebruik. Primo Maxx maakt het gras een stuk 

vitaler, waardoor de ziektedruk lager is.’ 

Uiteindelijk ging de maaifrequentie van de fair-

ways door het gebruik van Primo Maxx van vier 

keer naar twee keer per week; alleen bij vochtige 

omstandigheden worden de fairways nog wel 

eens drie keer per week gemaaid. Al met al een 

reductie die een behoorlijke kostenbesparing met 

zich meebrengt. Kristian geeft de eerste Primo 

Maxx-behandeling op de fairways in mei. Hij start 

met een dosering van 1,2 ltr/ha. Zijn maaihoogte 

is dan ook 12 mm. Hij herhaalt de behandeling 

maandelijks, waarbij de dosering net zo hoog 

is als de maaihoogte in centimeters. Zo spuit hij 

van juni tot en met september 0,9 ltr/ha, aange-

zien zijn maaihoogte in die periode 9 mm is. In 

oktober geeft Kristian de laatste behandeling met 

0,9 ltr Primo Maxx per ha, maar dan is zijn maai-

hoogte 11 mm. Iedere Primo Maxx-toepassing 

wordt gecombineerd met een stikstofhoudende 

meststof. Kristian: ‘In het seizoen laat ik de maai-

hoogte zakken, om de kwaliteit van het spel te 

verbeteren.’

Kristian kiest voor een maandelijkse toepassing, 

zodat hij een eventuele toename van strek-

kingsgroei voor is. Kristian: ‘Wij zijn enthousiast 

over het Primo Maxx-gebruik op onze baan. De 

speelkwaliteit moest omhoog en daar zijn we 

met behulp van Primo Maxx in geslaagd, met als 

bijkomend voordeel een flinke kostenbesparing 

en een grasplant die gezonder, minder ziektege-

voelig en beter bestand tegen droogte is.’ 

Gedurende het seizoen 

verbeterde ook de 

wortelstructuur. Deze werd 

een stuk voller

Uiteindelijk ging de 

maaifrequentie van de 

fairways door het gebruik 

van Primo Maxx van vier keer 

naar twee keer per week

Nick Boelen is Sales manager bij Everris 

en verantwoordelijk voor Sportvelden en 

Golfbanen.

+31(0) 654 397 771

nick.boelen@everris.com
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Dat de markt aanvankelijk wat sceptisch reageer-

de, had alles te maken met de totstandkoming 

van de deal waarmee Burggolf het onderhoud 

van de acht Burggolf-banen van Heijmans Sport 

& Groen overdeed naar het nieuwe bedrijf. Het 

bedrijf van Schaap zou geen zelfstandig bedrijf 

zijn, maar een verkapt filiaal van Burggolf. Onzin, 

zegt Hans Schaap nu: ‘Het klopt dat Burggolf 

mijn nieuwe bedrijf in 2010 op weg heeft gehol-

pen, maar niet meer dan dat. Andere bedrijven 

hebben de Rabobank; ik had de Burggolf-bank. 

Inmiddels is dat allemaal afgehandeld en ligt dit 

achter ons. Nu, anno 2015, is HGM 100 procent 

zelfstandig en niet meer weg te denken uit de 

golfwereld.’

De werkelijke reden voor de wat negatieve 

houding van de markt, ofwel de concurrentie, 

lag waarschijnlijk veel meer in het motto van 

het nieuwe bedrijf. Burggolf nam afscheid van 

Heijmans vanwege de prijs en Schaap profileerde 

zich met de slogan ‘dezelfde kwaliteit tegen 

een lagere prijs’. HGM was daarmee de eerste 

landelijk werkende aannemer die een serieuze 

bedreiging vormde voor drie aannemers die tot 

dat moment de markt domineerden, en het 

belangrijkste instrument om de markt open te 

breken, was de prijs. HGM was overigens niet de 

enige die in die tijd een geslaagde aanval deed 

op de hegemonie van de drie leidende golfbaan-

Als er één baan over de dam is, 
volgen er meestal meer
Hans Schaap: ‘Daarom is het mijn taak om te zorgen dat onze mensen met 
de beste en modernste uitrusting kunnen werken’

Een paar jaar geleden – in 2010, om precies te zijn – schudde Hans Schaap de wat ingedutte golfbranche wakker door in één keer het onder-

houd te gaan doen voor alle Burggolf-banen. De markt reageerde aanvankelijk sceptisch en in een aantal opzichten zelfs negatief. Alle reden 

om vier jaar na dato bij Schaap op bezoek te gaan en te vragen hoe de zaken zich ontwikkeld hebben.

Auteur: Hein van Iersel



aannemers. Ook Vos Ruinerwold begon aan een 

opmars, waarbij ook de prijs een belangrijk ver-

koopargument was.

Aanneemprijs

Schaap denkt die lagere aanneemprijs te kun-

nen bereiken door een platte organisatie en 

zo goed als geen overhead. En hij lijkt daar, 

als ik op een wat druilerige decemberdag naar 

Woudrichem afreis, ook goed in te zijn geslaagd. 

De Hollandsche Greenkeeping Maatschappij is 

gehuisvest in een oude boerderij, die ook nog 

eens het geboortehuis van Schaap blijkt te zijn. 

In het achterhuis op de eerste verdieping heeft 

Schaap zijn kantoor. Schaap is alleen en illustreert 

daarmee perfect wat een lage overhead inhoudt. 

Dat wil overigens niet zeggen dat er naast de 

directeur niemand in Woudrichem meewerkt. In 

de ochtend komt er iemand voor administratief 

werk en daarnaast heeft HGM nog een mede-

werker voor de salarissen. Een knappe prestatie, 

zeker als je je realiseert dat er in het seizoen 

dik honderd mensen op de payroll staan en off-

season ongeveer vijftig. 

Zelfsturend

Als ik Schaap vraag hoe dat werkt, is zijn ver-

klaring heel simpel. De 21 banen die HGM 

onderhoudt, zijn in hoge mate zelfsturend. Hans 

Schaap: ‘Het is mijn taak om te zorgen voor een 

goed machinepark en verder scherpe afspraken 

te maken met leveranciers van meststoffen, 

brandstoffen en alle andere zaken die nodig zijn 

om een baan te onderhouden. Tevens onderhoud 

ik de klantcontacten.’ Verder zijn de hoofd-

greenkeepers op banen van HGM in hoge mate 

autonoom en wordt verwacht dat ze hun eigen 

boontjes doppen. 

Dat laatste lijkt te kloppen. Normaal, als ik een 

afspraak heb met een aannemer in het groen, 

wordt deze iedere tien minuten wel gestoord 

door zijn GSM. Voor Hans Schaap gaat dat niet 

op. Gedurende ons twee uur durende gesprek 

gaat de telefoon niet één keer over. Als ik Schaap 

daar later naar vraag, zegt hij: ‘Natuurlijk mogen 

ze me wel bellen, maar niet voor ieder akkefietje. 

Daarnaast hebben we de afspraak gemaakt 

dat we de jongere hoofdgreenkeepers, die wat 

minder ervaring hebben, koppelen aan een meer 

ervaren collega. Deze medewerkers worden 

opgeleid door deze ervaren krachten, zodat zij 

later ook zelfstandig kunnen werken.’

Machines 

De Hollandsche Greenkeeping Maatschappij 

kwam medio 2014 in het nieuws toen men in 

één klap het complete machinepark vernieuwde. 

‘Golfdeal of the century’, jubelde Toro-importeur 

Jean Heybroek in een persbericht dat ter gele-

genheid van die gebeurtenis naar buiten kwam. 

Hoe verhoudt die mega-investering in ruim 150 

honderd (??) machines zich tot het idee dat HGM 

lean & mean wil zijn en een hogere kwaliteit 

golfbaanonderhoud tegen een lagere prijs wil 

leveren? De verklaring is redelijk simpel. Schaap 

wil gaan voor de hoogst mogelijke bedrijfsze-

kerheid. ‘Weet je wel wat het kost als er een 

maaier onverhoopt stil komt te staan? Het werk 

kan niet doorgaan en iedereen laat alles uit de 

handen vallen om te zorgen dat die machine zo 

snel mogelijk gerepareerd wordt. Weinig mensen 

realiseren zich welke enorme kosten hiermee 

gemoeid zijn. Daarom is het mijn taak om te zor-

gen dat onze mensen met de beste en modern-

ste machines kunnen werken, om stilstand en 

faalkosten zo laag mogelijk te houden. En geloof 

me, als het goedkoper zou zijn om met wat 

oudere machines te werken, dan zou ik dat echt 

doen.’ Ook de keuze voor Toro is simpel, volgens 

de HGM-directeur. In zijn visie loopt Toro op dit 

moment een straatlengte voor op zijn concur-

renten en, niet onbelangrijk: Toro zou een hogere 

restwaarde hebben dan de concurrentie.

Monteur

HGM heeft op dit moment twee monteurs in 

dienst. De ene is mobiel, reist langs alle banen 

en zorgt voor de reguliere onderhoudsbeurten. 

De andere houdt zich bezig met slijpen, afstel-

len, olie verversen en dat soort zaken. Schaap 

redeneert verder als volgt: ‘Als ik met oudere 

machines aan de slag ga, betekent dat gewoon 

dat ik meer monteurs moet aannemen bovenop 

de mensen die ik nu in dienst heb.’ 

Het grote voordeel van deze aanpak is dat 

Schaap nu exact de kosten per machine kan vast-

stellen. Daarvoor gebruikt het bedrijf geen fancy 

software, maar gewoon een slim in elkaar gefa-

briceerde Excel-file. Als ik later met anderen in de 

‘Ik durf de stelling aan dat je 

met zeven greenkeepers en 

een modern machinepark de 

golfbaan op een hoger niveau 

kunt onderhouden dan met 

acht greenkeepers en een ver-

ouderd machinepark’ 

Daarvoor gebruikt het bedrijf 

geen fancy software, maar 

gewoon een slim 

gefabriceerde Excel-file



golfsector over HGM kom te praten, wordt diver-

se keren, soms zelfs ietwat benepen, gemeld: 

‘Dat klopt, Hans kan inderdaad goed rekenen.’

Hans Schaap: ‘Ik durf de stelling aan dat je met 

zeven greenkeepers en een modern machinepark 

meer productie kunt leveren dan met acht green-

keepers en een ouder park, en ook nog eens van 

een betere kwaliteit.’

Mijn logische vraag is dan natuurlijk waarom niet 

iedere concurrent dat doet. ‘Weet ik niet’, zegt 

Schaap, ‘maar je moet natuurlijk wel behoorlijk 

wat ruimte hebben om te investeren.’

Een extra reden om te investeren in nieuw, 

is volgens de directeur ook het feit dat veel 

moderne machines heel veel zuiniger met brand-

stof omspringen. Bij de laatste generatie Toro-

fairwaymaaiers, die zijn uitgerust met Stage IIIB-

motoren met roetfilter, zou dat al gauw zo’n 15 

tot 20 procent schelen. De Toro-roughmaaiers zijn 

uitgerust met een Smart Power, zodat ook hier 

ongeveer 20 procent brandstof wordt bespaard 

en dus ook de CO2-uitstoot wordt gereduceerd.

Klantenportefeuille 

HGM is gestart als aannemer voor het onderhoud 

van de Burggolf-banen. Inmiddels is dat allang 

niet meer de exclusieve activiteit van het bedrijf, 

maar maakt het ongeveer 40 procent van de 

omzet uit. HGM onderhoudt ook niet-Burggolf-

banen en is daarnaast actief met andere cultuur-

technische werkzaamheden. Schaap schat dat 15 

procent van zijn omzet in 2014 bestond uit zaken 

als het renoveren van sportvelden, beplantingen 

en snoeiwerk. Om dat mogelijk te maken, heeft 

het bedrijf de beschikking over een mobiel team 

dat dit soort klussen kan uitvoeren, maar even-

tueel ook kan bijspringen op een golfbaan als 

het alle hens aan dek is. Een voorbeeld daarvan 

is de intensieve beluchting van alle fairways van 

een baan. De HGM-greenkeepers proberen dit in 

overleg met de baancommissaris zo te regelen, 

dat gedurende een halve dag bijvoorbeeld de 

helft van een baan wordt afgesloten. Dat geeft 

de greenkeepers de gelegenheid om zo effectief 

en dus ook zo goedkoop mogelijk te werken. De 

volgende dag is de baan dan weer in conditie en 

kan er weer gegolfd worden.  

Alle hoofdgreenkeepers op 

de 21 banen van HGM zijn in 

hoge mate autonoom en

 worden geacht hun eigen 

boontjes te doppen

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5061 



Golfbaan Kromme Rijn in Bunnik heeft onlangs 

een nieuw beregeningssysteem aangelegd. 

Volgens Hein Vader, de baancommissaris, was 

het oude systeem na zeventien jaar intensief 

gebruik toe aan vervanging. Bij de aanleg van 

een nieuw systeem koos Kromme Rijn niet voor 

een gebruikelijke oplossing, maar voor een inno-

vatief en experimenteel fertigatiesysteem dat 

bemesting via het beregeningswater mogelijk 

maakt. Volgens Hein Vader bestond er behoefte 

aan een op detailniveau aan te sturen installatie, 

die microbemesting via het beregeningswater 

mogelijk maakt. Fertigatie op golfbanen is een 

innovatief concept. In sommige landen, zoals de 

VS, is fertigatie op golfbanen in ontwikkeling, 

maar in Nederland is de techniek nog vrijwel 

onbekend. Dat geldt niet voor andere groene 

sectoren. In kassen wordt alleen op deze manier 

bemest, maar ook in de fruitteelt is fertigatie zeer 

gebruikelijk.

Vader erkent dat het gaat om een gedurfd pro-

ject. Desondanks had hij er voor aanvang het 

volste vertrouwen in. ‘Elke innovatie begint met 

een droom’, vertelt Vader. ‘Rondom de golfbaan 

wordt bemesting via beregening volop toegepast, 

bijvoorbeeld in de fruitteelt. Mijn droom was om 

die technieken toe te passen in de nieuw aan te 

leggen beregeningsinstallatie. Voor mij waren er 

drie voorwaarden om dit te realiseren: er moest 

sprake zijn van nauwkeurige waterdistributie, een 

zeer nauwkeurig beheersbare dosering van mest-

stoffen en een in detail manipuleerbare instal-

latie. De aanvankelijke gedachte was het harde 

beregeningswater met een pH-waarde 8 dat wij 

aan de Kromme Rijn onttrekken, aan te zuren. En 

als je zuur gedoseerd in de waterstroom brengt, 

waarom dan niet ook de meststoffen? was de 

gedachte.’  

Bij het vormgeven van het vernieuwende systeem 

Golfbaan Kromme Rijn kiest voor innovatief 
beregeningssysteem
Fertigatiesysteem maakt bemesting via beregeningswater mogelijk

De negenholesgolfbaan Kromme Rijn in het Utrechtse Bunnik heeft haar beregeningsinstallatie vervangen. Naast de bestaande beregening 

van de greens, tees en oefenfaciliteiten werd de installatie uitgebreid met een fairway-beregening. Bovendien werd gekozen voor een ferti-

gatiesysteem, wat bemesting via het beregeningswater mogelijk maakt.

Auteur: Kelly Kuenen

Een computerprogramma maakt het bereik van elke afzonderlijke sproeier direct inzichtelijk.
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ging golfbaan Kromme Rijn niet over één nacht 

ijs. Samen met hoofdgreenkeeper Wim Oskam 

werkte Hein Vader maar liefst een jaar aan het 

opstellen van een wensen- en eisenpakket. De 

mannen vonden een ideale partner voor het 

project in VGB Watertechniek uit Bunnik, een 

bedrijf met ervaring in het aanleggen van bere-

genings- en fertigatiesystemen in sportvelden, 

parken, grote tuinen en boomgaarden in binnen- 

en buitenland. VGB Watertechniek was volgens 

Vader bereid te investeren in de aanpassing van 

hun controllers, zodat ze aan de wensen en eisen 

van Golfbaan Kromme Rijn konden voldoen. 

Volgens Theo Heesakkers, eigenaar van VGB 

Watertechniek, was het 

de eerste keer dat er door het bedrijf een ferti-

gatiesysteem op een golfbaan werd aangelegd. 

Het ging dan ook om een experimenteel project. 

Het aanleggen vormde volgens Heesakkers vooral 

een uitdaging omdat de golfbaan gedurende de 

werkzaamheden open moest blijven voor bezoe-

kers, en de schade tot een minimum beperkt 

moest blijven. Om de overlast te beperken, 

werd de planning van de werkzaamheden zo 

veel mogelijk aangepast aan de baanbezetting, 

zodat spelers ook tijdens de werkzaamheden de 

ruimte hadden om te golfen. Om de schade aan 

de baan te beperken, werden speciale machines 

aangeschaft en medewerkers bijgeschoold.

Met het aanleggen van fertigatiesystemen op 

golfbanen had VGB Watertechniek geen erva-

ring. Het bedrijf hechtte dan ook veel waarde 

aan het advies van partijen met meer technische 

golfbaankennis. Voor het ontwerp van de berege-

ningsinstallatie schakelde het daarom het Engelse 

bedrijf Irritech Limited in, een bedrijf dat irrigatie 

voor golfbanen ontwikkelt voor de wereldwijde 

markt. Het bedrijf heeft ervaring in het aanleggen 

van golfbanen en de daarbij behorende instal-

laties, en bracht de nodige golfspecifieke kennis 

in. Deze kennis werd door VGB geïmplementeerd 

in de bestaande besturingstechniek. Volgens Hein 

Vader wilde Irritech graag meewerken aan het 

initiatief: ‘Irritech bleek zeer geïnteresseerd in dit 

project, want in de Europese golfwereld is dit 

beregeningsvraagstuk absoluut innovatief.’ 

Installatie

Het gestelde eisenpakket leidde tot de bouw van 

een installatie met pompunit. Het monitoren en 

aansturen van onderdelen van de installatie is op 

iedere gewenste locatie mogelijk. Gelet op het 

verschil in beregenings- en bemestingsregime 

tussen de greens en tees en de fairways, werden 

twee aparte ringleidingen aangelegd, zodat de 

samenstelling van water en kunstmest nauw-

keurig kan worden bepaald. Voor het realiseren 

van de installatie werd nauw samengewerkt met 

Jean Heybroek. Deze partij leverde materialen, 

gaf advies en zorgde voor de nodige training. 

‘Beregening van golfbanen is niet bijzonder’, ver-

telt Gerard Schoot Uiterkamp, productspecialist 

irrigatietechniek bij Jean Heybroek. ‘Het idee van 

bemesting via een beregeningssysteem is echter 

wel redelijk nieuw, zeker voor golfbanen. Voor 

de aanleg van het systeem leverden wij eigenlijk 

hetzelfde materiaal als we bij een regulier berege-

ningssysteem zouden doen. We hebben natuurlijk 

wel gekeken of de interne componenten bestand 

zouden zijn tegen de middelen waarmee ze in 

aanraking komen. Dat bleek gelukkig het geval te 

zijn. Onze sproeiers corroderen bijvoorbeeld niet. 

We hebben dan ook geen bijzondere aanpassin-

gen aan het materiaal hoeven te maken.’

De sproeiers van Toro uit de Flex-serie wor-

den aangestuurd door controllers, die VGB 

Watertechniek in eigen beheer ontwikkelde. Deze 

2-wire-controllers kunnen op maat geprogram-

meerd worden. Een zevenpunts-weerstation en 

de vochtigheidssensoren verschaffen genoeg 

informatie om automatisch en zeer nauwkeu-

rig de beregeningsbehoefte te bepalen. Op 

deze manier is het mogelijk om in te spelen op 

weersomstandigheden die invloed hebben op de 

Ditchwitch Graafwerk ten behoeve van sproeier in de fairway.

Schade aan de fairway
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beregening en bemesting, zoals regen of wind. 

Het greenkeepersteam kan het systeem naar 

eigen inzicht en op elk moment op detailniveau 

bijsturen. Een computerprogramma maakt het 

bereik van elke afzonderlijke sproeier direct 

inzichtelijk. Omdat alle parameters op het scherm 

zichtbaar zijn, is het ook mogelijk om de instal-

latie te bedienen via een laptop of smartphone. 

Het komende seizoen voeren de baancommis-

saris en het greenkeepersteam een meting- en 

evaluatieprogramma uit. Dit programma zal de 

nodige input geven voor de finetuning van de 

controllers. 

Aanleg

Het streven was aanvankelijk om vijf holes vóór 

de winter te vervangen en de overige vier holes 

en oefenfaciliteiten in het voorjaar van 2015. 

Volgens Vader kon de installatie dankzij de 

unieke samenwerking en een periode van mooi 

weer echter in een recordtijd worden aange-

legd. Teamwork, maar ook het werken met de 

Ditchwitch-leidingtrekker leidde ertoe dat de 

installatie al na ongeveer acht weken op druk 

kon worden gebracht; een tijdwinst van ruim een 

half jaar.

De Ditchwitch-leidingtrekker maakte het mogelijk 

in één handeling een hele leiding tyleenslang met 

een diameter van 63 millimeter én de stuurkabel 

door de fairway te trekken. Om het Irritech-

ontwerp precies te volgen, werd met gps-tech-

nieken de locatie van elke individuele sproeier 

bepaald. Zo kon een nauwkeurig berekende 

waterdistributie gegarandeerd worden. VGB 

had niet de beschikking over een Ditchwitch. 

Speciaal voor dit project werd een tweedehands 

exemplaar aangeschaft. Met de machine is het 

mogelijk om leidingen tot een diameter van 110 

mm in te trekken.

Natuurlijk streefde het team er bij de aanleg 

van het systeem naar zo weinig mogelijk schade 

te veroorzaken. De plaatsen die toch beschadi-

ging opliepen, werden na de aanleg hersteld. 

De geboorde gaten voor de sproeiers en deco-

ders werden gedicht en de door de Ditchwitch 

veroorzaakte naden zorgvuldig met de hand 

dichtgevouwen en aangedrukt. ‘Een heus mon-

nikenwerk’, aldus Vader. Het toepassen van de 

juiste methode om sleuven te dichten vroeg 

volgens Vader de nodige ontwikkeling, oefening 

en training van het personeel. Monnikenwerk of 

niet, de reparatiewerkzaamheden wierpen hun 

vruchten af; na een viertal weken was nog amper 

een spoor zichtbaar van de werkzaamheden.

Tijdens het proces bleek ook de inbreng van 

het greenkeepersteam van essentieel belang. 

De gedetailleerde kennis van de baan, de oude 

installatie en de onderhoudspraktijk van de team-

leden kwam goed van pas bij het ontwikkelen en 

uitvoeren van de plannen.

Samenwerking 

Baancommissaris Hein Vader is zeer tevreden 

over de samenwerking met VGB Watertechniek. 

‘Het hele project is uitgevoerd op basis van gelijk-

waardigheid en met een volledig vertrouwen in 

elkaar’, vertelt Vader. In de voorbereidende fase 

zijn duidelijke afspraken geformuleerd over de 

taken en verantwoordelijkheden van elke partij. 

Door deze efficiënte aanpak en goede samen-

werking bleef de golfbaan gedurende het hele 

project voor de spelers beschikbaar. Het mini-

maliseren van ongemak, het garanderen van de 

veiligheid voor spelers en installatiepersoneel en 

de nodige voorlichting aan langskomende spelers 

was Vaders belangrijkste rol tijdens de installatie. 

Omdat hij tijdens de werkzaamheden voortdu-

rend aanwezig was, was het mogelijk om direct 

in te springen op onverwachte complicaties. 

Gelukkig bleef het aantal complicaties volgens 

Vader beperkt tot het maken van relatief kleine 

aanpassingen aan het oorspronkelijke plan. 

Ook de andere partijen zijn tevreden over de 

samenwerking. ‘Er is dagelijks overlegd met de 

partijen’, vertelt Heesakkers. ‘We kunnen bij dit 

project echt spreken van teamwork. De korte 

directe lijnen en het respect voor ieders expertise 

hebben ertoe geleid dat het project continu op 

de juiste momenten werd bijgesteld en daardoor 

ruim binnen de gestelde termijn gerealiseerd is.’ 

Gerard Schoot Uiterkamp beaamt dat het om een 

prettige samenwerking ging. ‘Uiteindelijk is er 

een prachtige installatie gerealiseerd!’

Gerard Schoot Uiterkamp Baancommissaris Hein Vader Theo Heesakkers
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Bretagne lijkt dichtbij, maar is dat niet! Terwijl 

alle medewerkers van Melspring met trein en 

vliegtuig reisden voor de jaarlijkse pers- en dis-

tributeursmeeting, ging uw verslaggever heel 

eigenwijs met de auto. Parijs en dan nog een 

stukje verder, was daarbij het idee. Ja, dank je de 

koekoek. In Parijs ben je nog niet op de helft. 

Olmix houdt nu sinds enige jaren een groot 

congres in Bretagne rondom de toepassing 

van algen. De toepassingen zijn ooit gestart in 

de diergeneeskunde. Door de suikers die met 

allerlei slimme technieken uit verse algen uit de 

Atlantische Oceaan worden gehaald te combine-

ren met een bijzondere lokale kleisoort, maak je 

een substraat dat op superklein niveau in staat 

is microscopisch kleine verontreinigingen uit het 

maag-darmkanaal van een koe, kip of varken 

te halen. Dit zijn de zogenaamde mycotoxines. 

Deze vergiften zijn meestal afkomstig van de 

schimmels die groeiden op het gewas waaruit het 

veevoer gemaakt is. Deze toepassing tegen myco-

toxines is inmiddels een commercieel succes voor 

Olmix en wordt overal ter wereld verkocht. Maar 

gezien de ongeveer 400 wetenschappers die op 

het jaarlijkse Olmix-feestje waren afgekomen, zit 

er in algen nog veel meer muziek. Als de presen-

taties ook maar voor de helft niet zijn gelogen, 

zal zeer binnenkort een stevig deel van ons dage-

lijks dieet uit algen bestaan. Dat moge zo zijn, 

maar aan de andere kant is het ook duidelijk dat 

de plannen van Olmix met algen voor humaan 

voedsel nog in een zeer prematuur stadium 

verkeren. Een van de mogelijke toepassingen, bij-

voorbeeld, is de productie van zogenaamde pre-

biotics. Dit zijn middelen uit algen – suikers, om 

precies te zijn – die zorgen dat de juiste bacteriën 

in het menselijke maag-darmkanaal gestimuleerd 

worden. Maar algen zouden daarnaast ook een 

antibacteriële werking hebben. 

Seamel

Voor meststoffen is men al een paar stapjes 

verder. Salesmanager Bart Hagenbeek had de 

eer om het eerste algenproduct voor plantcare 

af te leveren. Het idee daarachter is dat je de 

plant gezond moet zien te houden en dat daar-

door het gebruik van fungiciden en insecticiden 

tot een minimum beperkt kan worden, of zelfs 

compleet overbodig kan zijn. Een poster over 

een onderzoek naar deze drie plantverstekers 

met de namen Seamel Booster, Seamel Prevent 

en Seamel Barricade, laat een positieve werking 

zien. Uit een onderzoek bij wintertarwe zou zijn 

gebleken dat de opbrengst van een gewas dat 

met Seamel was behandeld ongeveer gelijk was 

aan die van hetzelfde gewas, bespoten met fun-

giciden. 

STRI 

Op het congres was gelukkig ook tijd voor onder-

zoek en kennisuitwisseling specifiek gericht op 

turf; sportgrassen dus. Speciaal hiervoor waren 

consultant Michael J. Foxe uit Ierland en Christian 

Spring van het STRI overgekomen, beiden erken-

de toppers in hun vakgebied. De heren presen-

teerden onderzoeksresultaten met betrekking tot 

Waarom zou je walgen van algen?
Melspring-persreis laat de onvermoede mogelijkheden 
van algen en ziewieren zien

Roep ‘algen’, en iedere greenkeeper of fieldmanager verschiet van kleur. ‘lk wil alles op mijn green of sportveld, maar zeker geen algen. 

Algen stinken, blokkeren de toplaag en het kost vaak heel veel tijd, geld en inventiviteit om je veld daarna weer in conditie te krijgen.’ 

Als het aan meststoffenfabrikant Melspring ligt, zou dat in de toekomst zo maar eens kunnen veranderen. Dit vakblad kreeg een trip naar 

Bretagne aangeboden, waar Melspring-moeder Olmix een proefkeuken heeft om te werken met algen. De eerste toepassingen zijn al bekend 

en veelbelovend.

Auteur: Hein van Iersel
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de Melspring-producten. Het onderzoek dat con-

sultant Michael J. Foxe heeft uitgevoerd, zou aan-

tonen dat het complete Melspring-programma, 

dus naast meststoffen ook bodemverbeteraars en 

plantversterkers, een prima basis vormt voor een 

bijna chemievrij beheer. Onder normale (Ierse) 

condities zou er 70 procent minder fungiciden 

gebruikt kunnen worden. Bij extreme condities 

zou nog altijd een reductie van 50 procent anti-

schimmelmiddelen zijn te bereiken. 

Het onderzoek van Christian Spring was zo 

mogelijk nog sensationeler, omdat Spring de 

Melspring-producten direct heeft vergeleken met 

die van de concurrentie. Ook uit dit onderzoek 

blijken de goede prestaties van het complete 

Melspring-programma op het gebied van kleur, 

weerstand tegen ziektes en groei. Op alle fronten 

doen combinaties van de Melspring Marathon-

meststoffen het minstens even goed als de con-

currentie, en meestal een slagje beter.

De conclusie van Spring aan het eind van zijn 

presentatie was dan ook dat het loont om je als 

greenkeeper of fieldmanager te concentreren op 

plantgezondheid. Dat betaalt zich ruimschoots 

terug. De presentaties van Ton Terlouw, product 

developer bij Melspring en Maurice Evers, onder-

zoeker bij Dutch Outdoor Concepts, gingen daar-

op door: ‘Hou op met praten over plantziektes, 

concentreer je op plantgezondheid.’  

Algenfabriek

Een bezoek aan Olmix was natuurlijk niet com-

pleet zonder een bezoek aan de fabriek van dit 

bedrijf. Op het platteland van Bretagne – echt in 

the middle of nowhere – heeft het bedrijf met 

vele miljoenen publiek geld een uiterst moderne 

algenverwerkingsfabriek opgericht. Product 

developer Terlouw kon het niet laten om een 

sneer uit te delen aan de Nederlandse politiek. 

‘In Nederland wordt geld in de bodemloze put-

ten van universiteiten en onderzoeksinstellingen 

gestort; hier gelooft men veel meer in de creati-

viteit van het bedrijfsleven en dit is het resultaat. 

Hier kunnen wij nog jaren onderzoek doen naar 

allerlei toepassingen van algen.’ 

Michael J Foxe. Christian Spring, STRI.

Salesmanager Hagenbeek introduceert het Seamel programma. Ton Terlouw.

Hou op met praten over 

plantziektes, concentreer je 

op plantgezondheid

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-4905 



47www.greenkeeper.nl46 www.greenkeeper.nl

‘Mijn vrouw was een fanatiek paardrijdster. 

Dat resulteerde in een eigen rijbak van 20 bij 

40 meter, stallen en natuurlijk paarden’, vertelt 

Boden. ‘Toen mijn vrouw in 2011 aan borst-

kanker overleed, gingen haar paarden op haar 

verzoek naar Stichting De Paardenkamp in Soest. 

De stallen werden ingericht als opvang voor de 

Stichting Superkatten, maar de goed gedraineer-

de paardenbak verpauperde snel.’

‘Mijn hobby is golfen, maar de dichtstbijzijnde 

banen liggen nogal ver hiervandaan. Zodoende 

kwam ik op het idee om van de paardenbak een 

oefengreen te maken. In de winter van 2013 

heb ik me in het onderwerp verdiept; ik ben 

gaan zoeken op internet en in gesprek gegaan 

met diverse greenkeepers. Zij raadden mij af het 

project te realiseren, omdat het aanleggen van 

een optimale golfbaan specialistisch werk is. 

Omdat ik me niet snel op de kop laat zitten, ben 

ik me gaan oriënteren bij het bedrijf Verschoor in 

Almkerk. Na een prettig en persoonlijk gesprek 

met Arwin Verschoor en Remi Nouwens werd ik 

uitgenodigd om te komen kijken bij de aanleg 

van een aantal greens in Noord-Brabant. Daar 

heeft Arwin mij uitgelegd hoe de aanleg in zijn 

werk ging, hoe de mix van zand en heidegrond 

eruitziet en welke grassoorten er zoal gebruikt 

worden. Deze uitleg spoorde mij aan om het toch 

zelf te proberen. Voor de juiste mix van graszaad 

werd ik verwezen naar Vos Capelle. Daarnaast 

ben ik in overleg gegaan met mijn schoonzoon 

Leo van Kleij, die een hoveniersbedrijf runt. Al 

snel hadden we concrete plannen en halver-

wege mei 2014 zijn we met de werkzaamheden 

begonnen.’

Boden maakte allereerst het oude zand in de 

paardenbak los en verplaatste hier en daar wat 

aarde. Vervolgens vulde hij de grond aan met de 

bodemmix en werd de aarde in model gebracht. 

‘Op dat moment begon het te regenen en heeft 

het zes tot acht weken geduurd alvorens we 

verder konden met de werkzaamheden’, aldus 

Boden. ‘Ik maakte kennis met Jurgen Albers; hij 

vertelde me over een besproeiingssysteem, iets 

waar ik nog amper over na had gedacht.’ Boden 

ging op zoek naar een geschikt beregeningssy-

steem, maar een professioneel systeem leek voor 

zijn relatief kleine green toch iets te veel van het 

goede. Op advies van hovenier Martien van Dam 

uit Heukelum ging hij aan de slag met een zware 

Gardena-set en een losse zware pomp. ‘Na het 

ingraven, aansluiten en uittesten bleek het een 

perfecte oplossing.’

In de tussentijd werd het gras rondom de green 

ingezaaid en twee weken later het gras op de 

green zelf. Boden: ‘Ik, zittend op mijn gras-

maaier met daarachter een zaaiwagentje, en mijn 

schoonzoon Leo al harkend om alles goed te ver-

delen. Daarna hebben we “op de knietjes” alles 

uitgevlakt en in het juiste model gebracht. In een 

van de hoeken heb ik een oefenbunker bedacht, 

die we hebben aangevuld met tien kubieke 

meter metselzand. Ik adviseer alle greenkeepers 

deze zandsoort te gebruiken, want wat ik op de 

meeste banen tegenkom is niet om over naar 

huis te schrijven, zo slecht.’ Boden heeft nog een 

tweede oproep aan greenkeepers: draineer de 

bunkers beter!

Van paardenbak naar golfgreen 
Look Boden toverde de nalatenschap van zijn vrouw om in een 
privégolfparadijsje 

Als redactie van Greenkeeper lopen we soms tegen projecten aan die strikt genomen misschien niet in dit vakblad thuishoren, maar toch te 

bijzonder zijn om links te laten liggen. Neem bijvoorbeeld de oefengreen in Hellouw in de Betuwe. Met hard werken toverde Look Boden 

een oude paardenbak om in een golfgreen. Boden vraagt zich af wat hij van professionele greenkeepers kan leren, maar eigenlijk moet de 

vraag andersom gesteld worden. Professionele greenkeepers kunnen van Boden leren dat je met hard werken, ‘boerenslimheid’ en een beet-

je hulp van deze en gene een heel eind kunt komen.

Auteur: Kelly Kuenen
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Na enkele weken vormde zich op de baan 

een mooie graslaag, maar voor Boden was de 

omgang met de green nog wat onwennig. ‘Ik 

had een speciale, nieuwe golfkooimaaier aange-

schaft. Maar de hoogte en regelmaat waarmee 

ik moest gaan maaien, dat was mij nog onduide-

lijk. Ook bemesten was mij vreemd. Ik heb deze 

vragen daarom voorgelegd aan de lezers van 

Greenkeeper. Al snel kreeg ik meerdere reacties, 

waaronder van Jos Theunissen van Melspring. Als 

voormalig hoofdgreenkeeper wist hij me direct 

te vertellen welke organische mest ik moest 

gebruiken. Hij gaf zelfs aan diezelfde week even 

langs te komen. Jos was razend enthousiast over 

de inrichting van de green, maar had ook enkele 

opmerkingen. Terecht, want sommige plekken 

groeiden niet goed dicht. De baan bleek te lijden 

aan een ontginningsziekte. Jos adviseerde de 

glooiing te veranderen; voor een optimaal resul-

taat werd een behandelingsschema opgesteld.’

 

‘In de tweede week van september hebben we 

de green geverticuteerd, hebben we gezand, 

doorgezaaid en zand doorgesleept. Daarvoor heb 

Het werd me afgeraden het 

project te realiseren, maar ik 

laat me niet snel op de kop 

zitten

Het graven van een extra drainage. Het vormgeven van de green door middel van hoogtepaaltjes.

Geregeld sproeien om het groeiproces te bevorderen.
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•  Zeer goede referenties in Nederland, Belgie en Duitsland
•  Zorgvuldige overname bestaande onderhoudsdienst
•  Gedetailleerde onderhoudsplannen
•  Een betrouwbare partner die meedenkt en kwaliteit levert

SBA
 Aanleg en onderhoud
van golfbanen

* voorheen Mourik Golf & Groen

SBA Golf & Groen B.V.     Tel: +(31) 46 411 3480   www.sbagolfengroen.com
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ik zelf een sleep gemaakt van rubberen voetveeg-

matten. Dat kostte me overigens maar 35 euro. 

Vervolgens hebben we opnieuw gemest. Daarna 

ben ik te werk gegaan volgens het advies van 

Jos en heb ik twee tot drie keer per week het 

gras gemaaid. Elke maand iets korter, waardoor 

ik nu op gemiddeld acht millimeter zit. Sommige 

delen van de green zijn inmiddels zo snel dat ik 

een stimp van 6,5 meet, en dat terwijl het geheel 

nog lang niet gereed is. Vlak voor de winter 

heb ik de baan nog behandeld met Marathon 

ijzerzout-granulaat, omdat er enkele plekjes 

black layer te zien waren.’

Boden is inmiddels zeer tevreden over de resulta-

ten. ‘Het is nu februari en de green ligt er perfect 

bij. De baan is omgedoopt tot “Vossenhole”, 

verwijzend naar ons woonhuis dat de Vossenjacht 

heet. Er is een mooi hek om de baan geplaatst, 

zodat onze honden er niet overheen kunnen 

rennen. De nog resterende kale plekken zijn 

nagenoeg dichtgegroeid; ik heb de green belucht 

en niet meer gemaaid om de wortels te laten 

sterken. Ik moet zeggen dat het veel en intensief 

werk is, maar over het resultaat ben ik zeer posi-

tief. Jos bleek een perfecte adviseur die ik voor 

welk advies dan ook direct kon bellen of mailen. 

Hij komt geregeld even kijken of het goed gaat, 

want ook hij is trots op het resultaat.’ 

 

Charity Golf Event ten behoeve van 

Stichting Superkatten 

Op 11 september 2015 wordt mede op de 

green van Boden een ‘semiboerengolf-event’ 

georganiseerd, waarvan de opbrengst naar 

Stichting Superkatten gaat. Tijdens het event 

wordt gespeeld met gewone golfclubs en golf-

ballen. Tijdens deze dag staan lol, gezelligheid 

en het maken van nieuwe vrienden centraal. 

Ook het leggen van nieuwe (zakelijke) contac-

ten wordt niet uitgesloten. De dag vangt aan 

met koffie of thee en gebak. Bezoekers krijgen 

een lunchpakket en worden vervolgens rond-

gereden langs alle achttien ‘holes’ in het prach-

tige dorp Hellouw. 

Op elke hole wordt men onthaald met lekkere 

hapjes en drankjes. Er zijn verschillende spelele-

menten ingebouwd: er moet geput, gebunkerd 

en gesjoeld worden, maar deelnemers komen 

bijvoorbeeld ook een jeu-de-boules-baan 

tegen. Men krijgt zelfs een sportmassage en 

mag proberen de bal te slaan vanaf een vlot of 

een trampoline. Wie alle achttien holes heeft 

gehad, wordt ontvangen met een drankje en 

muziek en kan zich vermaken bij de stands 

waar streekgebonden heerlijkheden worden 

verkocht. Stichting Superkatten presenteert 

haar lijn kattensieraden en bezoekers krijgen 

gelegenheid om de kattenverblijven te bezoe-

ken. Als klap op de vuurpijl worden er prijzen 

uitgereikt en aansluitend volgt een heerlijk 

buffet. De deelnamekosten voor de hele dag 

bedragen € 70,00 p.p. inclusief lunchpak-

ket, birdyboekje, hapjes, drankjes, muziek en 

buffet. Het aantal deelnemers is beperkt, dus 

geïnteresseerden wordt verzocht zich tijdig in 

te schrijven. Dat kan door een mailtje te sturen 

naar look@superkatten.nl.

Geregeld sproeien om het groeiproces te bevorderen. Een perfecte bunker, afgetimmerd en wel.




