
Jaargang 27  1 - 2016

HET VAKBLAD VOOR GREENKEEPING

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

GreenkeeperGreenkeeper

Autonome primeur
op De Goese Golf

De Green Deal
Jannes Landkroon

Harrogate
The robots are 
coming!

SpeCiAL roBotiSerinG

maaien onder droge 
omstandigheden
Robert Lischka



Onze ingenieurs zijn de ultieme uitdaging aangegaan: 
‘ontwerp een greensmaaier waarmee een nieuwe norm 
wordt gesteld als het om precisie maaien gaat’. Met de 
nieuwe Greensmaster Tri� ex werden alle verwachtingen 
overtroffen.

Geavanceerde maaiprestaties.
Stel u voor, de capaciteiten van een driedelige greens-
maaier met de maaikwaliteit van een loopmaaier. 
Alle Greensmaster Tri� ex modellen leveren de beste 
contourvolgprestaties 
door de combinatie van 
het gepatenteerde Flex™ 
ontwerp en het ophang-
ingsysteem met dubbele 
A-armen, waardoor de 
maaieenheden vrij kunnen 
zweven. Dit voorkomt 
het zogenaamde wasbordeffect, met name bij de 
afsluitronde door de unieke ‘lift-in turn’ optie. De 
hybride modellen hebben geen last van onregelmatige 
afsnijdingen dankzij het unieke ‘energy storage system’ 
waardoor bij het in werking zetten van de maaieen-
heden direct het volledig vermogen wordt afgegeven.

Ultieme veelzijdigheid.
De nieuwe Tri� ex is niet alleen de beste greensmaaier, 
het is ook de meest veelzijdige. 

Door de opklapbare voetsteun heeft u direct toegang 
tot de middelste maaieenheid. De combinatie van 
snel toegankelijke maaieenheden 
en het snelkoppelsysteem – zonder 
gereedschap te bedienen! – geeft u 
de mogelijkheid om binnen enkele 
minuten de maaier te transformeren 
om greens, voorgreens en tees te maaien en tevens te 
gebruiken om te verticuteren. Allemaal met dezelfde 
machine!

Tijd is geld.
Door de productiviteit te verhogen worden de exploita-
tiekosten van de machine aanzienlijk verlaagd. Met elke 
Tri� ex wordt de transporttijd tussen 
de greens verkort. De machine heeft 
geen dagelijks onderhoud nodig. Het 
snelle wisselen van de maaieenheden, 
een kijkglas op de brandstoftank en de directe en een-
voudige toegang tot onderhoudspunten zijn kenmerken 
die tijd en geld besparen.

EnergySmart™.
Wat goed is voor uw green is ook goed voor het 
milieu. De Greensmaster Tri� ex Hybride maaiers zijn 
de eerste producten van de Toro Company met het 
EnergySmart™ label. 
Het EnergySmart™ label staat voor effi ciënt en met name 
milieuvriendelijk werken, zonder daarbij de fi nanciële 
duurzaamheid uit het oog te verliezen, een zichtbaar teken 
van Toro’s voortdurende betrokkenheid om producten 
te fabriceren met een verantwoorde 
toegevoegde waarde.

De juiste keuze.
Ervaar vandaag de toekomst van greenmaaiers. Neem 
contact op met uw dealer voor meer informatie.
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Maak kennis met de Toro Greensmaster® 
Tri� ex™ en Tri� ex™ Hybride
De nieuwe norm waaraan alle greensmaaiers zich kunnen spiegelen.

www.jeanheybroek.com
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Equipment for professionals

POWER UP!
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MELD JE NU AAN!
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9.00 - 16.00 U
STiERMAN DE LEEUw
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In onze branche heeft Li-ion batterij technologie een 
vogel vlucht gekregen. Stierman de Leeuw is de 

specialist op Li-ion Batterij technologie. Pellenc is de 
eerste de beste en EGO is de grootste Li-ion Batterrij 
fabrikant. Met deze merken in het pakket, aangevuld 

met Etesia Oregon en Westermann is Stierman de 
Leeuw uw specialist op Li-ion batterij technologie.

Li-ioN BATTERiJ iS DE ToEkoMST!
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18 Koppie erbij en 
lange adem, dan 
redden we het wel

De drieëndertigjarige Jannes Landkroon mag dan een jonge hond zijn, hij is al 

wel coördinerend hoofdgeenkeeper bij Grontmij. Vakblad Greenkeeper kwam 

hem in 2009 voor het eerst tegen op Golfbaan Naarderbos, waar hij toen sinds 

kort werkzaam was als greenkeeper. Krap zeven jaar later is hij inmiddels vader 

van twee kinderen en flink gestegen op de ladder binnen de greenkeepers-

wereld. 
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Help, the robots are coming!

Een bezoek aan Harrogate is meestal eerder 

een duik in greenkeeper-nostalgie dan een 

vlucht voorwaarts naar de toekomst van 

greenkeeping. Misschien was de editie van 

2016 een breuk met deze traditie. Veel van 

de nieuwigheden die uw redacteur bespeur-

de op de beursvloer hadden te maken met 

robotisering.

Leusink over aanleg van 9 holesgolf-
baan: ‘Wij doen alles in eigen beheer’

Golfbaan Spielehof in Boekelo heeft naast zijn short-

golfbaan een C-status-golfbaan aangelegd, genaamd 

de Grobbebaan. Dat is gebeurd in eigen beheer. De 

eerste open dag heeft op 26 september plaatsgevon-

den; eind maart is de officiële opening.

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, overhe-
den en individuele abonnees.

Redactie & commercie
NWST NeWSTories bv
Fransestraat 41
6524 HT Nijmegen
T 024-3602454
F 024-3602464
I www.greenkeeper.nl
M info@greenkeeper.nl

Hoofdredacteur:  Hein van Iersel (hein@nwst.nl

Redacteurs: Santi Raats (santi@nwst.nl)

  Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)

  Janneke de Wit

  (redactie@nwst.nl)

Vormgeving:  Marie Cecile Oosterhout

Advertenties: Alberto Palsgraaf 

  (alberto@nwst.nl)

  Peter Jansen (peter@nwst.nl)

  Rik Groenewegen 

  (rik@nwst.nl)

Redactiecommissie
Casper Paulussen, Lambert Veenstra, Gerard van 
der Werf, Peter Schalk, John van Hoesen, Arijan van 
Alphen

Abonnementen
73,- 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 voorbe-
houden. 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.

42 32 
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Waarom maaien onder droge 
omstandigheden grote voordelen heeft

Een van de eerste zaken die ik geleerd heb tijdens de 

greenkeepinglessen op mijn opleiding, was dat maaien 

onder droge omstandigheden de beste resultaten geeft. 

Helaas is dit echter ongebruikelijk op onze golfbanen. 

Toch moeten we kijken naar nieuwe manieren om zo 

vaak mogelijk te maaien onder droge omstandigheden.

Mag het een onsje kleiner, sneller en wendbaarder?

Henk Sjerps is eigenaar van Sjerps Landscaping en werkt vanuit Spanbroek. Zijn 

passie en specialisme is gras. Met zijn driedeks Toro Groundmaster 4000 maait hij 

in de openbare ruimte en op sportvelden. Het eenmansbedrijf heeft fors geïnves-

teerd in machines. In 2013 schafte Sjerps de Toro Groundmaster 360 aan, in 2014 

de Procore 648 en in 2015 de Wave. ‘Het succes zit in de aanschaf van goede, jonge 

machines en een lage kostprijs’, aldus Sjerps. 
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DLF-gras voor groot-
ste golftoernooi
Phoenix Open is 's werelds grootste golftoernooi. 
132 professionele golfers spelen de 72 holes 
van 4 tot en met 7 februari, en de organisatoren 
verwachten 525.000 toeschouwers, wereldwijd 
gevolgd door miljoenen golfliefhebbers. De golf-
experts van TPC Scottsdale zijn tot voor kort bezig 
geweest met de voorbereiding van de 18 holes van 
het toernooi.
De renovatie en het doorzaaien van de banen 
is gebeurd met diverse producten uit het Seed 
Research of Oregon (SRO)-assortiment. Greens zijn 
doorgezaaid met struisgras, gemengd met een ruw 
beemdgras. Fairways en roughs werden doorge-
zaaid met een mengsel van gewoon roodzwenk-
gras en Engels raaigras, wat zorgt voor een uitste-
kend speelveld tijdens Scottsdales koude, bewolkte 
en late winterse omstandigheden. Er werd extra 
gewoon roodzwenkgras toegevoegd aan de tees 
van de beroemde 16e hole (zie foto), waar zware 
schaduw een probleem vormt. Ook interessant 
zijn de terpen in de grote bunker voor de 18e hole, 
beplant met een mengsel van traditioneel fijn 
roodzwenkgras voor het contrast en het zicht.
DLF levert de gebruikte mengsels voor de beroem-
de golfbaan in Scottsdale, Arizona (VS). Dit gebeurt 
via DLF Pickseed. DLF Group vermarkt graszaad 
voor golfbanen onder het merk Seed Research of 
Oregon (SRO). SRO is al meer dan vijftien jaar de 
trotse leverancier voor 'de grootste show op recre-
atiegras', namelijk het TPC-Scottsdale.

Gilde Buy Out Partners 
doet bod op aandelen 
Reesink
Een consortium van investeerders onder leiding 
van Gilde Buy Out Partners heeft een bod in con-
tanten gedaan op alle aandelen van Royal Reesink. 

Volgens het gezamenlijke persbericht van Reesink 
en het consortium wordt een prijs geboden van 
€101,-. Dit zou een premie inhouden van 27 pro-
cent ten opzichte van de koers van 5 februari. Het 
bod wordt ondersteund door de directie en de 
raad van commissarissen van Reesink.
Er zouden al toezeggingen zijn van de grootaan-
deelhouders van Reesink tot een totaal van 73,3 
procent van alle uitstaande aandelen. De over-
name zou geen wijziging inhouden in de strategie 
van Reesink. Ook de naam van het bedrijf, de 
locatie van het hoofdkantoor in Apeldoorn en de 
huidige structuur blijven onveranderd. 
De overname van Reesink is de tweede over-
name van Gilde Groep in korte tijd. Recent deed 
dezelfde groep ook een bod op de aandelen van 
TenCate. Reesink is onder andere eigenaar van 
Toro-importeur Jean Heybroek, Kamps de Wild en 
Stierman de Leeuw.

Olaf Bos naar 
Barenbrug
Olaf Bos start medio april bij Barenbrug als inter-
nationaal productmanager recreatiegrassen. 
Hiermee volgt hij Arthur Wolleswinkel op, die per 
april de functie van product development manager 
gaat vervullen bij Barenbrug. Olaf heeft meer dan 
elf jaar gewerkt bij Prograss als adviseur golf en 
sportvelden. In deze functie heeft hij veel ervaring 
opgedaan met de uitdagingen waarmee graspro-
fessionals in de praktijk te maken hebben, een per-
fecte achtergrond voor de functie bij Barenbrug. 
'Ik vertrek bij Prograss met een dubbel gevoel. 
Jammer om zo'n mooi bedrijf met fijne collega's en 
een prettige en trouwe klantenkring te verlaten. 
Maar aan de andere kant is een uitdagende inter-
nationale functie een unieke kans om mij verder te 
ontwikkelen in het vakgebied waar mijn passie ligt. 
Ik heb elf prachtige jaren gehad bij Prograss.'

Compagnieweg 5a

3771 NH Barneveld

T: 0342-550 200

www.prograss.nl 

Habraken 1201

5507 TB Veldhoven

T: 040-253 25 39

smitsveldhoven.nl

Postbus 1041

6870 DA Renkum

T: 0317-72 70 00

deenkgroenengolf.nl 

LEADING WATER SOLUTIONS

Industrieweg 23 

4762 AE Zevenbergen

T: 0168-336 030

www.ahademan.com

Cannenburgerweg 65

1244 RH ’s Graveland

035 642 33 58

www.dbsmaaitechniek.nl
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The Dutch breidt Toro 
machinepark uit
Golfbaan The Dutch in het Gelderse Spijk heeft zijn 
Toro-machinepark deze maand stevig uitgebreid. 
The Dutch is ontworpen en gebouwd met de 
kwaliteitseisen van een European Tour Event in 
gedachten. Met Colin Montgomerie als architect, 
European Golf Design als verantwoordelijke voor 
de realisatie en Niall Richardson als superinten-
dent wordt er niets aan het toeval overgelaten 

tijdens de voorbereiding op het gastheerschap 
van het komende KLM Open-toernooi. In 2016, 
2017 en 2018 zal de golfbaan gastheer zijn van 
dit prestigieuze toernooi. Dit brengt uiteraard ver-
antwoordelijkheden met zich mee. Er is dan ook 
besloten om het onderhoudsmachinepark stevig 
uit te breiden, zodat men op elk gewenst moment 
kan zorgen voor optimale speelomstandigheden. 
Gezien de duurzame relatie tussen The Dutch en 
Jean Heybroek BV is ervoor gekozen om het Toro-
machinepark behoorlijk uit te breiden. Onderdeel 
van de uitbreiding zijn twee Reelamster 5010 
Hybride-machines.

Bentwoud verlengt 
met AHA de Man
Na onderhandelingen op Golfbaan Bentwoud werd 
op 27 januari jongstleden het nieuwe onderhouds-
contract met golfbaanaannemer AHA de Man gete-
kend. De samenwerking tussen beide partijen en 
het onderhoud van de gehele baan is vastgelegd 
voor de komende tien jaar, tot 2026. AHA de Man 
is gespecialiseerd in aanleg, beheer en onderhoud 
van golfbanen. Het bedrijf is sinds 1919 actief in 
Nederland, België en Duitsland.
Het golfterrein van ruim 105 hectare biedt ruimte 

aan een 27 holeswedstrijdbaan voor GVB-spelers. 
Deze baan bestaat uit drie lussen: Oostwoud, 
Zuidwoud en Westwoud. Daarnaast is er een 9 
holes par-3-4-baan, geschikt voor beginnende 
golfers. Verder zijn er een chipping en putting 
green alsmede een driving range met overdekte 
afslagplaatsen. De baan is in 2011 opgeleverd naar 
een ontwerp van Jol Golf Design - Michiel van der 
Vaart. Ook toen werd alle beheer en onderhoud 
door AHA de Man verzorgd, evenals de renovaties 
van de afgelopen jaren. AHA de Man is trots om 
dit ook de komende tien jaar voor zijn rekening te 
mogen nemen.

Succesvolle studiereis 
Pols Groep en NGA
Dertig greenkeepers, waaronder de winnaars van 
de NGA Greenkeeper Golf Club, hadden zich aan-
gemeld voor deelname aan de driedaagse BTME-
studiereis. Hieronder volgt een verslag van de reis.
De reis werd voor de elfde keer georganiseerd 
door NGA en Pols BV. Met een eigen bijdrage van 
de deelnemers en steun van hoofdsponsor Pols 
Groep uit Zuidland, bij velen bekend als importeur 
van onder meer alle Textron/Jacobsen-producten, 
was het volgens de groep 'wederom een genot om 
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Moyland verlengt 
contract met AHA 
de Man
Golfbaanaannemer AHA de Man werkte 
altijd al in Duitsland, maar heeft recent de 
ambitie uitgesproken om meer klussen in 
Duitsland op te pakken. Een mooie opsteker 
is dan de verlenging van het contract met 
Moyland. Moyland ligt net over de grens bij 
Nijmegen; de baan richtte zich altijd al op 
de Nederlandse golfer. De baan is vorig jaar 
opnieuw geopend en wordt geëxploiteerd 
door een Duits-Nederlandse investeerders-
groep. In 2015 kreeg AHA de Man opdracht 
om de baan, die door het faillissement van de 
vorige exploitant niet meer bespeeld werd, 
weer bespeelbaar te maken. Dat is klaarblijke-
lijk naar tevredenheid gelukt, want het con-
tract is verlengd met acht jaar.



VOSCA Gezonder Gras Concept: stap 1

Gezonde greens worden niet ziek! Visueel supermooie

greens én topgreens om op te scoren? Begin wel bij de basis:

       Gebruik juiste grassoort en rassen

             - Passend bij uw wens en beheer.

             - Passend bij uw greens (type opbouw, ligging, O.S., pH en vocht%).

            Gebruik enkel top van rassenlijst (o.a. STRI)

          Gebruik innovaties: zoals RPR en zaadcoatings

Meer informatie?
Neem contact op met een van onze vier Experts Natuurgras: 

Bart, Johan, Peter of Dirk. Wij helpen u graag verder.

Stel uw vraag via openbaargroen@voscapelle.nl of bel 0416 - 311 326.

Hoofdstraat 35    Sprang-Capelle   0416 - 311 326  www.voscapelle.nl

Natuurlijk goed

V
O

S C
APELLE             

NATUURLIJK

 G
O

E
D

H O L L A N D S C H E

G R E EN K E E P I NG
M A A T S C H A P P I J

HGM, de specialist voor golfaccommodaties.

Oudendijk 94 | 4285 WL Woudrichem | + (0) 613967207 | hans@hgmgolf.nl | www.hgmgolf.nl

onderhoud | aanleg | renovatie | hydroseeding | beregening | groenprojecten

Wij staan voor kwaliteit en een scherpe prijs.

Van het dagelijkse onderhoud tot renovatie en aanleg van 
compleet nieuwe banen - met ruim 90 jaar ervaring komt 
AHA de Man samen met u altijd tot de beste oplossing. 
Wij geloven namelijk in de krácht van samenwerking tussen 
alle betrokken partijen, om zowel op korte als lange termijn het 
beste resultaat te kunnen realiseren. Hierbij staan de belangen 
van uw golfbaan en het spelplezier van de golfer altijd voorop, 
bij elk project. 

Nieuwsgierig hoe wij samen ook úw baan kunnen optimaliseren? 
Bel ons voor een kennismakingsgesprek. Tel: +31 (0)168 33 60 30

De kracht van 
samenwerking 

We make
golfers 
happier!

www.ahademan.com

Industrieweg 23, 4762 AE Zevenbergen | 
Tel: +31 (0)168 33 60 30 | E-mail: info@ahademan.com 
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aan de reis deel te nemen'. Op dinsdag 19 januari 
verzamelden alle deelnemers zich in de presenta-
tieruimte van de Pols Groep voor een welkomst-
woord en een presentatie door Cees van der Pols. 
Traditiegetrouw kregen de deelnemers een rond-
leiding en maakten zij kennis met het bedrijf.
Na het uitwisselen van de laatste reisinformatie 
stapte het gezelschap in de bus om af te reizen 
naar Engeland, naar een van de grootste indoor-
greenkeepersbeurzen van Europa. Het bekende 
beursstadje Harrogate is zoals altijd het decor van 
de Bigga Turf Management Exhibition. Het stadje, 
met zijn vele uitgaansgelegenheden, is 
onlosmakelijk verbonden met greenkeeping. 
Voor menigeen is de beurs het decor van bekende 
en onbekende producten en ook the place to be om 
te netwerken. Je vindt er producten waarvan je het 
bestaan niet wist, maar het zoeken naar echt ver-
rassende, nieuwe producten was volgens Pols toch 
een hele opgave. Dat neemt niet weg dat er bij de 
vertrouwde merken altijd innovaties waargenomen 
kunnen worden. Nadat het gezelschap de hele dag 
op de beurs vertoefd had, werd het vertrouwde 
happy hour-moment wederom aangeboden door 
Mark Timmerman van Prograss. Daarna kon er aan 
tafel gegaan worden om te genieten van het 
Pols-Textron-Jacobsen-diner.
Zoals de traditie wil, wordt er altijd gezocht naar 
'even iets anders' dan de beurs. Dus vertrok de 
groep donderdag naar St. George's Park, het 
Papendal van het VK. ‘Dit park is ingericht op 
voetbal, voetbal en nog eens voetbal, zodat onze 
greenkeepers zich even fieldmanagers waanden’, 
vertelt Berto van Iersel van Pols. 
‘Alan Ferguson leidde de groep en informeerde de 
deelnemers over allerlei types intern en externe 
voetbalpitches, van kunstgras tot diverse hybride 
opgebouwde grasvelden. Tijdens de waterkoude 
rondleiding kreeg men een warm gevoel van dit 
enorme complex met ruim veertien voetbalvelden, 
twee indoor-velden en nog veel meer. Ondanks de 
lange busrit was het bezoek aan dit pas twee jaar 
oude complex zeer waardevol.’
Na een korte lunch werd de rit voortgezet naar de 

Jacobsen/Ransomes-fabriek in Ipswich. ‘Vanwege 
een ietwat verlate aankomst werd het een 
bliksembezoek. Daar werd handig op ingespeeld 
door onze tourbegeleiders. Ondanks het feit dat 
de fabricagelijnen verlaten waren door de werk-
nemers, kon iedereen zich toch een beeld vormen 
van de totstandkoming van een maaier. Het was 
een mooie afsluiter van onze driedaagse reis en 
moe maar voldaan gingen we naar de ferry om 
huiswaarts te keren.’ Pols Groep Zuidland bedankt 
alle deelnemers voor de geslaagde dag.

De Enk en Golfpark 
De Haenen gaan 
samenwerken
Golfpark De Haenen streeft constant naar het ver-
beteren van de speelkwaliteit van zijn golfbaan en 
gaat hiervoor vanaf 1 februari 2016 samenwerken 
met De Enk Groen & Golf BV.
De kwaliteit van golfbanen staat volop in de 
belangstelling. En terecht, aldus De Enk, want met 
de groei van het aantal golfbanen en het verschil 
in kwaliteit mag degene die contributie of een 
greenfee betaalt als tegenprestatie een bepaald 
onderhoudsniveau verwachten. Op een goed 
onderhouden golfbaan kan de golfer het golfspel 
onder optimale condities spelen, wat ook het 
speelplezier ten goede komt.
Een golfronde over Golfpark De Haenen voert 
langs de vier verschillende sferen die deze baan 
zo uniek maken. De bloeiende roughs van de 
wetlands en het grasgebied gaan over in het 
parkgedeelte met de twee grote vijvers en de vele 
rododendrons en azalea's, en vervolgens in het 
historische bosgedeelte. Het vergt specifieke ken-
nis om het maximale uit deze verschillende land-
schapstypen te halen.
Bij De Enk Groen & Golf hebben ze een passie voor 
groen. Het bedrijf richt zich in de groensector op 
zijn eigen specialisme, namelijk aanleg en onder-
houd van golfbanen, daktuinen en terreininrich-
ting. ‘Door de jaren heen is in de organisatie veel 
kennis ontwikkeld en verzameld op het gebied 
van het onderhoud van golfbanen. Voor het 
onderhoud en de verbetering van golfbanen zijn 
goed opgeleide greenkeepingteams beschikbaar, 
met daarnaast een team van specialisten met veel 
ervaring. Kortom: de juiste partij om Golfpark De 
Haenen naar een nog hoger niveau te tillen’, aldus 
de partijen. De Enk neemt de greenkeepers die bij 
De Haenen in dienst zijn en de machines van het 
golfpark over.

Club Car 
officiële leverancier 
St. Andrews Links
Club Car is benoemd tot officiële leveran-
cier van St. Andrews Links Trust (SALT). SALT 
beheert de zeven banen van St. Andrews 
Links in Fife, Schotland. Een daarvan is de 
Old Course, een van de oudste en bekendste 
banen ter wereld. Club Car noemt de over-
eenkomst een heuse 'marketingcoup'. Het 
verhaal gaat dat 600 jaar geleden op deze 
plaats voor het eerst werd gegolfd. Daarnaast 
wordt op de Old Course regelmatig het Open 
Championship gehouden (ook wel British 
Open genoemd). 
‘Op de zeven banen van St. Andrews worden 
nu geen andere merken golfwagens gebruikt. 
Dat is voor ons van grote waarde’, vertelt 
Marc Dufour, president en CEO van Club Car. 
Volgens Kevin Hart, hoofd sales van Emea, zit 
het succes in een combinatie van zaken: de 
goede relatie met St. Andrews, een goede dea-
ler (MTS) en het aanbod van goede producten 
in combinatie met een uniek element, in dit 
geval het Guardian2-systeem.



 SBA Golf & Groen is voor golfbaan Golf Residentie Dronten zoeken wij ter versterking van ons team voor alle 
voorkomende werkzaamheden een enthousiaste

De functie:
Je bent onderdeel van het greenkeepersteam en voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de golfbaan. Je ondersteunt de 
hoofdgreenkeeper bij de organisatie van de werkzaamheden en vervangt deze bij zijn afwezigheid. Je bent voornamelijk werkzaam op de 
golfbaan, maar zal ook bij afwezigheid van de hoofdgreenkeeper het administratieve gedeelte uitvoeren. 

Binnen ons bedrijf hanteren wij de Hoveniers cao. 

Jouw profiel:
• In het bezit van een afgeronde middelbare groenopleiding of opleiding tot Greenkeeper en beschikt over minimaal MBO 
   werk- en denkvermogen 
• Ervaring in het greenkeepers en/of groenvoorziening vak
• Een teamplayer die ook goed in staat is om zelfstandig te werken
• Een flexibele instelling ten aanzien van je werktijden, ook in het weekend
• Affiniteit met machines
• Voldoende kennis van Microsoft Office
• Goede communicatieve vaardigheden (beheersen Nederlandse taal is een pré)

Wil je deel uitmaken van ons greenkeepersteam op Golf Residentie Dronten, stuur dan vóór 12 maart 2016 je sollicitatie naar 
pjanssen@golfengroen.com

ASSISTENT HOOFDGREENKEEPER

* voorheen Mourik Golf & Groen

SBA Golf & Groen B.V.     Tel: +(31) 46 411 3480   www.sbagolfengroen.com

Roberine is terug op de markt met de F3 klepelmaaier en de R3 kooimaaier. Welke versie u ook 
kiest, u beschikt over de ideale werkplek en heeft de zekerheid van een perfect maaibeeld. Verder 
kunt u rekenen op hoge prestaties, compacte afmetingen, betrouwbare techniek en een gunstige 
aanschafprijs. Meer weten? Stuur een mail naar sales@roberine.com of bel 053 4 83 83 22. 
 The Mowing Company since 1951

Standaard met mooi maaibeeld

Goolkatenweg 65, Postbus 818, 7500 AV Enschede, Nederland. Tel.: +31 (0)53 4 83 83 83, Fax: +31 (0)53 4 83 83 33, e-mail: info@roberine.com
Roberine maakt samen met Conver, Herder, Nagel, Precision Makers, Probotiq en Votex deel uit van Dutch Power Company.
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Friso Verhoeve van 
AHA de Man naar 
HGM
Friso Verhoeve meldt dat hij met ingang van 
het nieuwe jaar verhuisd is van AHA de Man 
naar het bedrijf van zijn ex-collega Hans Schaap: 
HGM. Verhoeve zal bij HGM (de Hollandsche 
Greenkeeping Maatschappij) bij benadering 
dezelfde functies gaan bekleden als laatstelijk bij 
AHA de Man en zal contacten gaan onderhouden 
met golfbanen over onderhoud en renovaties. 
Laatstelijk was Verhoeve verantwoordelijk voor het 
ontwikkelen van de Duitse activiteiten van AHA de 
Man. Onderdeel daarvan was de renovatie van Golf 
Moyland vlak over de grens bij Nijmegen. AHA De 
Man zal na de renovatie hier ook verantwoordelijk 
zijn voor het onderhoud van de baan.

Autonome primeur 
voor De Goese Golf
Golfbaan De Goese Golf heeft zijn handtekening 
gezet voor de aankoop van een autonome John 
Deere 8700A fairwaymaaier. Bijzonder aan deze 
maaier is dat hij is voorzien van gps-besturing.
De Goese Golf is naar verluidt de eerste golfclub in 
Nederland die deze techniek in eigen beheer gaat 
toepassen. De machine zal worden ingezet op de 
waterrijke 18 holes-championship course en de 9 
holes par-3-parkbaan in de gelijknamige Zeeuwse 
stad.
Voor de Zeeuwse dealer Vervaet-Van Weele is 
de John Deere 8700A de tweede autonome 
fairwaymaaier die dit jaar geleverd wordt. De 
machine is het resultaat van een samenwerking 
tussen Precision Makers (voorheen Probotic) en 
Vervaet-Van Weele. De basis wordt gevormd 
door de samenvoeging van bestaande techniek: 
een John Deere-fairwaymaaier, het systeem van 

Precision Makers en gps-techniek van John Deere. 
Onderscheidend in de markt is volgens de partijen 
dat de eindgebruiker één aanspreekpunt heeft 
voor de ondersteuning bij het gebruik van de 
machine en de gps-besturing. 
Het gps-rtk-signaal wordt verstrekt door een net-
werk, waarbij een nauwkeurigheid van 2 centime-
ter wordt gegarandeerd. Het netwerk is in eigen 
beheer bij Vervaet-Van Weele. Volgens de partijen 
maakt een aantal unieke kenmerken van de John 
Deere A-series fairwaymaaiers de opbouw van 
het gps-systeem eenvoudiger dan tot nu toe in de 
markt gebruikelijk was. Een voorbeeld hiervan is de 
e-hydro-aansturing van de transmissie, bekend van 
John Deere compact-tractoren. Deze is al elektrisch 
en kan daarmee eenvoudig worden geautomati-
seerd.
Verder hebben de diverse maaiers uit de A-serie 
elektrisch bediende remmen, die automatisch 
worden ingeschakeld als de maaier tot stilstand 
komt, waarmee de veiligheid wordt verhoogd. Om 
de kwaliteit van de baan nog verder te verhogen, 
heeft De Goese Golf verder geïnvesteerd in John 
Deere-machines. Er zijn een handgreenmaaier, een 
bunkerhark en een greensroller besteld.

Nieuwe MP-serie van 
Ransomes succesvol
In 2015 introduceerde Ransomes Jacobsen de 
langverwachte nieuwe lijn van zijn openbaar-
groenmaaiers. Volgens salesmanager Marc Reuter 
is de oogst aan verkochte machines alleen al in 

2016 zeer aanzienlijk. Volgens Reuter laat dit zien 
dat de nieuwe MP-lijn (MP staat voor medium plat-
form) goed wordt opgepakt. Alleen al in 2016 zijn 
machines opgeschreven voor Concern voor Werk, 
Van Esch Cromvoirt, Vogels in Gemonde, Brouwers, 
Irado, Ad de Heer en de gemeentes Leeuwarden en 
Dongeradeel.
DE MP-lijn bestaat uit twee driedelige cirkelmaaiers 
met respectievelijk 49 en 65 pk (de MP49 en de 
MP65), en daarnaast nog twee vijfdelige kooimaai-
ers, ook met 49 en 65 pk (de MP495 en de MP655).
Remco Vogels van Vogels Groenvoorziening uit 
Gemonde is een echte Ransomes-adept en had al 
de beschikking over een MP-machine toen deze 
eigenlijk nog niet uit was. 
Vogels: ‘Ik heb een schuur vol met Ransomes staan, 
met één Sabo ertussen, maar die laatste alleen 
omdat het moet.’
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Jean Heybroek 
verjongt machine-
parken AHA de Man
Op 20 januari 2016 werd in het bedrijfspand van 
Jean Heybroek in Houten het contract onderte-
kend waarmee AHA de Man de machineparken 
voor zijn onderhoudsbanen aanzienlijk zal ver-
jongen. De komende jaren zal AHA de Man zijn 
materieel verder vervangen door nieuw en inno-
vatief onderhoudsmaterieel. AHA de Man en Jean 
Heybroek werken weliswaar al vele jaren samen, 
maar behaalde resultaten zijn nooit een garantie 
voor de toekomst. Daarom formuleerde AHA de 
Man opnieuw overwegingen voor de keuze van 
een partner. Dat de keuze is gevallen op Jean 
Heybroek en het 'huismerk' Toro, noemt Jean 

Heybroek een bevestiging en onderstreping van de 
jarenlange samenwerking tussen beide partijen.
Naast kwaliteit en ervaring waren vooral het 
serviceniveau en de geografische spreiding van 
de JHB Golf Service Centers van doorslaggevend 
belang. De nieuwe machines worden geleverd 
inclusief een onderhoudscontract, waarbij een 
regionaal Golf Center een cruciale rol zal spelen bij 
garantieafwikkelingen, onderhoudswerkzaamhe-
den en algehele serviceverlening.
Beide partijen laten weten tevreden te zijn met 
het bereikte resultaat en de samenwerking de 
komende jaren met plezier en vertrouwen tege-
moet te zien.

Pols Group levert tien 
golfkarren aan GC 
Kleiburg
Pols heeft tien EZGO RXV-golfkarren afgeleverd bij 
Golfclub Kleiburg. De nieuwe EZGO RXV heeft een 
nieuwe voorkant en nieuwe software, waardoor 
de kar automatisch op de rem staat als men het 
gaspedaal loslaat. De opbergruimte voor golftas-
sen is groter geworden, zodat alle types golftassen 
erin geplaatst kunnen worden. De zitvlakken zijn 
gevormd naar de gebruikers. De markies zorgt 
voor bescherming van de golftassen tegen weer 
en wind. Alle karren zijn uitgerust met de nieuwste 
gps-software inclusief 7 inch-touchscreen, voor een 
optimaal gebruik van de baan.

De Enk verzorgt 
onderhoud Golfbaan 
Kasteel Engelenburg
Met ingang van 1 januari jongstleden verzorgt De 
Enk Groen en Golf het onderhoud van de golffa-
ciliteiten van Kasteel Engelenburg. De faciliteiten 
bestaan uit een 9 holes par-72-golfbaan met oefen-
faciliteiten, driving range en putting green. De 
golfbaan is ontworpen door de gerenommeerde 
Engelse golfbaanarchitect Donald Steel. Het kas-
teel stamt uit de middeleeuwen en het landgoed 
is 230 hectare groot. In 1988 werd het landhuis 
grondig aangepast aan de moderne tijd. Sindsdien 
is het een golf- en conferentieoord met hotel. De 
9 holesgolfbaan wordt omgeven door een indruk-

Melspring breidt 
zijn verkoopteam in 
Europa uit
Met de aanstelling van Georges Veber versterkt 
Melspring zijn salesteam in Europa. Veber was 
voorheen werkzaam als verkoper voor de Franse 
distributeur Celtic. Vanwege de jarenlange pret-
tige samenwerking besloot Melspring Veber 
te benaderen en te vragen of hij bij Melspring 
wilde komen werken. Veber zal zich als area 
manager Southern Europe voor Melspring rich-
ten op Zuid-Europa en werken vanuit zijn kan-
toor in Barcelona. Collega Jos Theunissen neemt 
Noord-Europa voor zijn rekening. Hierdoor zal 
Melspring nog beter in staat zijn de klanten op 
maat te bedienen. Het Melspring-team heet 
Veber van harte welkom.

Wellington Golf 
Oostende verlengt 
contract met 
AHA de Man
Wellington Golf Oostende heeft het onder-
houdscontract met AHA de Man verlengd tot 
2021. Golfbaanaannemer AHA de Man werkt 
al een hele tijd in België. De verlenging van 
het contract met Wellington Golf te Oostende 
bevestigt het vertrouwen in de Belgische 
activiteiten. Wellington Golf is sinds 2004 
actief op de ruim 125 jaar oude hippodroom 
van Oostende. Deze unieke groene long in 
het stadscentrum is het hele jaar door toe-
gankelijk. Het terrein biedt veel variatie, grote 
greens met interessante hellingen en veel 
waterhindernissen. In 2012 kreeg AHA de Man 
opdracht voor het onderhoud van dit golfter-
rein. Dat is klaarblijkelijk naar tevredenheid 
gelukt, want het contract is nu verlengd met 
5 jaar.
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wekkend bos- en parklandschap. Voor De Enk heeft 
deze hernieuwde samenwerking een bijzondere 
waarde. De baan is door De Enk Groen en Golf 
aangelegd en jarenlang onderhouden. Het aantal 
golfbanen dat door De Enk wordt onderhouden, 
wordt hiermee uitgebreid. Johan Agricola, eigenaar 
en directeur van Kasteel Engelenburg, herkent zich 
in de passie en het streven naar perfectie van De 
Enk Groen en Golf. De vernieuwende en innovatie-
ve manier waarop De Enk golfbanen onderhoudt, 
spreekt hem aan. 
De golfbaan heeft een hoog kwaliteitsniveau; 
deze lijn zal verder worden doorgezet. Ook zijn er 
onlangs kleine aanpassingen aangebracht die het 
belevingsniveau verhogen, wat past bij de interna-
tionale allure van het luxe kasteelhotel.

Toro Company en de 
European Tour samen 
tot 2018
De Toro Company heeft een nieuwe overeenkomst 
getekend voor partnerschap met de Europese 
PGA Tour. Het contract loopt van 1 januari 2016 
tot 31 december 2018. De samenwerking bestaat 
al vijftien jaar en omvat de Europese Tour, Senior 
Tour en Challenge Tour in heel Europa, het Midden-
Oosten, Afrika en Azië. Toro kon zich vooral onder-
scheiden van de concurrentie doordat de meeste 
Europese Tour-locaties bestaande Toro-klanten 
zijn. Omdat op de meeste golfbanen al met Toro-
onderhoudsapparatuur en -irrigatiesystemen 
gewerkt wordt, kunnen de exploitanten over de 
apparatuur beschikken zonder dat er een uitge-
breide training hoeft te worden georganiseerd.

Reesink neemt in 
principe 'grasdivisie' 
van Lely over
Reesink maakt op zijn website bekend een prin-
cipeovereenkomst te hebben gesloten met het 
Nederlandse bedrijf Lely over de overname van de 
turfcare-activiteiten van Lely in Engeland, Ierland 
en Denemarken. Enige tijd geleden werden de turf-
care-activiteiten van Lely afgesplitst in een apart 
bedrijf. Dit bedrijf zal naar alle waarschijnlijkheid 
worden overgenomen door Royal Reesink.
De activiteiten van de turfcare-divisie van Lely 
betreffen in hoofdzaak de import van Toro-maaiers 
en Tym-tractoren voor de drie genoemde markten. 
Over 2015 bedroeg de omzet van deze activiteiten 
circa € 60 miljoen, met ongeveer 125 medewerkers. 
Voor Lely bekent de overname een verdere focus 
op de melkdivisie. Met het merk Astronaut is Lely 
wereldmarktleider op het gebied van melkrobots. 
Royal Reesink verzorgt via zijn dochtervennoot-
schappen Jean Heybroek en Packo de distributie 
van Toro-machines in de Benelux. De voorgeno-
men overname betekent een versterking van de 
activiteiten van Royal Reesink op het gebied van 
landschappelijk onderhoud, bos, tuin en park in 
landen met een grote turfcare-markt.

Succesvolle editie 
Nationale Grasdag
Ruim 250 sportveldbeheerders, beleidsmakers en 
adviseurs kwamen vorige week samen in stadion 
Galgenwaard voor de dertiende editie van de 
Nationale Grasdag. Hier werden zij in het kader 
van het thema 'Innoveren in het krachtenveld' bij-
gepraat door experts uit de sector over de laatste 
innovaties op het gebied van natuurgrasvelden. In 
het krachtenveld van politiek, maatschappij en ver-
enigingen is vernieuwing anno 2016 onontbeerlijk 
voor de grasprofessional. Al voor het dertiende jaar 
op rij is de Nationale Grasdag het kennisplatform 
voor eenieder die professioneel met sportvelden 
van doen heeft. Gedreven door de missie om het 
niveau van natuurgrasvelden in Nederland op top-
niveau te krijgen en te houden, had de organisatie 
ook dit keer een interessant lezingenprogramma 
vol praktische tips en adviezen gereed. 
Door teruglopende budgetten en kennis, privatise-
ring en versnippering van verantwoordelijkheden 
wordt het voor gemeenten een steeds grotere 
uitdaging om de kwaliteit van sportvelden hoog 
te houden. Kybys en Bras Fijnaart dragen presta-
tiecontracten en rentmeesterschap aan als oplos-
sing. Hierbij wordt de aannemer verantwoordelijk 
voor het eindresultaat en krijgt hij vrijheid bij het 
realiseren van dit resultaat, met volop ruimte voor 
innovatie. Een extra tool voor het verder verbete-
ren van de kwaliteit van sportvelden werd onthuld 
door Advanta en Vredo. Zij sloegen de handen 
ineen om het aandeel veldbeemdgras in de zode 
te verhogen. Het resultaat is de innovatie Advance 
DDS: een uniek zaaiconcept van gecoat graszaad 
en afgestemde zaaidiepte en zaaddosering, waar-
door veldbeemdgras veel beter tot zijn recht komt. 
Als slot van het ochtendprogramma wees HAS 
Hogeschool op het belang van blijven leren: 
van elkaar, van andere sectoren en via scholing. 
Fieldmanager Johan van Amerongen van FC 
Utrecht gaf een inkijk in het veldbeheer in het 
Galgenwaard-stadion, waarna het tijd was voor de 
lunch en het veldbezoek. 
Het middagprogramma bestond uit twee inte-
ressante lezingen over wat zich onder het gras 
afspeelt: in de bodem. Eurofins Agro liet zien dat 
bodemanalyse veel cruciale informatie kan opleve-
ren voor optimale grasgroei. DCM ging vervolgens 
dieper in op het belang van kalk voor de bodem. 
Utrechtenaar Henk Westbroek sloot de dag af met 
een warm pleidooi voor natuurgras.

Prograss tevreden 
over eerste licentie-
bijeenkomsten
Prograss laat weten tevreden terug te kijken 
op de eerste twee licentiebijeenkomsten die 
het bedrijf organiseerde. De afgelopen weken 
werden de licentiebijeenkomsten onder grote 
belangstelling gehouden in Oosterhout en 
Utrecht. Dit keer werd onder andere een bij-
drage geleverd door Wilma Windhorst van 
Biocontrole, over de biologische bestrijding van 
bodemplagen, zoals emelten en engerlingen, 
met behulp van parasitaire aaltjes (nemato-
den). Op 25 januari werd een bijeenkomst 
georganiseerd op Golfbaan Landgoed Bergvliet 
te Oosterhout en op 1 februari op Golfbaan 
Amelisweerd te Utrecht. Maandag 8 februari jl. 
was de laatste in de serie licentiebijeenkomsten 
van deze winter op Golfbaan Havelte.



O
ntw

erp - Voorbereiding - Realisatie - O
nderhoud

Part of Sweco

jannes.landkroon@grontmij.nl

  Advies - Voorbereiding - Realisatie - O
nderhoud

Jannes Landkroon Hoofd Greenkeeper 

Met praktische kennis!

Part of Sweco

MP SERIE  3-DELIGE CIRKELMAAIERS

Pols Groep       +31 (0) 181 45 88 45       info@pols.nl       www.pols.nl

 SERIE  3-DELIGE CIRKELMAAIERS

Laagste brandstofgebruik door licht gewicht (Domex®)

Grootste werkbreedte (300, 330 0f 350 cm)

Hoogste motorvermogen (49 - 65pk Kubota® Commonrail turbodiesel)

Smalste transportbreedte (1.65 meter transportbreedte)

Luxe cabine met airco

ONDERSTAANDE 
MACHINES ZIJN 

OOK PER DRAAIUUR 
TE HUUR

OCCASIONS GOLFEQUIPMENT

 www.bergmachines.nl 

3-DELIGE GREEN / TEE-MAAIER    5 X TORO GR 3250 
          1 X JOHN DEERE 2500 A 
          1 X JOHN DEERE 2500 E HYBRID
3-DELIGE TEE-MAAIER        1 X TORO RM 2300
7-DELIGE FAIRWAYMAAIER        1 X TORO RM 6700
1-DELIGE ROUGHMAAIER        2 X TORO GM 3000 
          1 X HUSQVARNA  PZ 29 D
3-DELIGE ROUGHMAAIER        1 X TORO GM 4000
ZELFRIJDENDE SPUITMACHINE     1 X TORO MP1250
          1 X TORO WM 3300D INCL. 
          HARDI BOSS
TRANSPORTER         1 X TORO WORKMAN 3300 D 
          1 X CUSHMAN TURF TRUCKSTER
BEZANDER         2 X TURFCO METE-R-MATIC
VERLUCHTINGSUNITS        1 X MAREDO VIBE SPIKER
          1 X PLANET AIR HD 50
TRANSPORTER         DIV. CLUBCAR EN POLARIS

Van den Berg Machines BV
Delftsestraatweg 26 a | 2641 NB Pijnacker

Telefoon: 015-369 68 41



17www.greenkeeper.nl

Het is alweer meer dan twintig jaar geleden dat ik ruw werd gewekt door het 
gekrijs van mijn wekker, die me vertelde dat het vier uur was en tijd om op te 
staan. Als vijftienjarige kon ik me wel iets leukers voorstellen, maar ik veegde 
de slaap uit mijn ogen en begon me klaar te maken voor mijn eerste werkdag 
op een golfbaan. Die ene dag was het begin van een levenslange liefde voor 
golf en greenkeeping. Ik ben nooit een echte student geweest en verliet de 
school met weinig interesse en nog minder diploma’s. Eén ding wist ik zeker: 
voor mij geen leven achter een computerscherm; ik wilde naar buiten. Met de 
liefde voor golf en greenkeeping en een coursemanager als broer leek green-
keeping voor mij een logische stap. Daarnaast had ik de mazzel dat ik kwam te 
werken bij mijn leermeester Gordon Irvine, die het vak weer had geleerd van 
de grote Jim Arthur.  

Greenkeeping heeft mij veel gebracht, van de kameraadschap van greenkee-
pers onder elkaar tot de prachtige natuur waar je iedere dag weer getuige van 
mag zijn. Iedere dag realiseer ik mij weer wat een voorrecht het is om dit vak 
uit te oefenen. En we worden er nog voor betaald ook! 
Daarom vind ik het ook zo verbazingwekkend dat we om ons heen steeds 
meer de vraag naar robotmaaiers horen. Uit onderzoek in Amerika blijkt dat 47 
procent van de totale werkgelegenheid wordt bedreigd door automatisering 
en robotisering. En twee keer raden wiens baan dan op de tocht staat. Dat zijn 
niet de computernerds, maar gewoon hardwerkende mannen en vrouwen met 
allerlei banen: vrachtwagenchauffeurs, fabrieksmedewerkers en ook greenkee-
pers. 

Het verhaal gaat dat het niet de bedoeling is dat deze robots greenkeepers 
gaan vervangen. Maar geloof mij, dat gaat straks wel gebeuren. Greenkeepers 
die vertrekken of met pensioen gaan worden eenvoudig niet vervangen. Het is 
nu al een vertrouwd gezicht dat eerlijke, hardwerkende mensen over de hele 

wereld hun baan verliezen, omdat ze worden vervangen door geautomati-
seerde robotproductielijnen.  
Voor mij is ons vak is een kunst, een gevoel, waarbij je één kunt worden met 
de golfbaan. Waarom zou je nog greenkeeper willen worden als je de hele dag 
naar een beeldscherm zit te staren? En waarom ook; er is niet één robot die 
beter een green kan maaien dan ik en ik ben niet de enige. Er zijn duizenden 
hoogopgeleide getalenteerde greenkeepers, die dat net zo goed kunnen.  
De echte reden om over te gaan op robots is natuurlijk geld besparen. De 
aanschaf van robots wordt gerechtvaardigd met allerlei spannende verhalen, 
maar uiteindelijk gaat het gewoon om geld. Voor een golfmanager klinkt dat 
ongetwijfeld als muziek in de oren, maar wat betekent het voor het vak van 
greenkeepers? Wie betaalt er nog voor brancheorganisaties zoals BIGGA en 
de NGA, wie leest straks nog dit vakblad, als er bijna geen greenkeepers meer 
over zijn? 

Ook voor de golfsport zijn robots een bedreiging. Straks zien alle banen er het-
zelfde uit. Gewoon, omdat alle banen worden gemanaged door één man op 
het hoofdkantoor met zijn iPad. Wie wil er dan nog golfen?
Ik heb niets tegen de technologische ontwikkeling van ons vak wanneer dit 
een doel dient, maar als het ten koste van mijn collega-greenkeepers gaat, dan 
heb ik wel een probleem. 
Golf is een spel dat gebaseerd is op de tradities; hetzelfde geldt voor green-
keeping. Tradities die niet veel veranderd zijn in die honderden jaren. Toch zijn 
wij in staat geweest de meest fantastische greens te bouwen zonder de hulp 
van gps of robots. Waarom hebben wij die dan nu ineens wel nodig?
Het lijkt misschien dat ik mijn beroep wil beschermen. Dat is omdat ik het vre-
selijk zou vinden als jonge greenkeepers niet dezelfde ervaringen in hun car-
rière meekrijgen als ik, omdat ze zijn vervangen door een machine. 

Kristian Summerfield
Greenkeeper of the Year 2015 
Hoofdgreenkeeper Yelverton Golf, 
Groot-Brittannië

Straks zien alle banen 

er hetzelfde uit

Waarom we geen robots 
nodig hebben!

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5620
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Koppie erbij en lange adem, 
dan redden we het wel
Jannes Landkroon: ‘De Green Deal: kop uit het zand en handen uit de mouwen, 
want de Green Deal gaat niet weg’

De drieëndertigjarige Jannes Landkroon mag dan een jonge hond zijn, hij is al wel coördinerend hoofdgeenkeeper bij Grontmij. Vakblad Greenkeeper 

kwam hem in 2009 voor het eerst tegen op Golfbaan Naarderbos, waar hij toen sinds kort werkzaam was als greenkeeper. Krap zeven jaar later is hij 

inmiddels vader van twee kinderen en flink gestegen op de ladder binnen de greenkeeperswereld. 

Auteur: Santi Raats
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INTERVIEW8 min. leestijd

Landkroon komt over als een compleet frisse wind, 
ook qua karakter. Hij is niet bang om pittige stand-
punten te ventileren. ‘Ik wil best meedoen aan de 
Greenkeeper of the Year-verkiezing, maar sommige 
aspecten aan deze verkiezing kunnen verbeterd 
worden. Allereerst zouden de belangrijke mensen 
die er in de greenkeeperswereld al decennialang 
toe doen, in het zonnetje gezet kunnen worden. Zij 
verdienen hun sporen écht, met een oeuvreprijs.’ 
We geven hem geen ongelijk. Integendeel, het is 
zeer te waarderen dat deze greenkeeper nadenkt 
over de vraag hoe zijn vak overkomt op de buiten-
wereld. 

Stadsjongen
Landkroons kwieke communicatie is wellicht 
een gevolg van zijn afkomst: een stadsjongen uit 
Hilversum. Zijn scholing begon met beroepson-
derwijs op het gebied van bloemisterij en tuin-
centra, maar zodra hij in een winkel aan de slag 
ging, kreeg hij het binnen in die beperkte ruimte 
benauwd. ‘Ik wilde daarna de bosbouw in. Ik heb 
altijd van de buitenlucht gehouden. Ik liep vroeger 
wekelijks met mijn opa over de heide en heb daar 
erg goede herinneringen aan.’
Maar tijdens de opleiding bosbouw liep Landkroon 
zijn stage op golfbaan De Lage Vuursche. Hij werd 
spontaan verliefd op het greenkeepersvak. Niet 
direct op het gras, maar op de hele baan. ‘De golf-
baan werd iets “van mijzelf”, zoals je eigen kind. 
Het is ontzettend mooi werk om iets wat van jezelf 
is tot iets moois te maken, om het algehele plaatje 
mooi te maken.’

Van greenkeeper tot hoofdgreenkeeper
Het liefste wilde Landkroon toen greenkeeper 
worden. Op advies van Arnoud de Jager, toen-
malig hoofdgreenkeeper en inmiddels managing 
director op de Lage Vuursche, startte Landkroon in 
2002 eerst op Helicon met de opleiding openbaar 
recreatie groenmedewerker, en een jaar later met 
de opleiding voorman openbaar recreatie groen, 
zodat hij zich nog wat kon oriënteren. Inmiddels 
trad hij, na zijn stagejaar, wel in dienst bij De 
Lage Vuursche. Toen hij in 2005 klaar was met 
de groenopleiding, begon hij direct aan de IPC-
opleiding greenkeeper. Van 2001 tot 2008 werkte 
Landkroon op De Lage Vuursche. In 2008 kwam hij 
bij Grontmij in dienst. Al twee jaar later volgde de 
gedreven greenkeeper de Has-opleiding hoofd-
greenkeeper. Deze functie zag Landkroon vanaf 
het begin van zijn loopbaan al zitten. ‘Ik heb altijd 
een uitgesproken mening gehad, maar je moet wel 
in een positie zitten waarin je jouw mening ook 
kunt waarmaken.’ 

Losser geworden
Is hij een geboren leider? Landkroon laat zijn zelf-
kennis blijken: ‘ Niet bepaald, maar ik ontwikkel 
mezelf. Ik wilde voorheen bijvoorbeeld alles zelf 
kunnen regisseren. Deze karaktertrek van mij is 
veranderd door mijn functie als hoofdgreenkeeper. 
Vroeger kon ik niet loslaten; alles moest precies 
gebeuren zoals ik het in mijn hoofd had. Maar ik 
ben een heel losse hoofdgreenkeeper geworden. 
Het werk moet wel gebeuren, maar de jongens 
mogen dat op hun eigen manier doen. Het resul-
taat telt, de weg daarnaartoe wat minder.’
Vertrouwen hebben is zeker belangrijk in de func-
tie van coördinerend hoofdgreenkeeper over maar 
liefst zes golfbanen. Landkroon kan niet langer 
meer overal met zijn neus bovenop zitten. ‘De 
feedback van de klant, van de golfer, houd ik in de 
gaten. Zo kijk ik bijvoorbeeld naar wat er wordt 
geschreven op websites zoals “Leadingcourses”. 
Twitter is voor mij ook een belangrijke informa-
tiebron. Maar mijn greenkeepers en hoofdgreen-
keepers zijn allemaal uitgerust met een goed stel 
hersenen en weten exact wat voor baan de klant 
en de gebruiker willen zien.’ De hoofdgreenkeepers 
op de banen hebben de zaken prima onder con-
trole. ‘Op Naarderbos en Edda Huzid zijn Wajongers 
actief, en inmiddels ook een jongen die bij ons 
de Wajong is ontgroeid. Ik ben erg blij dat deze 
hoofdgreenkeepers zich zo ontfermen over deze 
jongens.’

Zes banen
Landkroon is ook nauw betrokken bij het aanpas-
sen en opstellen van de onderhoudscontracten. 
Het is van belang dat een contract op maat is. 
Geen contract kan hetzelfde zijn, omdat elke klant, 
ondergrond, locatie, golfer en noem maar op een 
andere behandeling nodig heeft. Tussendoor 
een contract aanpassen is ook geen schande. 
Landkroon: ‘We leven in een dynamische maat-
schappij, waarin kennis en wensen continu veran-
deren.’ 

Dag van een hoofdgreenkeeper
Hoe ziet zijn dag eruit? ‘Ik ben greenkeeper in hart 
en nieren, dus probeer ik in het seizoen zo veel 
mogelijk mee te helpen met bijvoorbeeld maaien 
of rapidfacen. Over het algemeen ga ik naar een 
golfbaan – soms bezoek ik er twee op een dag – en 
bespreek ik daar met het greenkeepersteam hoe 
het in hun ogen loopt. Daarna loop ik over de golf-
baan en spreek ik eventueel met de manager. In de 
middag zit ik voornamelijk achter de laptop om de 
administratie te doen en e-mails weg te werken. 
Administratieve taken zijn bijvoorbeeld rekeningen 
controleren en goedkeuren of producten afroepen. 

Dat betekent dat ik op alle banen de benodigde 
producten inventariseer en de totale vraag aan 
bemesting, zand, zaad en noem maar op bestel. 
Als het uitkomt, doe ik de planning van de man-
nen die veelzijdig ingezet worden, de zogeheten 
flexibele schil. Zij voeren niet-frequente klussen op 
de golfbanen uit, zoals het vertidrainen van fair-
ways, schudfrezen of kleine renovaties. Afgelopen 
jaar hebben we ook veel werk gehad met onze 
Sandmaster. Over het geheel genomen ben ik 
vijftig procent van de tijd binnen en vijftig procent 
buiten. Ik heb géén negen-tot-vijfbaan. Zodra mijn 
kinderen naar bed gaan, sla ik mijn laptop open.’ 
Van de term “workaholic” moet Landkroon niets 
hebben. ‘Dat is weer zo’n populaire term, net als 
“perfectionist”. Ik heb een hekel aan clichés. Ik 
houd van mijn werk, op een passionele manier. Ik 
wil een goede prijs-kwaliteitverhouding voor de 
klant. Bij een onderhoudsproject van 3,5 ton kun 
je onmogelijk voor 7 ton leveren. Het budget is 
leidend. Maar de klant krijgt altijd een prima baan 
en weet ook van tevoren wat hij krijgt door het 
onderhoudscontract.’ 

Duurzaam onderhoud en Green Deal
Landkroon is sinds kort actief op de post Kennis 
van de NGA en zit in de websitecommissie van de 
DTRF. ‘Ik hoop dat ik langs deze weg iets positiefs 
kan bijdragen aan ons wereldje. En een bonus is 
dat ik dicht op het vuur zit’, zegt Landkroon.
 Zo hield hij een presentatie voor de NGF over zijn 
ideeën om 2020 tegemoet te treden. Een hot issue 
is de Green Deal. De gedreven hoofdgreenkeeper 
heeft daar duidelijk over nagedacht. ‘Er is nog 
geen strakke handleiding en die komt er ook niet. 
We stimuleren de goede grassen in de greens ten 
opzichte van de ongewenste soorten. We bekijken 
wat op papier de beste situatie oplevert voor de 
grasbezetting en de grasstand. Dan voeren we 
onderhoud uit op basis van deze theorie en kijken 
we of het in de praktijk dezelfde voordelen ople-
vert. Moeten er elementen worden toegevoegd in 
de bodem? Grover zand? Heeft de green last van 
bomen? Op de golfbanen waar ik de greenkeepers 
coördineer, testen we allerlei onderhoudsme-
thoden die tot chemievrij beheer moeten leiden. 
Zodra ik een verzameling heb van methoden 
die werken, zullen we die implementeren op alle 
banen. Belangrijk is wel te beseffen dat de golf-
baan geen proeftuin is en dat er geen negatieve 
effecten waargenomen moeten kunnen worden.’

Beste in de praktijk
En dat is precies wat het ministerie medio oktober 
van de Green Deal-ondertekenaars verlangt: een 
lijst van best practices, manieren van chemievrij 
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INTERVIEW

onderhoud, met daaraan toegevoegd een onder-
bouwing voor situaties waarin men absoluut niet 
zonder chemie kan. ‘Juist, best practices: in de 
praktijk kijken wat het beste werkt op de lange 
termijn. Niemand heeft nu hapklare brokken lig-
gen voor chemievrij beheer. Onze opdracht is, in 
een notendop: fors reduceren door middel van 
zelfregulering.’

Ideeën over handhaving Green Deal
Tot nu toe kon niemand vakblad Greenkeeper 
een duidelijk antwoord geven op de vraag wie de 
controle en handhaving van de Green Deal op zich 
gaat nemen en hoe dat gebeurt. Landkroon heeft 
hier echter wél over nagedacht. ‘Als het ministerie 
de handhaving doortastend wil oppakken, moet 
de controle op orde zijn. Dat kan mijns inziens het 
beste door een onderzoeksbureau regelmatig en 
steekproefsgewijs monsters te laten nemen op 
locatie. Het ministerie kan ook de laboratoria, die 
elk jaar monsters testen voor golfbanen, verplich-
ten om de benodigde monsters af te staan. Maar 
wellicht laten golfbanen dan niets meer door deze 
laboratoria testen. Dus de beste manier zou in mijn 
ogen zijn om een onderzoeksbureau te laten con-
troleren op de golfbanen.’

In een totaalverbod gelooft Landkroon niet. ‘Een 
totaalverbod is alleen mogelijk als de gebruiker 
zijn eisen aanpast. Maar als die niet veranderen, 
verandert de wens van de golfbaanmanager ook 
niet. In Nederland lijkt er onder gebruikers weinig 
animo voor een totaalverbod op chemie met alle 
gevolgen voor het aanzicht van de golfbanen. 

Omdat de golfer liever een perfecte baan ziet – en 
gelijk heeft hij of zij – zou een totaalverbod green-
keepers in een onmogelijke positie dwingen en 
zou men hier en daar de illegaliteit in duiken. Dan 
is goed beleid onmogelijk. De beste Green Deal 
zou zijn: uitzonderingen voor chemie voor uitzon-
derlijke situaties, onder strenge toetsingseisen. De 
belangrijkste toetsingseis zou kunnen zijn dat het 
totale plaatje op orde is.’

Stigma
Om van het stigma van ‘vervuiler’ af te komen, zou 
er ook een tegengeluid gegeven mogen worden, 
vindt Landkroon. ‘Het tegengeluid is dat golfbanen 
per saldo goed zijn voor het milieu. Daarvan ben 
ik overtuigd. Ik weet dat dit op den duur ook het 
geval zal zijn. Het klopt dat we chemie toepassen 
en het is nu noodzaak om dat te reduceren. Ik 
hoop dat we in 2020 kunnen laten zien dat we het 
gebruik van middelen sterk teruggebracht hebben, 
maar ook dat wij enorm bijdragen aan een gezon-
de planeet. Wie weet komt er nog wel eens een 
rapport waaruit blijkt dat golfbanen water zuiveren 
in plaats van verspillen of vervuilen.’

Groen, groener, groenst
Dit klinkt mogelijk tegendraads, maar dat is 
Landkroon niet als het om de Green Deal gaat. 
‘Chemie kan minder op golfbanen. Vroeger 
waren we té gefocust op het beeld, dat groen, 
groener, groenst moest zijn. In de zomer ging dat 
prima, maar in de winter moesten we hiervoor 
boeten met ziektes. Het gras groeit sneller, maar 
ook straatgras wordt gestimuleerd, waardoor de 
grasmat zwakker wordt. Door te hoge bemesting 
ontstaat overtollig vilt en de bodem komt vol te 
zitten met voeding. Hierdoor kan er nog overma-
tige groei plaatsvinden in het najaar, waardoor er 
kans is op zwak gras. Zwakker gras is sneller ziek. 
Dan is het wachten op schimmels in het najaar. 
Deze schimmels blijven vervolgens tot het voorjaar 
zichtbaar, doordat er geen herstel meer is.’ 

Onkruid versus ziekten en plagen
Volgens de hoofdgreenkeeper moet men in de 
Green Deal wel een onderscheid maken tussen 
bestrijdingsmiddelen tegen ziektes en plagen en 
bestrijdingsmiddelen tegen onkruid. ‘In de meeste 
gevallen kunnen we onze ziektes en schimmels 
zonder chemie te lijf. Maar onkruid bestrijden op 
golfbanen gaat bijna niet zonder chemie. Op sport-
velden van een halve hectare kun je onkruid wel 
te lijf met cultuurtechniek, zoals met de Field Top 
Maker. Maar daar is bij een golfbaan met 15 hec-
tare fairway geen beginnen aan; dat is veel te duur! 
Wel ben ik ervan overtuigd dat noodgedwongen 

innoveren heel snel kan gaan, waardoor wellicht 
ook hiervoor passende oplossingen komen.’

Less is more
Landkroon ziet in het begin een grote stijging van 
de onderhoudskosten door chemievrij beheer, 
zoals nu ook blijkt uit praktijkvoorbeelden, maar 
voorspelt dat de kosten van onderhoud op den 
duur waarschijnlijk weer zullen dalen. ‘De kosten 
dalen zodra een golfbaan écht duurzaam is. Dat 
betekent goede grassen op de greens, goed water-
doorlatende greens, een gesettelde grasbezetting, 
de golfer die chemievrij beheer accepteert en 
noem maar op. Dan geldt less is more: we hoeven 
dan minder te maaien, minder te bemesten, min-
der water te geven op de greens. Dat scheelt heel 
veel kosten.’

Lange termijn
Dit kan echter niet voor elkaar gebokst worden in 
een paar jaar tijd, wat de greenkeepers voor een 
enorme uitdaging plaatst. ‘De Pan is een goed 
voorbeeld van een baan die de transitie van straat-
gras naar goede grassen heeft doorlopen, maar 
niet over één nacht ijs. Dat is geleidelijk gebeurd, 
zonder tussentijds kwaliteitsverlies. Golfbanen 
kunnen onmogelijk ineens chemie uitbannen 
zonder het beeld aan te tasten. Greenkeepers wil-
len in de tussentijd geen kwaliteitsverlies lijden 
en geen afbreuk doen aan het golfersgenot. We 
kunnen chemie wel in grote stappen afbouwen, 
maar dat wil niemand. Kleine stappen zijn onze 
enige kans op een goede uitvoering van de Green 
Deal. Koppie erbij en lange adem, dan redden we 
het wel.’

‘Een Field Top Maker op 0,5 

hectare sportveld kan, 

maar op 15 hectare 

golfbaan wordt dat veel te 

duur’

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5621
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De Grasgids
De Grasgids is een handleiding voor het gebruik van grasrassen en 

-mengsels. Deze handleiding maakt hierbij onderscheid tussen 

verschillende gebruiksdoeleinden: sport, gazon, recreatie, berm, dijk en 

golfgreen. Voor de uitwerking van de Grasgids wordt gebruikgemaakt van 

vergelijkend rassenonderzoek.

Auteur: Jan van den Boom, Barenbrug Holland BV

Totstandkoming Grasgids
Voor het realiseren van het vergelijkende onder-
zoek worden verschillende rassen, voorzien van 
nummer, ingezaaid op verschillende gronden. 
Naast verschillende gronden worden ook verschil-
lende plekken in deze gronden gebruikt. Hierdoor 
zijn de uitkomsten van het onderzoek representa-
tief. Uiteindelijk worden de eigenschappen van een 
ras zichtbaar, waarna deze beoordeeld en toege-
licht worden in de grasgids.

Betrouwbaar
Om de test zo betrouwbaar mogelijk te maken, 
worden scores van de afgelopen zes jaar gebruikt 
voor de vaststelling van de uiteindelijke resultaten. 
De veldjes worden onder nummer uitgezaaid, 
zodat degene die de test uitvoert niet weet welk 
ras er getest wordt. De score kan dus niet bewust 
beïnvloed worden en is daardoor erg betrouwbaar. 
De score wordt onder meer bepaald door inten-
sieve betreding na te bootsen met een machine en 
te kijken hoe het gras hier op reageert. Dit gebeurt 
door de resultaten simpelweg met het oog te 
bekijken, oftewel door te ‘scoren’.

Eigenschappen
Bij het bepalen van de score houdt de Grasgids 
ook rekening met de doeleinden waarvoor een 
ras gebruikt wordt. Bij gebruik voor sport is het 
voor een ras namelijk belangrijk dat het een 
hoge bespelingstolerantie heeft. Voor rassen die 
gebruikt worden voor het gazon is ziekteresistentie 
en een mooie groene kleur weer belangrijker. Bij 

het mengen van rassen wordt hier terdege reke-
ning mee gehouden. Dit is dan ook de reden dat 
de rassen individueel getest worden. Hierdoor zijn 
de eigenschappen per ras duidelijk zichtbaar, zodat 
het perfecte mengsel kan worden samengesteld.

Als team
Het mengsel moet namelijk ‘als team’ gaan werken. 
Eigenlijk werkt een graszaadmengsel net zo als 
een voetbalelftal. Een elftal met op elke positie 
een Messi zal niet winnen; je hebt ook verdedigers 
en een keeper nodig. Zo is het ook bij graszaad-
mengsels. Elk ras heeft zijn eigen sterke kanten 
en goede eigenschappen. Het ontwikkelen van 
een nieuw ras duurt ongeveer vijftien jaar. Als een 
nieuw ras bij het kweekbedrijf allerlei testen heeft 
doorstaan, wordt het aangemeld bij de Grasgids en 
nog minimaal twee jaar getest alvorens te worden 
opgenomen.

Toelating tot de Grasgids
Het grootste gedeelte van de aangemelde gras-
sen valt na het testen af. Deze zijn simpelweg niet 
opgewassen tegen de grote gevestigde namen 
die al in de Grasgids staan. Een ras wordt pas aan 
de Grasgids toegevoegd, als de resultaten beter 
zijn dan die van de zesde op de lijst. Mocht dit 
het geval zijn, dan wordt er geschoven. De rassen 
die op de zestiende plaats of lager staan, worden 
B-rassen. Als een ras vijf jaar achter elkaar op 
de lijst van B-rassen staat, zal hij niet meer in de 
Grasgids worden vermeld. Wie op zoek is naar een 
goede grassoort, moet dus een ras uit de Grasgids 

hebben. De Grasgids kiest alleen het beste van het 
beste door middel van uitgebreide, betrouwbare 
testen.

Testlocaties
Het testen van de aangemelde grassen gebeurt in 
Nederland op drie locaties, namelijk:
• Venzelderheide
• Wolfheeze
• Kapelle.

Naast de testlocaties in Nederland zijn er ook 
Europese testlocaties. De Nederlandse Grasgids 
stelt echter de strengste eisen. Dit heeft te 
maken met de omstandigheden waarmee men in 
Nederland te maken heeft. De Grasgids houdt er 
namelijk ook rekening mee dat Nederland verge-
leken met de rest van Europa dichtbevolkt is. Het 
gras moet dus een hogere bespelingstolerantie 
hebben dan in andere Europese landen. De gras-
sen in de Nederlandse Grasgids zijn dus de beste in 
hun soort die er op dat moment bestaan.

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5622
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Waarom maaien onder droge 
omstandigheden grote 
voordelen heeft
Verhogen van kwaliteit en tevredenheid door verlagen van kosten

Een van de eerste zaken die ik geleerd heb tijdens de greenkeepinglessen op mijn opleiding, was dat maaien onder droge omstandigheden de beste 

resultaten geeft. Helaas is dit echter ongebruikelijk op onze golfbanen. Toch moeten we kijken naar nieuwe manieren om zo vaak mogelijk te maaien 

onder droge omstandigheden.

Auteur: Norbert Lischka (Der Rasenfuchs) 

Wat voor mij geldt, geldt waarschijnlijk ook voor u. 
Ook u heeft geleerd dat maaien op een moment 
dat de baan droog is enorm veel voordelen kent. 
Toch doen we dat niet. Wordt het geen tijd om 
managers, baancommissarissen en golfers te 
informeren over de verbeteringen en financiële 
besparingen die kunnen worden bereikt door deze 
verandering? Hieronder nog even alle voordelen 
op een rij.

• De maai-intervallen kunnen worden verminderd.
• De speelkwaliteit is veel beter.
• Geen last meer van proppen.
• Grass clippings hoeven niet van de baan te 
  worden geblazen of een tweede keer kapot-
  gemaaid te worden. 
• Minder verdichting van de bodem.
• Minder onderhoud nodig, omdat preventie nog 
  steeds het beste medicijn is.
• Het gras is gezonder en dus minder vatbaar voor 
  stress.
• Schimmelziektes zijn dol op water, dus minder 
  ziektes in green en fairway.

• Minder fungiciden nodig, dus minder kosten.
• Besparing op kunstmest, water en brandstof.
• De totale onderhoudskosten worden verlaagd.
• Minder brandstof en machine-uren nodig. Een 
  besparing tot 30% is mogelijk!
• Minder slijtage aan de machines, dus minder 
  reparaties en vervangende onderdelen.

Na het lezen van al deze punten zult u waarschijn-
lijk zeggen: ‘Dit klinkt logisch; we gaan ervoor!’ Een 
van mijn klanten, hoofdgreenkeeper Harald Kübler 
van golfbaan Rheinblick in Duitsland, heeft vorig 
jaar een experiment uitgevoerd. Negen greens 
werden zo veel mogelijk onder droge omstandig-
heden gemaaid, negen andere vooral onder natte 
omstandigheden. Het verschil was opmerkelijk. 
Op de greens die onder droge condities werden 
gemaaid, werden in de loop van het jaar nauwelijks 
ziekten geconstateerd. En dat is belangrijk, omdat 
in veel Europese landen het aantal toegelaten 
schimmelwerende middelen fors wordt terugge-
schroefd, zoals nu al gebeurd is in Denemarken. 
Er zijn altijd mogelijkheden om maaien onder 

droge omstandigheden een kans te geven. Zo kan 
men zes tot negen holes een uur voor en na een 
toernooi sluiten, of maaien in de late namiddag. 
Dit is niet altijd makkelijk, maar zelfs als het maar 
voor vijftig procent lukt, zou dit een belangrijke 
stap zijn om betere en gezondere greens te krij-
gen. Dus: laten we het eens te proberen; u zult zien 
dat de meeste golfers tevreden zijn met de nieuwe 
situatie.

De auteur, Norbert Lischka (lischka@der-rasenfuchs.
de), is directeur-eigenaar van Der Rasenfuchs 
(www.der-rasenfuchs.de). Hiervoor was Lischka 
hoofdgreenkeeper van de Hamburgse golfbaan 
Falkenstein. Deze baan staat op de eerste plaats 
van de lijst met mooiste Duitse golfbanen en op de 
twaalfde plaats van de Europese lijst. 

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5623
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Nieuw STERF-project: weerstand 
opschroeven tegen Fusarium
Soms moet de weerstand van gras slechts tijdelijk worden opgevoerd, zoals bij lage temperaturen. Als het acclimatiseringsproces goed verloopt, wordt 

de grasplant automatisch toleranter voor lage temperaturen (vriezen), maar ook resistenter tegen winterziektes. STERF (Scandinavian Turfgrass Environ-

ment Research Foundation), een onderzoeksinstituut dat actief is in Denemarken, Noorwegen, IJsland en onder de leden van de Nordic Greenkeepers’ 

Association, deed diepgaand onderzoek naar een weerstandverhogende stof tegen fusarium.

Auteur: Trygve S. Aamlid, Nibio Turfgrass Research Group, Noorwegen

Het doel van het STERF-project ‘Opvoeren van de 
weerstand tegen Microdochium nivale (fusarium)’ is 
het bestuderen van een stof die de weerstand van 
planten op aanvraag direct verhoogt, zoals men 
met één knop het licht aan- en uitzet. Veel biosti-
mulanten op de markt claimen dat ze de grasplant 
minder vatbaar maken voor ziektes, maar hun 
werking is zelden zo goed beschreven als die van 

de weerstandverhoger ‘Civitas’, die in het STERF-
project is bestudeerd.
 
Civitas
Civitas is een mineraal olieproduct (isoparaffin met 
additieven), dat is ontwikkeld door de chemicus 
dr. Michael Fefer van het Canadese bedrijf Petro 
Canada. Fefers vrouw, die beïnvloed was door 

de biologische beweging in de jaren 90, was een 
fel tegenstander van het spuiten met chemische 
bestrijdingsmiddelen op het grasveld achter hun 
tuin in Toronto. Dit zette Fefer ertoe aan om uit te 
zoeken of een van de minerale olieproducten waar-
mee hij werkte bij Petro Canada wellicht een effect 
zou hebben op grasziekten. Na meerdere jaren van 
vooral privéonderzoek ontwikkelde Fefer Civitas. 

Foto 3
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SCIENCE3 min. leestijd

Zijn onderzoek wekte de interesse van graspatho-
loog Tom Hsiang van de Guelph Universiteit. 
Vandaag de dag wordt Civitas in Canada en de VS 
verkocht als een alternatief voor chemische bestrij-
dingsmiddelen. Petro Canada overweegt om het 
product ook in Europa te introduceren. Hiervoor 
moet de actieve stof in Civitas worden toegevoegd 
aan de EU-lijst. Dit is echter duur en het bedrijf is 
nu aan het onderzoeken of de Europese grasmarkt 
groot genoeg is om deze investering te rechtvaar-
digen. Volgens Fefer zou de marketingafdeling van 
het bedrijf eerder van start gaan met het registra-
tieproces, als aangetoond kon worden dat Civitas 
niet alleen gras, maar ook tuinbouwproducten 
zoals (wijn)druiven weerstand tegen ziektes biedt. 

Het STERF-project 
STERF heeft tijdens dit project samengewerkt 
met zijn Canadese tegenhanger, de Canadian 
Turfgrass Research Foundation (CTRF), en werkt 
ook samen met graspatholoog Tom Hsiang en zijn 
onderzoeksteam. Hsiang heeft al vastgelegd dat 
Civitas mogelijk weerstandgenen activeert in wit 
struisgras (Agrostis stolonifera). De eerste resultaten 
wekken echter de indruk dat de reactie kan varië-
ren per grasras. Een van de doelstellingen van het 
Scandinavisch/Canadese project is dan ook om 
aan beide kanten van de Atlantische Oceaan de 
reactie van de populairste struisgrassen op Civitas 
te registreren. 

Als eerste stap werden in de winter van 2014-
2015 parallelle screening-testen uitgevoerd in 
Noorwegen en Canada met 36 verschillende ras-

Monsters van Agrostis, groeiend met verschillende dichtheid, klaar om bespoten te worden met Civitas en geïnoculeerd met 
Microdochium nivale. Foto: Tatsiana Espevig.

Foto 3

Onderzoekstechnicus Anne Steensohn voegt Microdochium nivale toe aan reageerbuisjes in het lab in Landvik. 
Foto: Tatsiana Espevig. 

Civitas biedt mogelijk ook 

weerstand voor bijvoor-

beeld tuinbouwproducten
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W i e  w o r d t 
G r e e n k e e p e r 
o f  t h e  y e a r ?

www.greenkeeperoftheyear.nl

Het vakblad Greenkeeper organiseert in december 2016 voor de vierde 

keer op rij, de verkiezing van de Greenkeeper of the Year. Met dank aan de

sponsors Jean Heybroek, ICL, Bayer en DLF gaat een deskundige jury dit jaar 

weer op zoek naar de beste, meest getalenteerde Greenkeeper van Nederland.

 

Denk jij dat je voor deze award in aanmerking komt? Of ken je een collega 

greenkeeper waarvan je vindt dat hij of zij een goede kandidaat is? 

Geef dan vandaag nog naam en golfbaan door aan de redactie.

 

Kijk voor meer informatie op www.greenkeeperoftheyear.nl

Uw kandidaten kunt u doorgeven aan Lieke van der Weijde via 

project@nwst.nl

Wie wordt de opvolger van
William Boogaarts als
Greenkeeper of the Year 2017?

Adv_Greenkeeper of the year.indd   1 16/02/16   13:40



27www.greenkeeper.nl

SCIENCE

sen van wit struisgras, maar ook enkele rassen van 
gewoon struisgras (A. capillaris) en kruipend struis-
gras (A. canina), groeiend in reageerbuisjes. Op 
basis van de resultaten van deze screening werden 
tien rassen geselecteerd voor verder onderzoek 
(het Scangreen-rassenonderzoek) op de Noorse 
grasonderzoekscentra Landvik en Apelsvoll in juni 
2015. Het project omvat ook registratieonderzoe-
ken op de golfbanen Sydsjælland in Denemarken 
en Österåker in Zweden. Proefstroken die in de 
herfst om de drie weken bespoten zijn met Civitas, 
worden vergeleken met onbespoten controleproef-
stroken, en met proefstroken die zijn bespoten met 
fungicides die zijn goedgekeurd voor de beheer-
sing van wintergrasziektes in het desbetreffende 
land. Tijdens de eerste winter toonde met name 
de proef op golfbaan Sydsjælland veelbelovende 
resultaten, waarbij Civitas een bijna even hoge 
doeltreffendheid liet zien tegen Microdochium 
nivale als het beste gewasbeschermingsmiddel. 
Foto 3 werd genomen bij de registratieproef op 
9 december 2014, terwijl foto 4 op dezelfde dag 
werd genomen bij een extra demonstratieproef, 
opgezet door hoofdgreenkeeper Per Sørensen van 
golfbaan Sydsjælland. Allebei de foto’s laten zien 
dat het commerciële product Civitas One, net als 
isoparaffin, een groen pigment bevat, dat wellicht 
een imposant effect heeft, want het lijkt sommige 
ziektesymptomen te bedekken.

Het STERF-project gaat door tot 2017; het is dan 
ook nog veel te vroeg om conclusies te trekken. 
Zoals gezegd is het ook nog onzeker of Civitas de 
Europese markt ooit zal halen. Het principe van 
het opvoeren van de weerstand kan echter ook 
worden toegepast bij andere producten, zoals tuin-
bouwproducten. Het is dus zeker belangrijk dat 
STERF het voortouw blijft nemen in dit belangrijke 
onderzoek. 

Demonstratie van Civitas One, het fungicide Proline (prothioconazole) en de Resisbasis op golfbaan Sydsjælland, 9 december 
2014. Foto: Klaus Paaske. 

Voor de Europese markt 

moet de actieve stof in 

Civitas eerst een 

vermelding krijgen op de 

EU-lijst; dit is zeer kostbaar
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NGA-Nieuws

Woord voorzitter…

Afscheid van een leuke club – of is het associatie?
Een mooier afscheid als voorzitter dan in het jaar dat de NGA 25 jaar bestaat, is er bijna niet. En ik moet zeggen 
dat de periode van zes jaar voorzitterschap omgevlogen is. Ik moet bekennen dat de laatste twee jaren tropenja-
ren waren. Ik hoor mijn voorganger Rob nog zeggen dat het renoveren of nieuw aanleggen van een golfbaan tijd 
vreet, en dat je daardoor meer dan normaal gedwongen wordt keuzes te maken. Dit was ook zijn motief om er-
mee te stoppen, dat de drijfveer eruit was en je moeite krijgt met het ontplooien van nieuwe dingen. Ik heb het 
nu aan den lijve mogen ervaren, en ja, het is een feit. Mijn nieuwe uitdaging op The Duke heeft me ook opgeslokt 
en dan kun je logischerwijs niet alles meer geven. Toentertijd hebben mijn medebestuurders en u als lid deze 
aankondiging geaccepteerd, anders had de NGA twee jaar geen voorzitter gehad. En, dit moet gezegd, ik heb de 
voorzitterstaak nog kunnen volbrengen dankzij heel veel ondersteuning van mijn medebestuurders en Monique 
Madsen van het secretariaat. En natuurlijk met de steun van onze sublieme sponsors, die ons al die jaren trouw 
zijn gebleven. De NGA is en blijft een vrijwillig verlengstuk van je vak en hoewel je keuzes moet maken, kan ik 
beamen dat het werk voor de hobby gaat. Er is geen andere optie. Desondanks heeft deze leuke club mij meer 
voor- dan nadelen opgeleverd en is het me meer dan waard geweest. Ik hoop dan ook van harte dat nog meer 

collega’s met dit in gedachten iets voor de NGA gaan betekenen. De hoofdstructuur staat en met een frisse impuls van mijn opvolger Koert 
Donkers kan het nog mooier worden. De grootste les die ik heb mogen leren, is dat delegeren ook een vak is, dus Koert neem dit mee. Soms 
ontkom je er echter niet aan; de voorzitter is nu eenmaal een geliefd gesprekspartner van velen die ook maar iets met ons van doen hebben. 
Maar gelukkig heb ik ook aanspraak mogen maken op nieuwkomers en oudgedienden van de NGA, die vrijwel allemaal in beeld zijn gebleven. 
Zij die zijdelings bleven, hebben bijvoorbeeld nog altijd zitting in een of andere commissie en hebben een grote meerwaarde voor het dagelijks 
bestuur. Het is mooi om te zien wat je met zijn allen in vijfentwintig jaar hebt bereikt. Door maar lang genoeg gewoon te blijven, word je 
vanzelf bijzonder. Hé, die ken ik ergens van … maar het is wel de sleutel tot succes. De NGA heeft zich gelukkig altijd open opgesteld, maar 
ook kwetsbaar en bereikbaar voor iedereen, nooit uitgedragen meer te willen en te kunnen zijn dan een gelijkwaardige gesprekspartner in de 
golfbranche. Oké, misschien hadden we ons op sommige vlakken wat harder moeten laten horen, maar het is goed zo. We hebben een sterk 
model van overleg en samenwerking opgebouwd met de NVG en de NGF, waar menig Europees land alleen maar van kan dromen. Ik durf 
ook gerust te verkondigen dat iedereen in de NGA gaat voor collectieve verbetering, dat er nooit iemand was die het eigen gewin boven het 
belang van het vak greenkeeping liet gaan. Laten we dit blijven nastreven!

Dit zijn de laatste geschreven woorden van uw bescheiden, aftredend voorzitter in deze column. Ik wens u allen nog eens vijfentwintig jaar aan 
wijsheid, zeer veel kennis en geluk.

John van Hoesen

Bestuursnieuws
Rest mij te zeggen dat Lucas Dos Santos’ opvolger Jannes Landkroon 
en mijn opvolger Koert Donkers zich achter de schermen al heerlijk 
aan het voorbereiden zijn op de algemene ledenvergadering van 9 
maart aanstaande. Het wordt voor uw voorzitter een ware thuiswed-
strijd, die die ik met steun van het bestuur op een plek mag geven die 
me zeer lief is: De Scherpenbergh. Een mooie golfbaan om de hoek, 
waar het standaardborreluurtje onder de noemer afscheidsreceptie zal 
plaatsvinden. Maar wij hopen dat u net zo veel, of zelfs meer geprikkeld 
wordt door ons thema van die middag: teken, veroorzaker van wellicht 
onze beroepsziekte nummer één in de toekomst. 
Uw nieuwe voorzitter popelt om richting te geven aan nieuwe plannen 
en aan oude die nog niet zijn uitgevoerd. Ik weet van zijn ideeën en 
sta er volledig achter, maar ik ga in dit schrijven het gras niet voor zijn 
voeten wegmaaien. Het is straks aan hem als leading president om het 
voortouw te nemen.

BTME te Harrogate was weer zeer geslaagd; het voelde al een beetje als 
een afscheid. Tijdens dit schrijven zit de Fegga-meeting op de Kennemer, 
met alle Europese greenkeeperbestuurders als decor, nog in de pen. Ik 
mag er in mijn allerbeste steenkolenengels nog eenmaal toelichten hoe 

mooi het is om deel te mogen uitmaken van een greenkeepersassoci-
atie in al haar facetten. Het 25-jarig jubileum vieren we aan het eind van 
dit jaar met zijn allen, in combinatie met de NGA-Relatievakdag. In alle 
Greenkeeper-uitgaven tot die tijd nemen we u mee in de historie van 
de NGA en zal er het een en ander de revue passeren.

Namens het bestuur,
John van Hoesen
Voorzitter

17 februari  NGA regio zuid bijeenkomst
9 maart   NGA voorjaars ledenvergadering

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

Golfbaantoebehoren en overall leveranciers:
Dutch Golf-Supplies, Duchell, Flevo Green Support, Heigo,  Vos Capelle, 
Oxland, ProGrass, Range King.

Golfbaanaanleg en -onderhoud en consultancy:
A.H.A. de Man, Bras Fijnaart, Buiting Advies, De Enk Groen&Golf, 
DGP Getros Handelsonderneming, Grontmij, Has Kennis Transfer, 
I.P.C. Groene Ruimte, J. de Ridder, Liber Greenkeeping, Lumbricus, 
Mobarn, NGF, NLadviseurs, VGR Groep, Vos Ruinerwold Golf.

Meststoffen/gewasbescherming/bezandingsmateriaal:
Bayer Environmental Service, BVB Substrates, Compo Benelux, Heicom, 
Everris GreenGuard, Melspring, GreenMix.

Graszaden:
Barenbrug Holland, Innoseeds, Queens Grass.

Beregening:
Aquaco, Bas van Oosterhout, Smits Leading Water Solutions, Verhoeve 
Milieu & Water, Aqua-Aid.

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

NGA donateurslijst:

Wilt u lid worden van de NGA, neem dan contact op met het 
secretariaat via secretariaat@ngagolf.nl of bel: telefoon 030-2426370. 
Bent u als donateur geïnteresseerd in de mogelijkheden die er zijn om 
de NGA financieel te ondersteunen, neem dan contact op met onze 
penningmeester via penningmeester@ngagolf.nl. 

Stuurt u post, dan kunt u die richten aan:  
Secretariaat NGA 
p/a Burgemeester Verderlaan 17 
3544 AD  Utrecht 
 
Bent u lid van de NGA en ontvangt u het vakblad niet, neem dan 
contact op met de secretaris! 

Dertig greenkeepers, waaronder onze winnaars van de NGA Green-
keeper Golf-Cup, hadden zich aangemeld voor deelname aan de drie-
daagse BTME-studiereis, die voor de elfde maal werd georganiseerd 
door de NGA/Pols BV. Met een eigen bijdrage van de deelnemers en 
steun van hoofdsponsor Pols Groep uit Zuidland (bij velen van ons 
bekend als importeur van alle Textron/Jacobsen-producten en meer) 
was de reis wederom een genot om aan deel te nemen. 
Op dinsdag 19 januari verzamelden alle deelnemers zich in de presen-
tatieruimte van de Pols Groep voor een welkomstwoord en een pre-
sentatie door Cees v/d Pols. Traditiegetrouw kregen de deelnemers 
een rondleiding door het bedrijf, waar zij konden kennismaken met de 
complete imponerende bedrijfstak van het bedrijf. Na het uitwisselen 
van de laatste reisinformatie stapte het hele gezelschap in de bus om 
af te reizen naar Engeland, naar een van de grootste indoor-green-
keepersbeurzen van Europa. Het bekende beursstadje Harrogate was 
zoals altijd het decor van de Bigga Turf Management Exhibition, en 
ook buiten de beurs is het stadje met zijn vele uitgaansgelegenheden 
onlosmakelijk verbonden met greenkeeping. Voor menigeen is de 
beurs het decor van bekende en onbekende producten en the place to 
be om te netwerken. Je vindt producten waarvan je het bestaan niet 
wist, maar het zoeken naar echt verrassende nieuwe producten bleek 
toch een hele opgave. Dat neemt niet weg dat er bij de vertrouwde 
merken altijd innovaties waargenomen kunnen worden. Na de hele 
dag vertoefd te hebben op de beurs, werd het vertrouwde happy 
hour-moment wederom aangeboden door Mark Timmerman van 
ProGrass. Daarna kon er aan tafel geschoven worden om te genieten 
van het Pols-Textron-Jacobsen-diner. Volgens traditie wordt er ook 

altijd gezocht naar even iets anders dan de beurs. Zo vertrok de 
groep donderdag in de vroege ochtend naar St. George’s Park, het 
Papendal van het VK, maar voornamelijk ingericht op voetbal, voetbal 
en nog eens voetbal. Onze greenkeepers waanden zich even field-
manager. Alan Ferguson leidde de groep over allerlei verschillende 
typen in- en externe voetbalpitches, van kunstgras tot diverse hybride 
opgebouwde grasvelden. Ondanks de waterkoude rondleiding kreeg 
men een warm gevoel van dit enorme complex, met ruim veertien 
voetbalvelden, twee indoorvelden en nog veel meer. Ondanks de 
lange busrit was het bezoek aan dit pas twee jaar oude complex de 
moeite meer dan waard. Na een korte lunch werd de rit voortgezet 
naar de Jacobsen/Ransomes-fabriek in Ipswich. Het werd een bliksem-
bezoek vanwege een ietwat verlate aankomst, maar daar werd handig 
op ingespeeld door onze tourbegeleiders. Zo kon een ieder zich toch 
een beeld vormen van de manier waarop een maaier van A tot Z tot 
stand komt, hoewel de fabricagelijnen verlaten waren door alle werk-
nemers. Het was een mooie afsluiter van onze driedaagse reis en moe 
maar voldaan reden we naar de ferry om huiswaarts te keren. 

Namens alle deelnemers dank aan Pols Groep Zuidland voor deze 
zeer geslaagde dagen. 

Redactienieuws

Studiereis met de Pols Groep en NGA wederom een topper
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Zowel Henrie Bekkers, Fieldmanager of the Year 2016 en William Boogaarts, Greenkeeper of the Year 2016 

weten het al jaren. De GrasGids is de enige objectieve bron van informatie voor de prestaties van natuurgras. 

Doe daarom net als Theo en Kristian en ga naar www.grasgids.nl. De gegevens op deze site zijn gebaseerd op 

actueel en objectief onderzoek Cultuur- en Gebruikswaarde Grasrassen onder Nederlandse omstandigheden. 

www.grasgids.nl

De GrasGids, enige objectieve bron 
van informatie over natuurgras! 
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NGA-Nieuws

5/2011 Nieuwe greenkeepingassociatie 
op komst?
Van de vliegende reporter
Vandaag op de green in Rotterdam gesnapt, en meteen rees de vraag: wat broeden die twee oud-NGA-voorzitters daar uit? Rob Wilderom en Arn-
oud de Jager zijn samen gesignaleerd op een golfbaan in Rotterdam. Willen ze samen iets nieuws beginnen? Navraag leerde echter dat Rob, nu ‘zijn’ 
boek Droge voeten, duurzame golfbanen verschenen is, weer tijd heeft om eens een balletje te slaan. Arnoud is een oude bekende van Rob en zeker 
niet te beroerd om een keer de stokken ter hand te nemen. Samen naar het Rotterdamse, om hopelijk onopgemerkt en ongestoord bij te praten 
en een balletje te slaan, is er ook hier niet bij. Er is altijd een verslaggever in de buurt.

8/2013  Bestuursnieuws: 
Het bestuur heeft onlangs een wel heel bijzondere bijeenkomst belegd, 
waar bijna alle oud-NGA-voorzitters (Thies Straatman, Arnoud de Jager 
en Rob Wilderom) en enkele genodigden uit de branche bij aanwezig 
waren. Waarom werd deze bijzondere bijeenkomst op verzoek van 
het huidige bestuur gehouden? Zoals u wellicht weet, zijn we toe aan 
het herschrijven van ons NGA-beleidsplan. Waarom nodig je dan niet 
de beleidsmakers van toen uit om daarover te brainstormen? Om tot 
nieuwe inzichten te komen, dien je ergens een begin te maken, maar 
waar? Feitelijk is het antwoord net zo simpel als de vraag, namelijk 
bij het ontstaansmoment van de NGA in 1993. Waren niet de woor-
den van de eerste voorzitter op de  openingsvergadering: ‘NGA is 
greenkeepers voor greenkeepers en door greenkeepers.’ Met andere 
woorden: vooral het samenkomen en kennis uitwisselen van green-
keepers stond bovenaan de agenda. Toch bleek tijdens onze sessie al 
snel dat dit uitgangspunt niet meer zo vanzelfsprekend is in deze tijd. 
Natuurlijk is het samenbrengen van kennis zeer belangrijk voor ons 
vak, maar de ene greenkeeper is de andere niet, en we zijn over het 
algemeen veel mondiger geworden en willen (eisen) terecht waar voor 
ons (contributie)geld. Naar onze schatting staan velen er tegenwoordig 
alleen voor (het individu binnen een team). Zij proberen zich heimelijk 
staande te houden door zich te onderscheiden. Juist door lid te zijn van 
de NGA? Ook dit individu moet van ons handvatten krijgen om het 
nut van lidmaatschap uit te dragen, vooral ook omdat (uitzonderingen 
daargelaten) de collectieve ledenaanwas van de NGA nagenoeg nul is. 
Het is een uitdagende taak en tevens een mooi praktijkvoorbeeld om 
dit onder de aandacht te brengen. Ons motto is altijd geweest: de NGA, 
dat ben je zelf! Groei met ons mee. De NGA, dat zijn we gelukkig nog 
steeds (vrijwillig) zelf, maar met momenteel 427 leden zijn de groeistui-
pen voorbij.

Ook de ontwikkelingen in de branche (nieuwe golfbanen, groei aantal 
werknemers) zijn momenteel even voorbij. Dus dienen we nu keuzes 
te maken die minimaal – of moet ik zeggen maximaal – de komende vijf 
jaar aansluiten bij de wensen van onze leden, van onze donateurs en 
misschien ook wel van onze branchegenoten de NGF, NVG en BSNC. 
Is stabiliseren in de branche de clou, en voldoende voor nu? Willen we 
dan niet meer groeien, een ledenstop afroepen, de contributie verlagen 
of zelfs verhogen? Geen geintjes, meneer de dagvoorzitter! Zijn we in 
staat om waar te maken wat we altijd geroepen hebben: professiona-
liseren? Het bestuur durft te beweren dat dit proces in gang is gezet 
mede door de secretariële ondersteuning van de NGF. Eén ding werd 
vandaag pijnlijk, maar ook in positieve zin duidelijk: we hebben onszelf 

een flinke spiegel voorgehouden, wat uiteindelijk leidde tot een zeer 
waardevolle brainstormsessie en kansen biedt voor de toekomst. Maar 
niet zonder uw hulp. Met behulp van een te formeren werkgroep, een 
externe inhuurkracht en ondersteuning van de NGF, komt er een plan 
van aanpak op tafel waarbij alle leden en donateurs betrokken worden. 
Het ligt zelfs in de bedoeling dat enkele werkgevers en aannemers be-
trokken worden bij het vooronderzoek, een professionele enquête die 
destijds ook bepalend is geweest voor het huidige beleidsplan. 
De middag werd afgesloten met een gezond diner; laten we samen dan 
ook de NGA gezond houden! U hoort nog van ons… 
Deze dag werd mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Golf 
Federatie en Golf Sociëteit de Lage Vuursche, waarvoor onze dank. 

Uit de Oude Doos, deel 1
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Help, the robots are coming! 
Harrogate 2016 is de crisis voorbij en toont weer vertrouwen

Een bezoek aan Harrogate is meestal eerder een duik in greenkeeper-nostalgie dan een vlucht voorwaarts naar de toekomst van greenkeeping. Mis-

schien was de editie van 2016 een breuk met deze traditie. Veel van de nieuwigheden die uw redacteur bespeurde op de beursvloer hadden te maken 

met robotisering.

Auteur: Hein van Iersel 

Robots zijn natuurlijk niet nieuw meer, maar 
in de dagelijkse praktijk blijken zelfs helemaal 
doorontwikkelde hightech machines nog aller-
lei kleine en grote kinderziektes te hebben. Een 
aardig voorbeeld daarvan is de ball picker-robot 
die het Belgische bedrijf Belrobotics al bijna tien 
jaar geleden op de markt bracht, maar die tijdens 
Harrogate 2016 opnieuw als innovatie werd gepre-
senteerd. De eerlijke verklaring van salesdirector 
Diederick Geerinckx: ‘De vorige machine werkte, 
heel goed zelfs, maar sprong te vaak op alarm. In 
de nieuwe ballenrobot hebben we dat opgelost.’ 

De machine zou nu probleemloos moeten werken. 
Ook extremere weersomstandigheden zouden 
veel minder invloed op de verbeterde machine 
hebben. Belrobotics is natuurlijk met name bekend 
van de grote maairobots. De markt daarvoor 
groeit sterk op dit moment, volgens Geerinckx. 
Vooral in landen waar de lonen hoog zijn en veel 
belang wordt gehecht aan duurzaamheid scoort 
het bedrijf goed. Zo worden er soms aan grote 
Duitse gemeentes wel tien maairobots in één keer 
afgezet. 
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Wat Geerinckx, heel opvallend, verder constateert, 
is dat de grote spelers op de maaiermarkt zich 
vooralsnog afzijdig houden. Zelfs een bedrijf als 
Husqvarna, dat marktleider is op het gebied van 
consumentenmaairobots, lijkt weinig haast te 
maken met de professionele markt. Waarschijnlijk, 
zo constateert Geerinckx, zijn de aantallen te klein 
voor dergelijke multinationals. 

Veel van deze nieuwe technieken komen daarom 
van kleine start-up-bedrijfjes, die bestaande tech-
nieken samenbrengen in nieuwe machines. Een 
leuk voorbeeld daarvan is het bedrijf Intelligent 
Marking van twee piepjonge Deense onderne-
mers, Anders Ulrik Sørenson en Andreas Ydesen. 
Sørenson – slechts twintig jaar jong – verzon nog 
in zijn schooltijd dat het mogelijk moest zijn om 
een voetbalveld volledig geautomatiseerd te belij-
nen. Beide partners hebben geen uitgesproken 
technische knowhow en gingen daarom op zoek 
naar een partij die dit wel in huis heeft. Tijdens 
Harrogate werd op de stand van Rigby Taylor de 
primeur en de innovatie getoond. Als je via een 
smartphone of tablet de cornervlaggen aantikt, 
weet de machine genoeg en kan deze volautoma-
tisch een veld belijnen, dus inclusief middencirkel, 
penaltystip, doelgebieden etc. Op dit moment kan 
dat nog alleen voor voetbalvelden, maar er wordt 
hard gewerkt aan software om ook andere velden 
hiermee te belijnen. Het zou dan ook mogelijk 
moeten zijn om logo’s van sponsors en andere gek-
kigheid op een veld te spuiten. Intelligent Marking 
werkt samen met het bedrijf Linemark, waarvan 
ook de kant-en-klare zakken belijningsverf worden 
gebruikt. Op dit moment zijn er al zo’n 20 complete 
machines verkocht, die gemiddeld rond de 22.000 
euro kosten. In Nederland wordt de machine ver-
kocht via Rob Smit, die de distributie van Linemark 

heeft voor Nederland. Een leuke video is te zien op 
de site van Linemark Nederland. 

Eerste driverless fairway mower
Een andere nieuwigheid waarvan je je mag 
afvragen of deze het stadium van kinderziektes is 
gepasseerd, is de Portugese Turflynx robot fairway 
mower. Robots op de fairway zijn in Nederland 
al bijna gemeengoed, door de inspanningen van 
Probotiq en golfbaanaannemer De Enk. Turflynx 
gaat nog een stap verder en heeft een machine 
ontwikkeld die er eigenlijk meer uitziet als een 
supergrote schrob- en veegmachine, zoals je ze 
wel tegenkomt in bijvoorbeeld winkelcentra. Maar 
dan met één verschil: onder aan de machine han-
gen drie state of the art ATT-maaikooien. Marco 
Barbosa is de oprichter van deze start-up. Er zijn 
nog geen echte machines verkocht, maar onder 
andere De Enk zou volgens Barbosa wel een pilot 
gaan uitproberen op Golfbaan Delfland met een 
van de drie geproduceerde robots. De Turflynx is 
verder volledig elektrisch en wordt via gps aan-
gestuurd. De keuze voor Delfland blijkt overigens 
niet helemaal toevallig. Tinus Vernooij, voorzitter 
van de NVG, maar ook aandeelhouder van Delfland 
is een van de aandeelhouders van het Portugese 
bedrijf.
Een essentieel verschil met de maairobots van 
Probotiq is dat het geen omgebouwde traditionele 
fairwaymaaier is met een stoel en een stuur, maar 
een machine die alleen als robot kan worden inge-
zet. Dat bespaart natuurlijk geld, maar uiteindelijk 
zal dit ongetwijfeld ook banen van greenkeepers 
kosten. Als sector moet je misschien niet gelukkig 
zijn met deze ontwikkeling. Maar als bedrijven als 
Uber verwachten dat we straks te maken krijgen 
met onbemande taxi’s, zal het lastig worden om 
deze ontwikkelingen te voorkomen. 

Je mag ze geen robots noemen, maar dat zijn het 
natuurlijk wel in zekere zin: dataloggers. Op BTME 
waren verschillende partijen actief met allerlei 
soorten dataloggers. Zo was er AS Communication 
met haar Soilscouts. Deze dataloggers stop je 
eenvoudig in de grond; daarna zorgen ze voor 
een twintig jaar durende stroom van gegevens, 
onder andere over bodemtemperatuur, EC-gehalte 
en vocht. Het unieke van deze loggers is dat ze 
draadloos werken. Goedkoop is dit systeem niet. 
Een set met negen loggers, een basisstation en de 
software kost ongeveer 9000 Britse pond. Andere 
bodemapparatuur die aanwezig was, was onder 
meer de Pogo, in Europa gedistribueerd door Arno 
Harmsen van Grasmeesters, die voor Europese 
klanten ook de naam Turf Insight gebruikt. Ook dit 
systeem is niet al te goedkoop. Harmsen verwacht 
daarom dat er mettertijd een eenvoudiger model 
op de markt komt, dat geen gps aan boord heeft. 
Een andere sensor is van Delta-T. Dit bedrijf heeft 
een sensor van minder dan 1000 Britse pond, die 
volgens John Newstead van dit bedrijf is uitgerust 
met de beste onderdelen die er op de markt zijn. 
Voor de topmodellen garandeert Newstead een 
nauwkeurigheidsmarge van minder dan 1 procent. 

Ulrik Sørenson (l) en Andreas Ydesen van Intelligent Marking. Turflynx, Joao Estilita  

Soilscout 

Turflynx
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Bunker 
Er waren gelukkig ook nog ‘gewone’ innovaties te 
bewonderen op Harrogate. Toro liet onder andere 
de nieuwe Toro Workman GTX zien. Niks revoluti-
onairs, maar moet dat altijd? Bijna Freudiaans liet 
de verkoper zich ontvallen bigger cupholders als 
belangrijkste verschil te zien met zijn voorganger. 
Er blijkt gelukkig meer aan de hand. De focus ligt 
bij het betere comfort rondom vering. De tweezit-
ter kan door een kit worden omgebouwd naar 
een 4-zitter. Deze Workman zou de eerste zijn 
die daardoor ook in een vierpersoonsuitvoering 
leverbaar is. Verder kan de golfkar zowel in een 
elektrische als in een benzineversie geleverd wor-
den. Helemaal in Toro stijl is een mooi youtube 
filmpje beschikbaar https://www.youtube.com/
watch?v=XGJi3J9wBRQ
Op Harrogate werd natuurlijk ook de nieuwe 
hybridemaaier van Toro getoond, de Toro 5010-H. 
Voor Nederland is deze maaier, die als de eerste 
echte hybride wordt gepositioneerd, al weer bijna 
oud nieuws. Het idee achter de technologie is dat 
je een maaier uitrust met zowel een kleine diesel-
motor – minder dan 25 pk – als een accupakket. 
Door deze krachtbronnen op een slimme manier 
met elkaar te combineren, heb je voldoende kracht 
voor alle denkbare condities op de baan en zou je 
toch een forse hoeveelheid brandstof besparen. 
Een belangrijk aspect voor het Amerikaanse Toro 

is dat het door het gebruik van dit soort kleine 
dieselmotoren onder de eis van een tier IV-motor 
kan blijven vallen. In Nederland moeten machines 
boven de 50 pk worden voorzien van een veel 
duurdere tier IV-motor; in de VS gaat dat al in bij 
25 pk. 

Terraincut
John Deere liet als primeur de nieuwe Terraincut 
9009A zien. Dit is een vijfdelige roughmaaier met 
cirkeldecks van 27 inch. Volgens Cees Wolters, die 
zijn eerste Harrogate in groengele oorlogskleuren 
meemaakte, zou deze machine vooral op het con-
tinent moeten gaan scoren door zijn totale werk-
breedte van 2,74 meter. De hoge ronde cirkeldecks 
zijn zo geconstrueerd dat ze snel lossen en dus 
extra hoog gras aankunnen. De 9009A is het grote 
broertje van de al eerder gepresenteerde en even-
eens vijfdelige Terraincut 8800A met smallere 21 
inch maaidekken die volgens Wolters in Nederland 
nogal eens als te smal wordt gezien.
De 9009A is onderdeel van de nieuwe A-serie die 
staat voor een uitgebreide set slimme elektrische 
foefjes om meer efficiency uit de machines te 
halen. Een voorbeeld hiervan is de mogelijkheid 
om in te stellen hoe snel een machine kan draaien 
bij een bepaalde snelheid. Volgens Wolters zijn dat 
belangrijke features om schade aan de grasmat te 
voorkomen. 

Wat geldt voor Toro, geldt feitelijk ook voor 
Ransomes Jacobsen. Het grote nieuws, met name 
de introductie van de nieuwe MP-lijn (Medium 
Platform), is in Nederland al weer oud nieuws. Het 
enige nieuwe is wellicht dat de MP-lijn nu gecom-
pleteerd is met een zevendelige kooimaaier. Ook 
de Jacobsen Truckster is al eerder gepresenteerd in 
dit vakblad. 

Dutch machinery 
Nederlandse machines staan doorgaans rede-
lijk hoog in aanzien. Als je bij sommige Engelse 

merken ziet wat voor geklieder met de verfkwast 
er heeft plaatsgevonden… Mijn neefje van acht 
zou daar zijn neus nog voor ophalen. En dat voor 
machines die naar een toonaangevende beurs 
worden gebracht. Volgens Richard Campey, die 
door het blad Turfpro is uitgeroepen tot een van 
de meest toonaangevende personen in de turf 
industry, zijn Nederlandse machines altijd net iets 
mooier en robuuster gebouwd. Dat wil niet zeggen 
dat Engelse machines niet functioneren. Misschien 
wel net zo goed; maar een machine die, zoals een 
van de bezoekers aangeeft, al roestplekken ver-
toont op het moment dat deze wordt afgeleverd, 
gooit bij Nederlandse eindgebruikers geen hoge 
ogen. Voor Engelse greenkeepers is dat klaarblijke-
lijk anders. Daar geldt dat een machine zijn werk 
moet doen, ook al is het design niet helemaal je 
van het en kun je door de verf heen de roest zien 
opkomen. 

Het nieuws van Campey betrof onder andere een 
aantal nieuwe rotors voor de Field Top Maker. Het 
oorspronkelijke idee van de Field Top Maker is dat 
hij werkt als een soort kaasschaaf, die een dunne 
laag van een veld affreest. De nieuwe maai- of 
freesklepels op de Field Top Maker maken het 
mogelijk om een veld te verticuteren op verschil-
lende dieptes en met verschillende intensiteit. Ook 
op hybridevelden, waar je natuurlijk altijd bang 
bent dat je deze kunststof vezel beschadigt.
Niet verwonderlijk dus dat een groot aantal 
Nederlandse bedrijven actief is in het VK. GKB 
is daarvan een voorbeeld, maar ook Vredo, Trilo 
en Redexim. Veel van die bedrijven nemen dat 
zelf zeer serieus. Redexim nam lang geleden 
Charterhouse over, maar vertegenwoordigt nu 
ook Graden. Ook GKB wil duidelijk een extra stap 
zetten in the UK en heeft sinds kort geïnvesteerd in 
én een eigen vestiging, en een Engelse verkoper, 
Tony Shinkins, die de markt moet gaan bestoken. 
Trilo, ten slotte, meldde op de beurs zijn dealers 
in Engeland voortaan direct te gaan beleveren; de 

Toro hybride

Makkelijke instelling van de maaihoogte op de Terraincut 9009A. Cirkeldeks die makkelijk lossen.
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tussenlaag van een importeur wordt er dus tus-
senuit gesneden. Volgens de standbemanning zou 
dit moeten leiden tot meer service voor de klanten, 
maar de motivatie zal ongetwijfeld ook financieel 
van aard zijn. Een tussenlaag eruit betekent meer 
marge voor de fabrikant, mogelijk lagere prijzen 
voor de eindgebruiker en dus uiteindelijk een 
betere concurrentiepositie. 

Eén Europa 
Ook op andere momenten zie je dat we toegroeien 
naar een markt die steeds Europeser wordt. Maar 
Engeland blijft een eiland, waar dingen net iets 
anders gaan; zo kan het dus gebeuren dat je op 
de Engelse stand van Barenbrug heel andere 
benamingen en grasmengsels tegenkomen dan 
in Nederland. Gedeeltelijk heeft dat te maken met 
het klimaat, dat toch net iets anders is, maar vooral 
ook met het feit dat Barenbrug UK grotendeels los 
opereert van het Nederlandse moederbedrijf en 
eigen beleid kan maken. 
Ook Johnsons Seeds is onderdeel van een gras-
zaadmultinational, en wel van DLF, die ook in 
Nederland sterk aanwezig is. Derek Smith van deze 
DLF-dochter presenteerde onder andere de nieuwe 
grascoating Pro Nitro. Ongeveer tien jaar geleden 
kwam DLF met graszaad dat was voorzien van een 
jasje of coating van stikstof en fosfaat. Het grote 
voordeel daarvan is dat de grasplant een extra shot 
meststoffen krijgt toegediend, net in de periode 
dat hij nog heel pril en gevoelig is. Uit onderzoek 
destijds uitgevoerd door onder andere IPC De 
Groene Ruimte blijkt dat het effect daarvan heel 
lang blijft doorwerken. Na één jaar hebben Iseed-
gazons nog steeds een hoger aandeel veldbeemd 
en Engels raaigras dan ‘gewone’ sportvelden zon-
der Iseed. Recent onderzoek heeft echter ook iets 
anders laten zien. Het blijkt dat vooral de stikstof 
zorgt voor de extra groeipush, de eerste weken 
na kieming; het effect van het beetje fosfaat is 
eigenlijk te verwaarlozen. Fosfaat heeft daarnaast 

nog een nare bijwerking op de houdbaarheid 
van het graszaad. Als je Iseed graszaad langer wilt 
bewaren, blijkt dat de kiemkracht van het gecoate 
Iseed graszaad sneller terugloopt dan die van 
gewoon graszaad. Vooral het fosfaat zou daarvan 
de oorzaak zijn. De oplossing was even simpel als 
goedkoop: ontwikkel een nieuwe coating zonder 
fosfaat. Deze werkt net zo goed, is beter houdbaar 
en –niet onbelangrijk – is ook een fractie goedko-
per dan het oude Iseed. Dit nieuwe product zal in 
het voorjaar van 2016 onder de naam Pro Nitro op 
de markt komen; het oude Iseed verdwijnt dan van 
de markt. In Engeland zal een aantal grasmengsels 
in deze uitvoering op de markt komen, die spe-
cifiek zijn ontwikkeld voor de golfmarkt. Dit zijn 
onder andere een struis- en een roodzwenkmeng-
sel. Ook in Nederland zullen deze mengsels in een 
Pro Nitro-uitvoering beschikbaar komen. 
Het resultaat zou al bewezen zijn in Engeland. 
Door middel van betere aanslag van struisgrassen 
op greens. Daarnaast komt DLF met een aantal 
nieuwe rassen op de lijst struisgrassen van de STRI-
lijst (close mowing): Het ras Manor, en de nieuwe 
allerbeste in de lijst Arowtown (beide gewoon 
struisgras), en verder de Cobra Nova (wit struisgras) 
en Villa (kruipend struisgras). Arrowtown is nog 
zeer beperkt beschikbaar.

Al dat zaad moet natuurlijk wel worden aange-
bracht op de green of fairway en daarvoor zijn 
doorzaaiers nodig. Wiedenmann kwam met een 
doorzaaier die vooral geschikt lijkt te zijn voor 
ultrafijn graszaad zoals witstruis. Dit ultrafijne 
zaad wordt in een zaaibak gestrooid, maar wordt 
vervolgens met lucht en onder druk via een aantal 
polyethyleen slangen over de toplaag verspreid. 
Een spijkerrol drukt het zaad vervolgens aan, zodat 
het goed kan opkomen. 

Core 
Ook traditioneel zijn producten voor het opvegen 

van pluggen van het beluchten met holle pen-
nen. Dit werkje betekent voor de gemiddelde 
greenkeeper aan het eind van de dag een zere rug 
en twee enorm grote neusgaten. Natuurlijk heb-
ben bedrijven als Toro, Jacobsen en John Deere in 
het verleden allerlei slimme core collectors op de 
markt gebracht. Echt succesvol zijn die machines 
blijkbaar niet geweest, want ze zijn bijna allemaal 
even snel weer van de markt verdwenen. Double 
A liet op de beurs een simpele versie van een core 
collector zien, die de pluggen verzamelt in een 
opvangbak en ze naast de green op een hoop 
gooit. Hetzelfde bedrijf liet ook een aantal greens-
rollers zien, onder andere van het Australische 
bedrijf Tru-Turf.

Coating
Niet alleen Johnsons Seeds kwam op de beurs 
met een nieuwe zaadcoating. Ook Rigby Taylor, 
een van de grote spelers in de Engelse markt, 
introduceerde een nieuwe vorm van zaadcoating: 
Germin-8. Waar Johnsons Seeds gaat voor easy & 
simple, gaat Rigby Taylor voor uitgebreid. Volgens 
Richard Fry van het bedrijf is de coating niet alleen 
voorzien van meststoffen, maar ook nog eens van 
mycorrhiza’s, wetting agents en suikers. Het idee is 
dat het gras hiermee vooral onder koude omstan-
digheden beter opkomt. Volgens onderzoek zou 
bij veldbeemd de opkomst na tien dagen bijna het 
dubbele zijn van de opkomst bij onbehandelde 
veldbeemd. 
ICL was, net als andere jaren, massaal aanwezig 
op Harrogate, maar voor de eerste keer onder 
de nieuwe naam ICL Turf & Landscape. Echt voor 
Nederland relevant nieuws konden wij bij Engelse 
afdeling van ICL niet ontdekken. Duidelijk is wel 
dat de voormalige ‘Scotts Professional’ door hun 
overname door ICL en de aankoop van Amega een 
steeds breder productgamma op de markt brengt 
dat in hun eigen fabrieken gemaakt wordt, dit 
bestaat al lang niet meer uit alleen meststoffen, 

GKB Sandspreader op BTME. Wiedenmann-zaaimachine voor ultrafijn zaad. Double A Core Collector



Biologische bestrijding van sneeuwschimmel en Dollarspot 
op uw GEObaan? Wij helpen u graag verder.

De beste struis en roodzwenkrassen zijn nu leverbaar op basis van 
DE grasgids en STRI gids 2016, vraag ernaar bij uw accountmanager.

Tevens nu verkrijgbaar de nieuwste bodemverbeteraars om uw 
bodemvruchtbaarheid CEC omhoog te krijgen. Ook heeft Vitagro 
mogelijkheden om samen te werken aan uw CO2 reductie.

Wij helpen u graag bij de uitbanning van uw fungiciden en pesticiden 
op uw GEObaan, wij voorzien u van onze best practices.

Het Vitagro-team
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maar ook uit eigen wetting agents, graszaden en 
zaken als pHixer. 

Dit laatste product is een goedje dat je aan de 
spuitvloeistof toevoegt, zodat deze exact de juiste 
pH (tussen 4 en 5) krijgt. Dit zou zorgen voor een 
betere werking van fungiciden en herbiciden. Het 
idee is simpel: je mengt pHixer in de veldspuit 
en op het moment dat de spuitvloeistof roze ver-
kleurt, heb je de juiste pH te pakken.

Duurzaam 
Het woord duurzaam leeft klaarblijkelijk minder 
in Engeland dan bij ons. Op een Nederlandse 
beurs kun je geen twee stappen zetten zonder 
kennis te maken met iets dat nog duurzamer is 
dan iets anders. Wat dat ‘anders’ is wordt er nooit 
bij gezegd, en wat ‘duurzaam’ is eigenlijk ook niet. 
Een vermoeiende manier van marketing, maar 
we weten klaarblijkelijk niets beters te verzinnen. 
Engelse greenkeepers en/of marketeers hebben 
hier gelukkig minder last van. Een kleine uitzon-
dering is misschien een bijzonder product van het 
bedrijf Dura-Bunker. Rhydian Lewis van dit bedrijf 
heeft een slimme recycling-toepassing gevonden 
voor afgeschreven hockey-kunstgrasmatten. Het 
bedrijf snijdt hier lange strips van, ongeveer 40 
centimeter lang en 10 centimeter breed. Deze 
strips worden op elkaar gestapeld en vormen de 
rand van een bunker. Het idee komt waarschijn-
lijk van de beroemde Engelse revetted bunkers: 
bunkers die zijn opgebouwd door het opstapelen 
van graszoden. Op een typische linksbaan geven 
deze revetted bunkers een geweldig beeld, maar 
de methode is erg arbeidsintensief en dus duur, en 
ze gaan bovendien maar een beperkt aantal jaren 
mee. Door dezelfde truc uit te halen met afge-
schreven kunstgras, krijg je quasi hetzelfde effect. 
Volgens Rhydian Lewis zou zijn methode via paten-
ten beschermd zijn en zou het verboden zijn om 
met oud kunstgras een bunkerrand op te bouwen. 

Tree-Popper
Ergens verstopt in een hoekje kwamen we nog de 
Zuid-Afrikaanse Alan Martin tegen. Martin stond 
op BTME met de Tree-swopper. Dit is een apparaat 
waarmee je makkelijk en snel struikjes kunt rooien 
uit een verwilderde rough. Je klemt de bek van de 
Tree-swopper onder om de stam van de struik die 
je wilt oprooien, en via hefboomkracht trek je de 
plant eruit. Natuurlijk kun je ook gewoon snoeien. 
Probleem is dan wel dat je ieder jaar opnieuw 
moet snoeien, omdat de boom of struik zal uitlo-
pen. Een andere machine die je niet echt zou ver-
wachten op een golfbaan, is een soort combinatie 
van een shredder en een mengmachine van het 
bedrijf King Feeder. In principe is dit niets anders 
dan een grote container op wielen, waar een paar 
zware vijzels in zijn gemonteerd. Volgens directeur 
Andrew Billing van dit bedrijf kun je zonder pro-
bleem stammen tot 20 à 30 centimeter in de con-
tainer gooien en zullen de vijzels de stam tot pulp 
draaien. Via een band kun je het mengsel daarna 
uit de bak draaien. Golfbanen zouden de machine 

daarnaast ook gebruiken om een compostmeng-
sel te maken. Je gooit blad en/of ander groenafval 
en zand in de machine, en de Feeder maakt er een 
mooie mix van. Mensen met relaties in de vee-
teeltindustrie herkennen in het idee misschien de 
werking van voederwagens voor melkvee. Bij deze 
machines zorgen vijzels voor het doormengen van 
bijvoorbeeld maïs en kuilvoer. 

Drains
Het Deense bedrijf Aqua Terra liet op de beurs een 
methode zien om via een soort lont water aan de 
grond te onttrekken. Helemaal nieuw is dat niet. In 
vakblad Geenkeeper stond eerder een verhaal over 
het Duitse systeem Drainbelt, dat enigszins verge-
lijkbaar is. (Zoek in Greenkeeper-archief onder de 
kreet ‘Drainbelt’.) Het Aqua Terra-systeem bestaat 
uit een kunststof lint met een holle flexibele kern 
van roestvrij staal. Het idee is dat je dit lint onge-
veer 25 centimeter diep ingraaft, maar de uitein-
den van het lint los in een punt laat hangen. Door 
hevelwerking zou dan een effectieve ontwatering 
van een green of een ander probleemgebied 
optreden.
 

pHixer van ICL . Dura Bunker Aqua terra

Tree-swopper 

King Feeder 
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Mag het een onsje kleiner, 
sneller en wendbaarder?
Procore maaier en Groundmaster draaien als ballerina om eigen as

Henk Sjerps is eigenaar van Sjerps Landscaping en werkt vanuit Spanbroek. Zijn passie en specialisme is gras. Met zijn driedeks Toro Groundmas-

ter 4000 maait hij in de openbare ruimte en op sportvelden. Het eenmansbedrijf heeft fors geïnvesteerd in machines. In 2013 schafte Sjerps de Toro 

Groundmaster 360 aan, in 2014 de Procore 648 en in 2015 de Wave. ‘Het succes zit in de aanschaf van goede, jonge machines en een lage kostprijs’, aldus 

Sjerps. 

Auteur: Santi Raats

Sjerps is een aanpakker. Hij durft risico’s te nemen-
wanneer hij ergens in gelooft. En geloven, dat 
deed hij direct in de Toro Procore 648, de Toro 
Groundmaster 360 en de Wave. ‘Deze machines 
hebben de toekomst’, aldus Sjerps. 

Robots gaan floppen
De robotmaaiers zullen floppen in de toekomst, 
denkt hij. ‘Ik zie de kwaliteit van de grasvelden bij 
sommige verenigingen nu al achteruit gaan. Over 
twee tot drie jaar grijpt men waarschijnlijk weer 
terug op de professionele maaiers. Ik zie in de 
markt een gat ontstaan voor kwaliteit. Daarom heb 

ik de Groundmaster 360 gekocht als aanvulling op 
mijn Toro 4000.’ 

Appels met peren vergelijken
De Groundmaster 360 vergelijken met de 
Groundmaster 4000 is als appels met peren ver-
gelijken, volgens hem. ‘Ze zijn niet voor hetzelfde 
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werk toepasbaar. De Groundmaster 4000 is 3,35 
meter breed; het is een driedelige maaier voor 
grote oppervlakten. Hij is voorzien van smart 
power, waarbij de machine zijn rijsnelheid aanpast 
aan de hoogte en dikte van het gras. Het toerental 
van de messen blijft daardoor altijd maximaal en 
dat geeft een beter maaibeeld. Het is een ideale 
machine voor parken en recreatiegebieden. De 
Groundmaster 360 is 1,82 breed en heeft één maai-
dek met drie messen. Het is een zeer wendbare 
machine. Hij spaart de graszode, omdat hij geen 
schade toebrengt. Links steekt een tweede maai-
dek uit. Deze maakt het mogelijk om scherp om 
obstakels heen te maaien in combinatie met vier-
wielbesturing en -aandrijving. Hij is 800 kg lichter 
dan zijn grote broer, de 4000. Ook is het een genot 
om op golfbanen en sportvelden te werken met de 
hendelverstelling van het maaidek. In no time zit je 
op een andere maaihoogte.’

Samengeknepen billen
Maaiers zitten met samengeknepen billen in een 
maaiomgeving met veel obstakels; ze zijn op hun 
qui-vive. En dan nog komt het geregeld voor dat 
ze een boom of bankje beschadigd achter zich 
laten. Sjerps heeft daar met de Groundmaster 
geen last van. Hij zit volledig op zijn gemak, ook 
als hij met de maaier vlak langs obstakels rijdt. ‘Ik 
ben lovend over het quad steer-besturingssysteem 

van de Groundmaster. Met dit vierwielbesturings-
systeem en het uitstekende dek aan de zijkant 
kan ik bij alle hoekjes komen om te maaien. De 
maaier vermijdt de kleinste obstakels. Ik kan er 
bijvoorbeeld strak mee om een lantaarnpaal heen 
draaien. Dat scheelt veel tijd in vergelijking met de 
Groundmaster 4000, waarbij het even duurt voor-
dat ik de dekken opnieuw heb neergelegd achter 
een boom waar ik omheen moet maaien. Bij het 
draaien beschadigt de 360-maaier het gras niet. 
Ook is het een zorg minder dat de maaier gewoon 
drempels en stoepranden op en af kan.’

Weer of geen weer
De Toro Groundmaster 360 heeft geen vierwielaan-
drijving, maar een zeer goed dek, volgens Sjerps. 
‘Hij is 700 of 800 kilo lichter dan een maaier met 
een cabine, en hij kan langer doormaaien in natte 
omstandigheden, terwijl de Groundmaster 4000 bij 
nat weer in de schuur staat. Ook plet hij het gras 
niet. Onder het dek is een sterk zuigende werking, 
waardoor het gras omhoog komt voordat hij het 
eraf slaat.’ 

Procore
De Procore is een beluchtingsmachine voor greens 
die handmatig wordt voortgetrokken. Toro claimt 
dat men hiermee in een veel kortere tijd greens 
kan bewerken. Het handmatig voorttrekken van de 

Groundmaster 360



Uw greenmaaier efficiënt inzetten? 

Doorzaaien 

Vilt verwijderen 

POA verwijderen 

GT410 

GT230 

GT190 

Kijk voor de complete GT serie op: www.maredo.nl 

sales@maredo-bv.com 
/MaredoBV 

@MaredoBV 

Dankzij de Maredo GT serie kan het spel gewoon doorgaan!  

< Met de Maredo GT230 ‘Core-
Dethatcher’ kan er vilt verwijderd worden 
tot 25 mm diepte.  Direct daarna is de 
green weer bespeelbaar. 

 ˅Met de Maredo GT410  Vibe-Spike Over-
seeder is  het efficiënt doorzaaien van de 
greens mogelijk met de greenmaaier.   

> POA verwijderen zonder ook maar  
enige schade aan de green? Dit kan met 
de Maredo GT190 ’POA remover’   

De Maredo GT serie is speciaal ontwikkeld 
om het onderhoud van de green efficiënt 
uit te voeren met een greenmaaier. Direct 
na gebruik is de green bij alle toepassingen 
weer bespeelbaar. Of het nu vilt verwijde-
ren of doorzaaien is, het spel wordt niet 
meer beïnvloed!  
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Procore kost wat meer tijd, volgens Sjerps. ‘Maar 
de winst behaal je op de green zelf, want daar kun 
je veel krapper draaien. De Procore is 1,30 meter 
breed. Ik prik 9 holes in 8 uur met de Procore 648. 
Dat is behoorlijk snel. Op Golfbaan Rechthuys lig-
gen krappe greens. Daarvoor is de Procore ideaal. 
Hij is zeer wendbaar en veroorzaakt weinig schade 
op de green en op de voorgreen. Normaal is de 
vertidrain moeilijk te draaien. De vertidrain van 
2,5 meter breed met holle pennen van 25 cm 
doorsnede is een zware machine. Ook heb je altijd 
een trekker nodig. De Procore heeft een eigen 
krachtbron en hierdoor is geen investering in een 
tractor nodig. Het makkelijke transport is ook een 

voordeel qua transport tussen onderlinge banen 
of voetbalvelden. Op de green geeft de Procore 
geen schade aan de mat, zoals soms wel het geval 
is met een vertidrain van 2,5 meter breed. De 
Procore is makkelijk en snel in te zetten. Het liefste 
zou ik sportverenigingen willen laten zien wat voor 
geweldige uitwerking de Procore heeft op doel-
monden’, zegt hij. ‘Dat zou ik best kosteloos willen 
bewijzen. Vooral bij profclubs is status van belang. 
Groene doelmonden zorgen daarvoor.’

Pennen
De Procore is uitgerust met 24 pennen. Door mid-
del van een snel wisselsysteem kun je verschillende 

soorten pennen gebruiken. Sjerps: ‘Procore is bui-
tengewoon snel en wendbaar op kleine greens en 
in doelgebieden. Er ontstaan ook geen beschadi-
gingen buiten de green door het gebruik van een 
grote trekker. Je kunt voor Procore 648 dezelfde 
pennen gebruiken als voor de Vertidrain 250.’ 
Sjerps werkt het liefste met een vaste set pennen. 
‘Ik werk bijvoorbeeld zelden met holle pennen. Die 
zijn minder geschikt bij nat weer en zorgen voor 
moeilijker herstel in de winter. Als het vriest, blijf je 
de hele winter met gaatjes zitten. Ik prik het liefste 
met vaste pennen van 9 mm. Dat is voldoende als 
je geen vilt hebt.’

Verdere investeringen
Op het gebied van onkruid is Sjerps ook klaar voor 
de strijd. Hij heeft begin oktober vorig jaar de 
Wave Weedcontrol aangeschaft. ‘Ik ben niet over 
een nacht ijs gegaan. Ik heb de Wave twee dagen 
lang kosteloos proef gedraaid bij tien opdracht-
gevers. Het effect was  verbluffend: het straatwerk 
kleurde de dag erna al op en het onkruid ging ook 
direct achteruit. Tegen de kerst, toen het straat-
werk natter werd, was het resultaat wat minder 
duidelijk. Maar toch ben ik overtuigd van de kwa-
liteit van deze methode. In het voorjaar zullen de 
resultaten perfect zijn. Het voordeel van de Wave 
Weedcontrol is in vergelijking  met onkruid bor-
stelen dat je de voegen tussen het straatwerk niet 
open werkt met deze warm waterbehandeling. 
Door het borstelen ontstaat er weer een voedings-
bodem voor nieuw onkruid. Een voordeel  van de 
Wave is dat het een simpele machine is. Hij zorgt 
er automatisch voor dat de temperatuur van het 
water aan het einde van de lans 98 graden Celsius 
is.’

Sjerps is nog niet klaar met inkopen. Hij is nog van 
plan om voor het sportveldonderhoud een Toro 
Reelmaster 7000 te nemen, in combinatie met 
een nieuwe Toro Triple klepelmaaier  LT F 3000. 
‘De Klepelmaaier geeft een mooi maaibeeld op 
sportvelden en is handig bij maaiachterstanden in 
verband met weersomstandigheden. Door deze 
machine in te zetten wil ik een veegbeurt proberen 
te laten vervallen. Wel maai ik voor het weekend 
met een kooimaaier om aan het beeld te voldoen,’ 
aldus de grasfanaat.

Pennen Procore 648

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5626



1 - 201642

Leusink over aanleg van 9 
holesgolfbaan: ‘Wij doen alles 
in eigen beheer’
Spielehof breidt uit op voormalig sportpark

Golfbaan Spielehof in Boekelo heeft naast zijn shortgolfbaan een C-status-golfbaan aangelegd, genaamd de Grobbebaan. Dat is gebeurd in eigen 

beheer. De eerste open dag heeft op 26 september plaatsgevonden; eind maart is de officiële opening.

Auteur: Santi Raats

Golfbaan Spielehof is sinds 2001 een familiebedrijf, 
dat zelf zijn shortgolfbaan beheert en onderhoudt. 
Ook is er een driving range en een indoorruimte.
‘Shortgolf wordt gespeeld op een korte 18 holes-
golfbaan. De afstand van de tee tot de green vari-
eert van 50 tot 100 meter, bij pitch & putt van 30 
tot 90 meter’, legt eigenares Janny Leusink uit. ‘De 
speelwijze en spelregels van shortgolf zijn gelijk 
aan die van het golfspel op de grote golfbaan. Om 

shortgolf te spelen, hoef je niet in het bezit te zijn 
van een GVB. Wij waren in 2001 de eerste short-
golfbaan in Nederland; inmiddels zijn er meerdere.’ 
De familie heeft het druk. Maar alsof het nog niet 
druk genoeg is, besloten zij ook nog een grote 9 
holesgolfbaan aan te leggen, in eigen beheer.
 
Baan op voormalig sportpark
De uitbreiding heet de ‘Grobbebaan’, omdat de 

nieuwe baan voor het grootste gedeelte gelegen 
is op het terrein dat vroeger sportpark ‘De Grobbe’ 
heette, waar de Boekelose sportvereniging BSC 
Unisson huisde. De greens van hole 1, 2, 3, 7 en 8 
liggen op het voormalige sportpark; de rest ligt op 
het Spielehof-terrein.

Eigen aanleg
Op de inhuur van de kraanmachinist van loonbe-
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drijf Versteeg na, heeft de familie de hele baan 
zelf aangelegd, om kosten te besparen. ‘We waren 
helemaal zelfvoorzienend wat grond betreft. We 
hebben niets af- en aangevoerd’, vertelt Leusink. 
‘De grondbalans bleef in evenwicht door greens 
op te bouwen met zand dat afkomstig was uit de 
gegraven vijvers.’ 

Uitdaging in de baan
De vijvers zijn gegraven om de baan uitdagend 
te maken, maar ook om de waterhuishouding 
beter onder controle te kunnen houden, gezien de 
steeds heftigere plensbuien die de klimaatveran-
dering met zich meebrengt. Leusink: ‘De holes op 
deze baan zijn niet lang, gezien de C-status, met 
voornamelijk zeven lange par-3’s en twee lange 
par-4’s. Toch moet de baan ook leuk zijn voor de 
lage handicappers; we hebben er hier een aantal 
met handicap 12. Daarom hebben we niet alleen 
waterpartijen, maar ook enkele pittige bunkers 
rondom de greens aangelegd.’ Hole 3 ligt op het 

voormalige hoofdveld van het oude sportpark en 
is een par-3 van ruim 155 meter geworden. Hij is 
voor bijna driekwart omringd door een vijver; het 
is bijna een eiland. Alleen de linkervoorzijde van de 
green is vrij, zodat spelers met een hoge handicap 
met een tussenslag de vijver kunnen omzeilen. Aan 
deze zijde liggen echter wel twee ronde bunkers.
Begin juli leverde Heicom de toplaag voor de 
greens van hole 5 en 6 van de Grobbebaan en 
de vijf nieuwe greens van de shortgolfbaan. ‘We 
hebben de shortgolfbaan een beetje langer en 
uitdagender gemaakt. Het is nu heuvelachtiger en 
er zijn meer bunkers. We beseffen dat dit moeilijker 
is voor de pleziergolfers, maar het is voor deze spe-
lers natuurlijk ook geen probleem om de bal even 
te verleggen.’ 

TerraCottem
Een paar weken later arriveerde de TerraCottem 
van Vitagro. Dit bevat de nieuwste bodemverbete-
raar TerraCottem Turf, bestaande uit een organisch 
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draagmateriaal, een samengestelde NPK-meststof, 
zeoliet, hydroabsorberende copolymeren en 
humuszuren. Leusink: ‘TerraCottem Turf wordt 
veel gebruik op voetbalvelden in Duitsland, bij het 
Wembley Stadion in London en bij Manchester 
City. Op golfbanen in Europa wordt het nog zelden 
gebruikt; dit is dan ook een pilot.’ De TerraCottem 

Turf is gemengd door de toplaag van de vijf nieu-
we greens van de shortgolfbaan en van alle negen 
greens van de nieuwe Grobbebaan.

De greens van de Grobbebaan zijn reeds voorzien 
van een beregeningsinstallatie. Aan de randen van 
de greens van twee holes en in twee bunkers zijn 
kratjes van Heitker aangelegd, met gaten van een 
centimeter doorsnede, die bedekt zijn met geo-
textiel. De kratjes moeten zorgen voor een betere 
vochthuishouding en dienen als ondersteuning 
van de drainage. 

Laatste punten op de i
Eind juli zijn de greens van de shortgolfbaan en 
de eerste greens van de Grobbebaan ingezaaid. In 
de eerste week van oktober worden de laatste drie 
greens van de Grobbebaan ingezaaid. Aansluitend 
worden de laatste fairways en de rough van de 
Grobbebaan ingezaaid.

Greenkeeping
Net als het onderhoud van de shortgolfbaan zal 
het onderhoud van de 9 holes-C-baan in eigen 

beheer gebeuren. Door bedrijfsopvolging kan ook 
het onderhoud van het meerwerk van de uitbrei-
ding door eigen mensen worden gedaan. ‘Ook 
hebben we hulp van een Wajong-medewerker. 
In de toekomst bestaat de kans dat we een of 
twee man extra nodig hebben voor het groenon-
derhoud. Naast een voltijds greenkeeper kan dit 
iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn. 
Daarmee hebben we al ervaring in de horeca. We 
merken dat dergelijke mensen hier goed aan hun 
zelfvertrouwen kunnen werken, omdat ze bij ons 
ritme en regelmaat ervaren in het werk. De tijd zal 
het leren.’
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Vrouwen raken minder 
verslaafd aan het spelletje
Girl power op de golfbaan

Niet alleen op de green zijn vrouwen nog altijd in de minderheid; dat geldt ook voor de hogere functies in de golfbranche. ‘Vrouwen denken vaak: waar 

moet ik de tijd vandaan halen? Daarbij zijn mannen veel eerder hooked aan het golfspel’, zegt Bartje Meijboom, directeur van Prise d’eau in Tilburg. 

Auteur: Sylvia de Witt
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De 35-jarige Bartje Meijboom is naast directeur van 
Prise d’eau tevens eigenaresse van Golf Advisory 
Board. Met ook nog een dochtertje van anderhalf 
en twee stiefdochters van veertien en acht zou 
je haar bestaan met een understatement redelijk 
gevuld kunnen noemen.
Meijboom is de golfbranche min of meer in gerold. 
Voorheen werkte ze op een aantal reclamebureaus, 
eerst als accountmedewerker en drie jaar later als 
cliëntservicedirector. Na een paar jaar wilde ze wel 
een overstap maken. Een vriendin tipte haar dat er 
bij de Golf Management Group (GMG) een marke-
tingafdeling zou worden opgezet; dat zou echt iets 
voor haar zijn.
‘De Golf Management Group was een opkomende 
partij in de golfwereld. Daarvoor de marketing 
doen leek me een mooie uitdaging, maar ik golfde 
zelf niet en wist niets van de golfwereld. Dit kwam 

in het sollicitatiegesprek natuurlijk ook naar voren. 
De directeur zei: “Maar je weet niets van golf.” 
Hierop antwoordde ik dat ik juist de doelgroep 
was en die dus het beste kende. Dit was mijn beste 
verkoopargument.’ 

Stoute jongetje in de klas
GMG was het nieuwe stoute jongetje in de klas, 
kocht veel golfbanen, durfde te investeren en deed 
veel aan marketing via de centrale marketingafde-
ling in het hoofdkantoor in Bussum. 
‘We deden dingen die anderen in de golfwereld 
nog vreemd waren, zoals het plaatsen van een 
paginagrote advertentie in de Telegraaf. Daar werd 
wel raar van opgekeken, want golfen hoorde niet 
commercieel te zijn. 
Toen het slechter ging in de golfbranche, moest er 
gedownscaled worden. De marketingafdeling werd 
opgedoekt en het beleid werd gedecentraliseerd.  
Toen er een golfbaanmanager wegviel in 
Eindhoven, werd ik gevraagd om daar te gaan 
managen. Dat betekende dat ik dagelijks drie uur 
moest reizen, maar ik vond het een geweldige uit-
daging om een bedrijf rendabeler te maken met de 
combinatie groen, shop en horeca.’ 

Vrouwen minder snel verslaafd 
Nog steeds is het merendeel van de golfers man, is 
ook Meijbooms ervaring. En meestal is het ook nog 
zo dat de man eerst gaat golfen en de vrouw zich 
daarbij aansluit. Veel mannen uit het bedrijfsleven 
gebruiken golf voor hun werk, maar vrouwen den-
ken vaak: waar moet ik de tijd vandaan halen?
Daarbij werd er de afgelopen jaren in verband 
met de crisis minder gegolfd, omdat golfen een 
dure tijdsbesteding is en ook nog eens heel tijds-
intensief. Je bent gauw een halve of een hele dag 
kwijt. Een golfbaan moet concurreren met andere 
tijdsbestedingen die minder geld kosten en minder 
tijdsintensief zijn. Tijdens de crisis zijn veel mensen 
overgestapt op deze andere vrijetijdsbestedingen. 
En ook al gaat het nu beter, ze hebben zich daarin 
gevonden. Ook zien steeds meer mensen golfen 
niet als sport, maar als recreatie. 
‘Maar bij veel verenigingen is de meerwaarde van 

het lidmaatschap, naast het onbeperkt kunnen 
spelen, het kunnen deelnemen aan wedstrijden’, 
legt Meijboom uit. ‘Als je geen wedstrijden wilt 
spelen, valt het nut van zo’n vereniging dus weg 
en ben je vaak duurder uit met een lidmaatschap 
dan wanneer je gebruikmaakt van acties op green-
fees en zomer- en winterabonnementen. Vooral 
vrouwen zien golfen vaker als een recreatieve 
bezigheid, gewoon leuk bezig zijn met een groep 
andere vrouwen.’
Je ziet vaak vrouwengroepjes en mannengroepjes. 
De vrouwen golfen op andere tijdstippen en geven 
het golfen een andere invulling. 
‘Inderdaad, vrouwen vinden het heerlijk om in de 
natuur actief bezig te zijn, maar ook om gezellig 
te keuvelen. En als je dan niet meer weet hoeveel 
je geslagen hebt, is dat niet zo’n drama. Dat is bij 
mannengroepjes vaak anders. Daarin zit vaak het 
verschil in beleving. Mijn moeder heeft vijf zussen, 
die verspreid door Nederland wonen. Ze spreken 
vaak af op een golfbaan ergens in het midden 
van het land, maar ze zouden net zo goed kunnen 
gaan wandelen. Ik generaliseer nu even, want er 
zijn natuurlijk vrouwen die wel fanatiek zijn, maar 
over het algemeen raken vrouwen ook veel minder 
verslaafd aan het spelletje. Mannen kunnen echt 
hooked zijn en die moeten dan ook elke week: die 
bepaalde hole deze keer wel goed slaan, en daar 
keer op keer voor terugkomen.’

Gezinsleven op de golfbaan
Meijboom wil het gezinsleven graag zien terugko-
men op Prise d’eau, dus meer familiedagen organi-
seren. Bij de oudere generaties was dat anders: de 
man was vaak weg en de vrouw regelde het gezin. 
Nu vraagt het gezin ook aandacht van de man; 
sterker nog: juist die twee dagen dat je vrij bent, 
hoor je als man met je gezin door te brengen. En 
mannen willen dat tegenwoordig ook: zij willen 
met hun gezin qualitytime doorbrengen.
‘Daarom wil je het gezin hiernaartoe halen. Een 
familielidmaatschap is mogelijk, maar vooral voor 
jongere spelers is golf bijna altijd de tweede sport. 
Veel jongeren moeten er een teamsport bij doen; 
dat hoort bij de opvoeding, dat kreeg ik ook altijd 

6 min. leestijd
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te horen. Hockey en voetbal zijn nummer één op 
het gebied van sport. Een tennisvereniging is er 
vaak wel op fietsafstand, maar bij golf is dat las-
tiger. Ouders moeten hun kinderen vaak naar de 
golfbaan brengen en weer ophalen. Toch vinden 
kinderen golfen vaak heel leuk, dus dat gezin 
hier krijgen is wel een uitdaging. Bij de familielid-
maatschappen is er een hoofdgebruiker en een 
tweede gebruiker. Toen ik hier kwam, was de man 
automatisch hoofdgebruiker en kreeg de vrouw 
50 procent korting. Nu is dat veranderd in één 
hoofdgebruiker, of dat nu een man of een vrouw is, 
waarbij de tweede speler 50 procent korting krijgt. 
Voor kinderen is het gratis. Jeugdlid ben je tot 18 
jaar en dat lidmaatschap is gratis. In een jeugdlid-
maatschap zitten bij ons ook lessen inbegrepen. 
Maar dit alleen zorgt er niet voor dat mensen gaan 
golfen. Je moet de sport ook leuk vinden.’
Maar bij Prise d’eau zien ze vrouwen niet eerder 
over de drempel komen door dit familielidmaat-
schap. ‘Mannen hebben vaak een lidmaatschap; 
vrouwen nemen een rittenkaart. Natuurlijk zie je 
hier ook elke zaterdag vrouwen, maar die hebben 
al volwassen kinderen.’  ‘Hier is 30 procent van 
de leden boven de 60. Hoe jonger de leden, des 
te kleiner het aantal vrouwen. Gepensioneerde 
stellen gaan wel veel samen en in clubjes golfen. 
Dan komen die vrouwen dus ook twee keer per 
week, de ene keer met hun vriendinnenclub en de 
andere keer met hun echtgenoot. We hebben ook 
damescompetitieteams; die spelen op een heel 
hoog niveau.’ Maar toch is Meijboom van mening 
dat dames het tijdsaspect zwaarder laten wegen 
dan mannen. ‘Vrouwen voelen zich ook vaak 
schuldig als ze zo veel tijd voor zichzelf nemen. Ik 
heb het zelf ook druk met mijn eigen bedrijf, deze 
golfbaan, mijn gezin, een hond en een man die 
heel veel werkt, dus ik moet al veel regelen. Áls ik 

dan tijd vrij maak, zijn er zo veel andere dingen die 
je ook kunt doen.’

Zakelijk golfen
Meijboom heeft niets met het glazen plafond waar 
zo veel over gesproken wordt en vindt dat vrou-
wen daardoorheen moeten stappen. Natuurlijk 
ondervinden vrouwen nadelen in het bedrijfsleven, 
maar ze weet zeker dat ze ook voordelen hebben, 
die ze schaamteloos zouden moeten benutten. 
‘Veel vrouwen willen parttime werken. Een man 
met een fulltime baan zou op vrijdagmiddag zake-
lijk kunnen gaan golfen. Een vrouw die vier dagen 
werkt, zou op de vijfde dag eerder thuisblijven dan 
gaan golfen. We zijn blij dat we nu een vrouw in 
het bestuur van de businessclub hebben, waardoor 
we hopelijk ook weer meer vrouwen aantrekken. 
Maar dertig procent is veel; we hebben al vorde-
ringen gemaakt ten opzichte van de tien procent. 
Want als er tijdens onze businessclubdagen vrou-
wen zijn, dan zijn het altijd de vrouwen van de 
heren directeuren die meegaan, geen zakelijke 
golfsters. Ook op zakenrelatiedagen is de 20-80-
regel van toepassing. Maar ik denk toch dat we dat 
onszelf een beetje aandoen.’

Spelletje in korter tijdsbestek
Vrouwen zou je dus het beste over de streep kun-
nen trekken door hun gezin erbij te betrekken. Ook 
de mogelijkheid om een spelletje spelen in een 
korter tijdsbestek zou hieraan kunnen bijdragen. 
‘In Amerika worden nu golfbanen gebouwd van 
drie lussen rond het clubhuis, waardoor je drie, zes, 
negen, twaalf kunt spelen. Dan kun je ook mak-
kelijker samen met je kinderen golfen. Een kind 
van acht kan misschien goed golfen, maar hij blijft 
kortere slagen hebben dan een volwassene; negen 
holes is dan nog echt een brug te ver. Maar even 

lekker drie holes of zes holes spelen of een par-3-
tje met elkaar lopen, dat zou denk ik heel veel uit-
maken. De NGF is nu ook bezig met een qualifying 
card, waarop je je handicap kunt bijhouden over 
bijvoorbeeld zes holes of op een par-3-baan. Dan 
wordt golfen toegankelijker voor iedereen, dus ook 
voor vrouwen.’ 

Grijze mannenmassa
Niet alleen bij het spelen zelf, ook in bepaalde 
functies in de golfbusiness zijn vrouwen in de min-
derheid. Als je echter kijkt naar de leisure industry, 
dan zie je juist een grote toestroom van vrouwen. 
‘In de jaren dat ik op het NVG-congres kom, heb 
ik het echt zien veranderen van een grijze man-
nenmassa in een gemêleerd gezelschap met veel 
meer vrouwen. Maar die zijn meestal niet manager 
of directeur van een golfbaan. In de sales- en com-
merciële functies zie je wel vaker vrouwen, en in 
de sales & event-functies. Het verbaast me dat er 
in management en directies nog zo weinig vrou-
wen zitten, want er zijn zo veel capabele vrouwen. 
Ook ik heb hier het eerste jaar mijn positie hard 
moeten bevechten. Deze golfbaan is eigendom 
van certificaathouders, allemaal ondernemers die 
geld hebben ingelegd. Toen kwam ik binnen en 
ging ik even uitleggen hoe deze golfbaan gerund 
moest worden. Dan zie je toch nog vaak dat er een 
beetje afhoudend gereageerd wordt. Je moet jezelf 
gewoon bewijzen.’
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Het moet in 1992 zijn geweest dat ik voor het eerst kennismaakte met de golf-
sector. Dat was een belevenis. Het was nog in de tijd dat een greenkeeper bij 
wijze van spreken met de pet in de hand het clubhuis binnenging om instruc-
ties van zijn baancommissaris in ontvangst te nemen. 

In die bijna 25 jaar is er veel gebeurd. De hele markt is een paar keer op zijn 
kop gezet. Meer dan vijftig procent van de greenkeepers ontvangt zijn instruc-
ties inmiddels niet meer van een baancommissaris, maar van een aannemer. 
We hebben te maken met een opmars van buitenlandse arbeidskrachten en 
maairobots zijn in opkomst. Aan de andere kant lijkt de golfsector op veel 
punten nog verdacht veel op diezelfde veilige golfpolder uit het begin van de 
jaren negentig. Net als in die jaren is de Golffederatie de enige brancheorga-
nisatie die actief zijn stempel drukt op ontwikkelingen in de polder. De pet in 
de hand is er misschien niet meer bij, maar wie komt er nu nog met een ander 
geluid naar buiten? Je zou bijna terug gaan verlangen naar die onzindiscussie 
van een paar jaar geleden over de tegenstelling tussen golfpaspoort en GVB. 
Die discussie toen ging over een zaak die greenkeepers eigenlijk niet aanging. 
Voor de zaken die nu op de rol staan, ligt dat anders. Maairobots, green deal, 
buitenlandse greenkeepers, uitbesteden of inbesteden, dat zijn allemaal zaken 

die heel direct de toekomst en soms ook de banen van Nederlandse greenkee-
pers betreffen. Waar zijn greenkeepers in die discussie?
Ik zou willen dat het zo makkelijk was als Greenkeeper of the Year 2015 Kristian 
Summerfield stelt in zijn blog in deze uitgave van vakblad Greenkeeper. Hij 
heeft gelijk; robots kopen of lezen dit vakblad niet. Maar simpelweg conclude-
ren dat robots een foute ontwikkeling zijn en daarom gestopt moeten worden, 
is niet de oplossing. Dat gaat niet lukken. Al die ontwikkelingen zijn ingezet 
en het lijkt mij onmogelijk dat ze nog omgeturnd worden. Maar misschien zou 
het wel handig zijn als brancheorganisaties en opleidingsinstituten hierover 
een standpunt innemen. Ik las pas een analyse over robotisering in het alge-
meen. Robots gaan banen kosten, maar in Nederland valt dat netto nog wel 
mee. Er is ook weer kennis nodig om die robots te programmeren en te instru-
eren. De ouderwetse greenkeeper is daar niet geschikt voor, maar waarom 
gaan we niet voor een greenkeeper 2.0? Nog steeds een groene vakman, maar 
dan wel met een scherp oog voor techniek en ICT. En zijn pet? Die blijft lekker 
op zijn koppie! 

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofredacteur
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