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VILT DILUTION 
IS THE SOLUTION
En Martin Vrieze doet het met de Propass

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

*Alleen verkrijgbaar bij deelnemende dealers tot 31 april 2019. **De financieringsactie is geldig t/m 31 
oktober 2019. Vraag uw dealer naar alle voorwaarden en condities. Alle aanbiedingen zijn onder 
voorbehoud van acceptatie door John DeereFinancial, ‘s-Hertogenbosch. 

 FINANCIERING 
VANAF

0%**

2500E met elektrisch aangedreven maaikooien, nu voor de prijs van 
een 2500B met mechanisch aangedreven maaikooien. Vraag uw 
dealer naar een offerte op maat.

MOGEN WIJ U 
UPGRADEN?

KOOP EEN 2500E – 
VOOR DE PRIJS VAN
EEN 2500B*



WAT Reelmaster® 5010-H.

ER ECHT Lagere bedrijfskosten.

TOE DOET Budgetvriendelijk.

Wij vinden belangrijk wat u belangrijk vindt.

De Reelmaster 5010-H fairwaymaaier. Brandstof neemt een grote hap uit uw budget. 

Daarom heeft Toro de eerste en enige echte hybride aandrijving in de sector ontwikkeld. 

U bespaart tot 30 procent op brandstofkosten*, wat goed is voor uw bedrijf, uw ecologische 

voetafdruk én uw bloeddruk.

*In vergelijking met gewone fairwaymaaiers.

Laat van je horen

@ToroGolf
©2017 The Toro Company. Alle rechten voorbehouden.

MEER INFORMATIE OVER DE REELMASTER 5010-H OP TORO.COM

RM5010H_wmm_ad_spread_intl_NL.indd   3 3/21/17   9:45 AM

www.jeanheybroek.com



WAT Reelmaster® 5010-H.

ER ECHT Lagere bedrijfskosten.

TOE DOET Budgetvriendelijk.

Wij vinden belangrijk wat u belangrijk vindt.

De Reelmaster 5010-H fairwaymaaier. Brandstof neemt een grote hap uit uw budget. 

Daarom heeft Toro de eerste en enige echte hybride aandrijving in de sector ontwikkeld. 

U bespaart tot 30 procent op brandstofkosten*, wat goed is voor uw bedrijf, uw ecologische 

voetafdruk én uw bloeddruk.

*In vergelijking met gewone fairwaymaaiers.

Laat van je horen

@ToroGolf
©2017 The Toro Company. Alle rechten voorbehouden.

MEER INFORMATIE OVER DE REELMASTER 5010-H OP TORO.COM

RM5010H_wmm_ad_spread_intl_NL.indd   3 3/21/17   9:45 AM

www.jeanheybroek.com



Vergeet lekke banden en ongelijke bandenspanning. Met de nieuwe 
MICHELIN X TURF TWEEL radiaalbanden zonder lucht rijdt u soepel 
over obstakels en scherpe voorwerpen. De banden gaan tot wel 3 keer 
langer mee dan normale banden met lucht, dit bespaart u kosten en 
tijd aan reparaties of het wisselen van banden.  Nu beschikbaar op de 
Z997R en de Z994R Zero Turn maaiers. Neem vandaag nog contact op 
met uw dealer voor een offerte op maat. 

EEN NIEUWE REVOLUTIE

*Beschikbaar op de Z994R en Z997R-maaiers uitgerust met een 54”, 60” of 72” maa-
idek. Niet aanbevolen voor gebruik in combinatie met een materiaalopvangsysteem.
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Zowel Marc Grooteman, Fieldmanager of the Year 2018 en André van der Woude, Greenkeeper of the Year 

2019 weten het al jaren. De GrasGids is de enige objectieve bron van informatie voor de prestaties van 

natuurgras. Doe daarom net als Marc en Arjen 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, de enige objectieve bron 
van informatie over natuurgras! 
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Sport • Lawns • Landscaping • Road verges and dikes • Golfgreen
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No-nonsensebaan met 
greens voor de toekomst

Goed aangelegd, goed onderhouden en voorbereid op de toekomst, wanneer gewas

beschermingsmiddelen verboden zullen zijn. Dat is Golfbaan Bentwoud in één zin samen

gevat. In dit artikel vertelt het greenkeepingteam over de aanpak. In de rubriek Team in 

beeld ditmaal aandacht voor Golfbaan Bentwoud in ZuidHolland. Wie zorgen er voor het 

baanonderhoud, wat doen ze anders dan anderen en op welke problemen stuit het team?
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Baanbeschermende 
maatregelen 

Elk jaar vindt er wel ergens op 
een golfbaan een discussie plaats 
over het sluiten van delen van de 
baan bij ongunstige weers- en 
terreinomstandigheden. 

Golfbanen leuker en 
mooier maken

Het is relatief makkelijk en goed-
koop om een golfbaan leuker 
en mooier te maken. Dat is de 
boodschap in de workshops van 
partner-architecten Jurrian van 
der Vaart en Frank Pont.
Vakblad Greenkeeper bezocht 
een seminar op Golfclub de Hoge 
Kleij over het renoveren van 
bunkers, greenomgevingen en 
oefenfaciliteiten. 

Verdubbeling golfbaan  
De Haar naar 18 holes  
na zeventien jaar  
eindelijk rond 

De renovatie en uitbreiding naar 
18 holes van de golfbaan op het 
landgoed De Haar in Haarzuilens is in 
volle gang. Golfclub De Haar ervoer 
tijdens de extreem lange voorberei-
ding van het project hoe groot de 
gevoeligheden eromheen waren. 

Vilt: dilution is  
the solution

Google ‘dilution is the solution’ 
en je komt tal van nationale en 
internationale artikelen tegen 
over het bestrijden van vilt op 
golfbanen door middel van 
topdressen. Het is de kunst om 
zo vaak mogelijk een minimale 
hoeveelheid zand over de baan 
te verdelen. En dat gaat nu een-
maal makkelijker en sneller met 
een schotelstrooier. 
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Nino Stuivenberg
Vakredacteur
E: nino@nwst.nl 
T: 024-360 2454 
M: 06-33429078

Jeroen Koebrugge
Accountmanager  
E: jeroen@nwst.nl
T: 024-360 2454 
M: 06-33174636

Vragen of opmerkingen?
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‘Liever minder  
verdienen maar  
wél mijn passie  
uitoefenen!’
Hoewel Toro Greenkeeper Student of the Year Wilco Oskam 
(24) een talent is en ooit het roer van het familiebedrijf zal 
overnemen, is hij nog geen hoofdgreenkeeper. Maar door 
zijn sterke innerlijke kompas, leidinggevende kwaliteiten 
en groot analytisch vermogen lijkt hij voor die functie in 
de wieg gelegd. Zijn huidige mentor en hoofdgreenkeeper 
van golfvereniging De Batouwe, Jannes Landkroon, leert 
hem nog de nodige fijne kneepjes: ‘Oskam mag wat  
minder verlegen worden en meer trots zijn op zichzelf.’

Green Deal 2020: nadert de nullijn? 

Het is bijna 2020 en dus loopt de Green Deal voor sport-
velden zo ongeveer op zijn eind. Dat betekent voor golf en 
sport dat geëvalueerd word t in hoeverre de ambitie van 
gewasbeschermingsmiddelenvrij beheer gerealiseerd is. 
Hoe zit de Green Deal voor sport en golf nu exact in elkaar? 
En hoe gaat de sector controleren of iedereen zich eraan 
houdt?

Kort nieuws
De kunst van gras
Perfect maaibeeld door aantrekkelijke slijpbanken 
NGA nieuws
Hoofdredactioneel

010
019
041
046
058

Kiezen tussen een  
golfbaan en de Oost-
vaardersplassen
Terugkijkend, en zelf al bijna vijf jaar gemotiveerd en intensief bezig 
om zo weinig mogelijk chemie te gebruiken, zeg ik: met de kennis en 
de wetenschap van nu is het zeer nobele doel om volledig chemievrij 
te werken tot nu toe onhaalbaar, tenzij we een kwaliteitsniveau op 
onze golfbanen accepteren dat meer aan de Oostervaarderplassen 
doet denken. 

Willen we dat? Daarbij zal een ongecontroleerd, te vrij en te uitgebreid 
zelfreguleringssysteem nooit werken. Kijk maar naar andere branches, 
waar de hand wordt gelicht met de regels. Uiteindelijk zal iedere golf-
baan gescand moeten worden en een op maat gemaakt handvest 
moeten krijgen.

014

John van Hoesen
Hoofd greenkeeper The Duke en Voormalig NGA voorzitter

VERDER

Lees verder op pagina 44

COLOFON
Greenkeeper -een uitgave van NWST NeWSTories bv- wordt zes keer per jaar in een  

oplage van 1.750 exemplaren verspreid onder (hoofd)greenkeepers, baancommissaris-

sen, managers en bestuurders van golfaccommodaties, toeleveringsbedrijven, overheden 

en individuele abonnees. REDACTIE & COMMERCIE NWST NeWSTories bv, Fransestraat 
41, 6524 HT Nijmegen, T 024-3602454, F 024-3602464, www.vakbladdehovenier.nl 
HOOFDREDACTEUR Hein van Iersel (hein@nwst.nl) OPERATIONEELMANAGER  
Peter Jansen (peter@nwst.nl) REDACTEURS Guus van Rijswijk (guus@nwst.nl) Linde 
Kruese (linde@nwst.nl) Willemijn van Iersel (willemijn@nwst.nl) Nino Stuivenberg  
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opzegging uiterlijk 31 oktober voorafgaand aan de nieuwe abonnementsperiode in ons 
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Greenkeeper wordt tevens elektronisch opgeslagen en geëxploiteerd. Alle auteurs van tekst bijdragen  
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en/of inkoopvoorwaarden. Deze zijn bij de redactie ter inzage of op te vragen.
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Vragen of opmerkingen?

John van Hoesen: ‘Het zeer nobele doel 
om volledig chemievrij te werken 
is onhaalbaar’
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Substantiële toename 
aantal ‘groene’  
middelen Ctgb 
In 2018 heeft het Ctgb 29 groene gewas-
beschermingsmiddelen toegelaten, zo’n  
25 procent van het totaal aantal nieuwe mid-
delen dat het afgelopen jaar werd toegelaten. 
Ten opzichte van tien jaar geleden is dat een 

significante toename. In het merendeel van 
deze groene middelen is de werkzame stof 
een plantenextract, signaalstof (feromoon) of 
micro-organisme zoals een bacterie, virus of 
schimmel. Onder de 29 groene middelen zijn 
acht middelen op basis van een laagrisicostof. 
Dertien middelen hebben een werkzame stof 
als basis die is aangemerkt als potentieel  
laagrisico en die bij een volgende herbeoorde-
ling waarschijnlijk als laagrisico wordt  
gekwalificeerd. Acht van de toegelaten groene 

middelen voldoen niet volledig aan de laag-
risicocriteria en hebben een geringe impact 
op mens, dier en milieu. Een voorbeeld is 
azijnzuur.

In totaal nam het Ctgb vorig jaar 196 besluiten 
over aanvragen voor gewasbeschermings-
middelen en 70 voor biociden. Er werden 120 
gewasbeschermingsmiddelen en 150 biociden 
toegelaten. Deze besluiten gaan over meer-
dere toepassingen van een middel.

Toro kondigt de lancering aan van de 
Greensmaster eTriFlex. De maaier wordt 
omschreven als geavanceerd en volledig elek-
trisch aangedreven, zonder hydraulische vloei-
stof en gebouwd op het vertrouwde Toro Triflex-
platform. Jean Heybroek verwacht dat de machi-
nes eind 2019 of begin 2020 leverbaar zullen zijn 
in Nederland. Met de nieuwe Greensmaster eTri-
Flex-serie biedt Toro de keuze uit twee modellen: 
de Greensmaster eTriFlex 3360, aangedreven 
door een Kawasaki-benzinemotor/generator, 

en de Greensmaster eTriFlex 3370, aangedreven 
door een lithiumion-accupakket van Samsung.
De Toro Greensmaster eTriFlex 3360 wordt eind 
dit jaar verwacht; de eTriFlex 3370 met lithium-
ionbatterij zal naar verwachting begin 2020 
leverbaar zijn. 
Een van de belangrijkste nieuwe features van de 
Greensmaster eTriFlex-serie is dat alle hydraulica 
is vervangen door elektrische componenten. 
Hiermee is het risico op lekken van hydrauli-
sche vloeistof geëlimineerd. Jean Heybroek laat 
weten dat ook de maaiprestaties zijn verbe-
terd. De individuele snelheidsregeling van de 
maaiunits en de wielen zorgt voor een sterke 
vermindering van het triplex-ringeffect. De maai-
kwaliteit en de bespeelbaarheid van de green 
worden hiermee verbeterd en de operationele 
productiviteit verhoogd. De machines zijn zuini-
ger, schoner, milieuvriendelijker en stiller. Tot slot 
beschikken de maaiers over een geavanceerd 
Lonboard informatiepaneel, zodat de gebruiker 
meer controle heeft op de functies, zoals het 
maaien.

Elektrisch aangedreven, zonder hydrauliek

John Deere werkt aan vier nieuwe kooimaaiers, 
die de uitdaging aangaan op het gebied van 
arbeidsbeschikbaarheid en aanscherping van 
operationele budgetten. 
De 2700 en 2750 Precision cut-triplexmaaiers en 
de 2700 en 2750 E-Cut hybride triplexmaaiers 
zullen in 2020 op de markt komen. De nieuwe 
maaiers zijn ontworpen om een superieure 
snijkwaliteit te bieden, ongeacht de bestuurder. 
Voordelen van de maaiers zijn volgens John 

Deere de verbeterde toegankelijkheid voor 
grasvangers en de lagere bedrijfskosten. Verder 
zijn de machines lichtgewicht en hebben ze het 
Techcontrol-systeem.
Techcontrol is een systeem waarmee managers 
en technici bijna alles met betrekking tot de 
prestaties van de gebruiker kunnen instellen en 
besturen. Het systeem wordt geprogrammeerd 
door parameters te wijzigen voor de maaisnel-
heid, de kooisnelheid en het aantal messen op 

de maaikooi. Na het programmeren kunnen 
de instellingen niet worden gewijzigd, maar 
het apparaat past zich automatisch aan met de 
rijsnelheid.
De Triplexmaaiers 2700 en 2750 hebben een 
maaibreedte van 157,5 centimeter en een maai-
snelheid tot 9,7 km/u. Het liftsysteem met drie 
assen kan tot 18 graden sturen en maait gelijk-
matig, vooral bij het maaien van de buitenste 
maaicirkel op de green en heuvelachtig terrein.

John Deere kondigt nieuwe 
triplexmaaiers aan

LEADING WATER SOLUTIONS

www.smitsveldhoven.nl
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Het ombouwen van bestaande golfmaaiers 
tot onbemande autonome robots gebeurde al 
langer. Vincent Achten, oprichter van Probotiq, 
heeft hierin altijd een voortrekkersrol gespeeld. 
Reesink kondigt nu een samenwerking met 
Achten aan om exclusieve sets te bouwen voor 
Toro-maaiers: Turftroniq. 

In 2010 kwam vakblad Greenkeeper met 
een artikel over de inzet van een Toro-
fairwaymaaier op golfbaan De Rotte Bergen. 
Golfbaanaannemer AHA de Man zette als pilot 
een autonome maaier in. Het was een experi-
ment, maar importeur Jean Heybroek laat bij het 
artikel wel vermelden te verwachten in het daar-
opvolgende jaar drie machines te verkopen. 
Zo hard lijkt het niet te zijn gegaan, maar 
dat komt waarschijnlijk vooral doordat een 
andere golfbaanaannemer, De Enk, exclusiviteit 
afdwingt voor het gebruik van deze maaiers. 

De rest is alweer bijna geschiedenis. Probotiq 
wordt onderdeel van de Dutch Power Group en 
wordt omgedoopt in Precisionmakers. Dit bedrijf 
kondigde recent aan dat het een exclusieve 
samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten 
met John Deere voor de ontwikkeling van  
autonome maaiers. 

Er zijn twee types systemen beschikbaar. Het 
Lassisted mowing system is een geavanceerde 
maaihulp. Het systeem laat de maaiunits auto-
matisch zakken en volgt de vooraf geprogram-
meerde maailijnen. Het enige wat de bestuurder 
moet doen, is keren en de machine voor de 
maailijn rijden; daarna neemt het systeem het 
over. Het #Lrobotic mowing system$L is een 
volautomatisch systeem waarbij de machine 
helemaal zelfstandig maait. De conclusie in 
het persbericht van Reesink luidt dan ook: ver-
hoogde productiviteit, minimale overlap en een 
perfect maairesultaat.

Volgens Roon Hylkema, directeur van Reesink 
Turfcare BV, is een van de grote voordelen van 
het Turftroniq-systeem dat het bijna plug & play 
is. In het verleden kostte het nogal wat tijd voor-

dat een autonome maaier zo was ingeregeld dat 
hij op een bepaalde golfbaan ingezet kon wor-
den; nu zou je na de installatie direct aan de slag 
kunnen met autonoom maaien. Hylkema: ‘De 
markt is klaar voor deze innovatieve technologie. 
Wij zijn dan ook verheugd dat we de distributie 
ervan in de Benelux kunnen verzorgen.’

Hans Kok is wijd en zijd bekend in het golf- en 
sportveldenwereldje. Tot voor kort werkte hij 
voor Jos Scholman BV en eerder voor Grontmij/
Sweco. Per 1 maart 2019 krijgt Kok een nieuwe 
baan als adviseur bij Grasmeesters. 
Kok wordt daarmee de derde ‘Grasmeester’ die 
het bedrijf op de payroll heeft (of moeten we 

zeggen: op de grasmat?) Naast Hans Kok wordt 
Grasmeesters gevormd door Martin Brummel, 
die daarnaast ook verantwoordelijk is voor de 
trainingsvelden van Ajax, en directeur-eigenaar 
Arno Harmsen. Overigens staan Harmsens  
activiteiten voor Grasmeesters in Nederland  
op een iets lager pitje. Hij is zijn droom  
achternagereisd, naar Ottawa aan de Canadese 
westkust, om daar een carrière op te bouwen. 
Harmsen daarover: 'Ik ben nu bezig met het 
geven van presentaties voor clubs en gemeen-
tes. De markt is hier op dit moment nog stil, ook 
omdat er nog een meter sneeuw ligt, maar er is 
hier veel interesse voor onze dienstverlening. 
Ik blijf gewoon betrokken bij de activiteiten  
in Nederland en zal op de Sportvakbeurs  
aanwezig zijn.’

Een van de activiteiten waarmee Grasmeesters 
zich de komende tijd bezig zal houden, is het 
in de markt zetten van Draintalent. Dat is een 
systeem, ontwikkeld door het bedrijf Altop, 
waarmee voetbalvelden ondergronds kunnen 
worden beregend, maar ook gedraineerd.

Turftroniq producent 
van automatische  
besturing Toro-maaier

Hans Kok wordt 
Grasmeester

NiB ScanPro voor onafhankelijke 
periodieke golfbaan inspecties 

inclusief onderhoudsadvies 
chemievrij beheer

CoNform haNdBoek 
kwaliteit golfBaNeN

www.nibscanpro.com   
nibscanpro@gmail.com

Casper Paulussen 
+31 (0)6 579 46 413   



Rinkven Golfclub, een vooraanstaande golfclub gelegen in de 
Antwerpse Voorkempen, met 2x 18 volwaardige holes baan en een 

1500-tal leden, heeft momenteel een vacature voor:

Als ‘Greenkeeper’ sta je mee in 
voor het onderhoud van onze 
twee golfbanen gelegen op een 
prachtig natuurdomein van meer 
dan 1300 hectaren.

Heb je kennis en ervaring in de 
aanleg en het onderhoud van 
tuinen en heb je zin in een uit-
dagende functie, die je zal kunnen 
uitoefenen in een aangename en 
natuurlijke werkomgeving, laat 
het ons dan snel weten.

Wij verwachten:
• Een passend diploma en/of 
   relevante ervaring in het onder-
   houd van tuinen en parken.
• Bereidheid on buiten te werken
• Flexibiliteit
• Het bezit van een rijbewijs B

Wij bieden:
• Een contract van onbepaalde 
   duur
• Voltijdse dagploeg
• Een correct uurloon
• Extra legale voordelen
• Aangepaste opleiding

Heb je interesse?
Bezorg je motivatie en CV aan:
Rinkven Golfclub -Secretariaat
St-Jobsteenweg 120
2970 ‘s-Gravenwezel
03/380.12.80
ingrid.ledez@rinkven.be
www.rinkven.be

TERREINARBEIDERS M/V

www.demopark.de
Vliegveld Eisenach-Kindel | 23– 25 juni 2019

demopark 2019

Machine-
presentaties

Demon-
straties

Adviesver-
strekking door 

experten

Meettechniek 
voor de gazon-

kwaliteit

Product -
nieuwig-

heden

Testen 
van gazon-

soorten

... en nog 
veel meer!

Greenkeeper’s Day
op 24 juni 2019!

Speciale gazonshow 
met golf- en sportgazons

SoRa_Greenkeeper_92x135_NL_RZ02.indd   1 29.01.19   16:03

MP SERIE 5-DELIGE KOOIMAAIERS

Laag brandstofgebruik door het lichte gewicht

Maaibreedte van 3.50 meter

Keuze uit 49pk of 65pk Kubota® Commonrail Turbodiesel

Transportbreedte van slechts 1.89m

Luxe cabine met airco

Pols Groep   |   +31 (0)181 45 88 45   |   Info@pols.nl   |   www.pols.nl
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Meest gelezen op greenkeeper.nl#TRENDING
Nino Stuivenberg  
terug op ‘oude nest’  
bij NWST 

Vakredacteur Nino Stuivenberg keert terug 
bij NWST. Nino (24) gaat per 1 maart aan de  
slag bij de groene uitgeverij.

Nieuwe superlichte  
Jacobsen SLF530 fair-
way maaier 

Fabrikant Jacobsen debuteert met een nieuwe 
superlichtgewicht fairwaymaaier, de SLF530.  
De nieuwe maaier heeft minder gronddruk dan  
de voet van een golfer, volgens de fabrikant.  
De nieuwe SLF530 is gebruikt tijdens de Ryder Cup 
2018 in Parijs en inmiddels is de eerste levering in 
Nederland ook een feit. Tijd om te kijken wat hij in 
zijn mars heeft. 

Toro neemt moeder-
bedrijf van Ditch  
Witch over 

Machineproducent Toro neemt het Amerikaanse 
The Charles Machine Works over, dat onder meer 
bekend is van het merk Ditch Witch. Met de  
overname is zo'n 700 miljoen dollar gemoeid. 

Lees hier verder: 

https://www.greenkeeper.nl/article/28571/

nino-stuivenberg-terug-op-oude-nest-bij-nwst

Lees hier verder: 

https://www.greenkeeper.nl/arti-

cle/28873/nieuwe-superlichte-jacob-

sen-slf530-fairway-maaier

Lees hier verder:  

https://www.greenkeeper.nl/article/28795/toro-neemt- 

moederbedrijf-van-ditch-witch-over

Alamo Group neemt 
Dutch Power Company 
over 
Peter Mouthaan, ceo van de Dutch Power 
Company (DPC), heeft op 21 februari bekend-
gemaakt dat zijn bedrijf is overgenomen door 
de beursgenoteerde Alamo Group Inc. uit Texas 
(VS). Alamo laat weten door de overname een 
stevigere marktpositie te willen veroveren 
in Europa, met name in Nederland, België, 
Luxemburg en Duitsland. Peter Mouthaan meldt 
telefonisch aan de redactie dat hij gevraagd is 
nog een aantal jaren leiding te blijven geven aan 
de groep. Hij stelt tevens dat de overname geen 
gevolgen heeft voor het personeel van de Dutch 
Power Company. De vestigingen in Giessen 
(Conver), Enschede (Votex) en Middelburg 
(Herder) blijven bestaan. Ook de door DPC 
gevoerde merken Conver, Herder, Precision 
Makers, Roberine en Votex blijven voortbestaan. 
Ron Robinson, president en chief executive offi-
cer van de Alamo Group: 'Wij zijn al geruime tijd 
met DPC in gesprek over een overname. DPC is 
met zijn machines en autonome techniek een 
uitstekende aanvulling op de productrange van 
Alamo.'

Sinds enige jaren was een meerderheidsaan-
deel van het bedrijf in handen van ABN Amro 
Participaties. Ceo Peter Mouthaan daarover: 'Ik 
weet dat dit soort instellingen een horizon heeft 
van vijf tot zeven jaar. We zaten nu ongeveer 
op de helft. Ik ben daarom zelf op zoek gegaan 
naar een nieuwe eigenaar. Afgelopen augustus 
ben ik voor het eerst naar Amerika geweest om 
te onderhandelen met Alamo. Daar is deze deal 
uitgekomen. Het bijzondere aan de deal is dat 
de merken van de nieuwe eigenaar zeer com-
plementair zijn aan onze merken. Alamo heeft 
bijvoorbeeld als armmaaiers zowel McConnell 
als Bomford in het programma, en waar deze 
merken ophouden, beginnen wij met Herder. 
Dat geldt eigenlijk ook voor Votex.'
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Op het Nationaal Golf & Groen Symposium in 
november vorig jaar werd Wilco Oskam uitge-
roepen tot Toro Greenkeeper Student of the 
Year, waarmee hij een betaalde stage op St. 
Andrews won. Oskam is de tweede winnaar van 
deze prestigieuze prijs in Nederland. In 2018 
won de jonge Belgische greenkeeper Davy 
Driessen de prijs. Hoofdgreenkeeping zit er 
nog niet in voor Wilco Oskam, maar leiderschap 
straalt hij al volop uit. Het is dus niet vreemd 
dat Toro hem tot Greenkeeper Student of the 
Year heeft verkozen. Oskam is in het familie-
bedrijf gewend om verantwoordelijkheid te 
nemen, heeft jarenlange praktijkervaring op de 
golfbaan en analyseert haarscherp, waarbij hij 
zijn woorden zorgvuldig afweegt. 

Achtergrond
Oskam is werkzaam in een familiebedrijf dat 
zich bezighoudt met twee takken: fruitteelt en 

grasonderhoud van sportvelden, golfbanen, 
parken en tuinen. Hoofdgreenkeeper Jannes 
Landkroon van golfvereniging De Batouwe 
huurt Oskam in 2019 zo’n 1600 uur in. 
Hij groeide op met greenkeeping dank-
zij de activiteiten van het familiebedrijf, 
Grastotaalbeheer Oskam. Hij leerde de fijne 
kneepjes van het vak rechtstreeks van zijn 
vader, hoofdgreenkeeper Wim Oskam, en van 
hoofdgreenkeeper Arie de Jong van golfbaan 
Amelisweerd. Het familiebedrijf telt vijf vaste 
medewerkers en zo’n zestien losse krachten in 
de zomer. 

Financiële opleiding
Wilco Oskam is met greenkeeping opgevoed, 
maar dacht er in eerste instantie niet aan om er 
zijn beroep van te maken. ‘Ik ging bedrijfseco-
nomie studeren aan de hogeschool in Utrecht 
en ging daarna aan de slag bij een accountants-
kantoor’, legt het jonge talent uit. ‘Daar had ik 
vooral agroklanten, omdat ik affiniteit met de 
agrarische wereld heb.’ 

Toch maakte Oskam in 2017 officieel de over-
stap naar greenkeeping, ook al draaide hij in de 
laatste periode bij het accountantskantoor mee 
met topregisteraccountants. Oskam: ‘Het werk 
was op zich best uitdagend, maar ik besefte dat 
ik niet gemaakt ben om carrière te maken zoals 
dat in de accountantssector de gewoonte is. Ik 
merkte dat mijn passie toch meer op de golf-
baan ligt, ook al verdien ik daar minder dan als 
accountant. Een mens brengt meer dan veertig 
uur per week op zijn of haar werk door. Dan 
kun je je werk maar beter goed doen, met posi-
tieve energie, in plaats van met tegenzin naar je 
werk gaan en de klus halfslachtig aanvliegen.’
‘Toen ik op het accountantskantoor werkte, 
ging ik onze familieactiviteiten (op dat moment 

Toro Greenkeeper Student of the Year verruilt accountantsbaan voor golfbaan 

Hoewel Toro Greenkeeper Student of the Year 

Wilco Oskam (24) een talent is en ooit het roer 

van het familiebedrijf zal overnemen, is hij nog 

geen hoofdgreenkeeper. Maar door zijn sterke 

innerlijke kompas, leidinggevende kwaliteiten 

en groot analytisch vermogen lijkt hij voor die 

functie in de wieg gelegd. Zijn huidige mentor 

en hoofdgreenkeeper van golfvereniging De 

Batouwe, Jannes Landkroon, leert hem nog de 

nodige fijne kneepjes: ‘Oskam mag wat minder 

verlegen worden en meer trots zijn op zichzelf.’

Auteur: Santi Raats

Wilco Oskam: ‘Liever minder 
verdienen maar wél mijn passie 
uitoefenen!’

5 min. leestijd

INTERVIEW

Werkhoven

Grastotaalbeheer Oskam
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‘Ik ben niet gemaakt om 

carrière te maken zoals in de 

accountantssector’

Wilco Oskam

golfbaan Krommerijn en het fruitbedrijf ) meer 
waarderen en in 2017 ging ik op golfbaan 
Krommerijn werken. Ook begon ik aan de oplei-
ding assistent-hoofdgreenkeeper. In januari dit 
jaar heb ik deze opleiding afgerond.’

Financiële vaardigheid
Zijn financieel-analytische vaardigheden 
komen nu van pas in het familiebedrijf. Oskam 
doet er de hele boekhouding en stelt de jaar-
rekeningen samen. ‘De drempel om zakelijk aan 
tafel te schuiven, is voor mijn familie wat lager 
sinds ik erbij ben.’ 

Hij ziet zichzelf als een tamelijk defensieve 
ondernemer: ‘Ik ben niet uit op winstbejag. Ik 
wil ten eerste goed werk leveren en zet verder 
in op zekerheid, inventariseer de risico’s en het 
verwachte rendement en let goed op de cen-
ten. Efficiënt werken is belangrijk, want je hebt 
natuurlijk wel een bedrijf te runnen. Afhankelijk 

van wat de opdrachtgever wil, kun je daar cre-
atief in zijn. Soms moet je bijvoorbeeld kiezen 
om lange banen te maaien in plaats van te 
crossmaaien. Ik vind het jammer dat de strijd 
om de laagste prijs leidt tot het mangelen van 
zowel mensen als middelen. Los van de exploi-
tatie gaat het in het werk juist om ménsen. Het 
is goed voor het greenkeepingvak als iedereen 
gemotiveerd is en trots op het vak! Ik zou wat 
dat betreft altijd schipperen tussen zakelijkheid 
en menselijkheid. Dat is een uitdaging, want 
het niet altijd makkelijk om in de winter iets te 
doen voor je zomerkrachten. Ik zal daarvoor 
wel mijn uiterste best doen.’

‘Je moet  
vertrouwen  
wekken bij alle 
stakeholders’ 



BASF Nederland B.V., Agricultural Solutions, Telefoon (026) 371 72 71, www.nemasys.nl
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

hét aaltje tegen engerlingen 
van de rozen- en meikever

Scarabaeidae

Engerlingen? Nemasys®H

De duurzame oplossing 
voor padmaterialen

GRANIET IMPORT
B E N E L U X  B V
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Scheppende kracht van de natuur
Niet de financiën, maar de natuur is de grootste 
aanjager van Oskams werkmotivatie. ‘De natuur 
lééft. Ik ben gelovig en zie in de natuur op de 
golfbaan de schepping in allerlei vormen terug. 
Prachtig vind ik dat. Als er wedstrijden zijn, ben 
ik natuurlijk minder geïnspireerd aan het werk 
door de werkstress. Maar op een gemiddelde 
werkdag kan ik echt een gevoel van dankbaar-
heid ervaren als ik ’s ochtends de rijp op het 
gras zie of als ’s avonds de zon ondergaat. Ik 
ben esthetisch ingesteld en geniet als de baan 
er optisch mooi bij ligt. Ik heb al veel geleerd 
over hoe je kunt zorgen dat de golfbaan er 
mooi uitziet. Ik verwacht dat ik hier op De 
Batouwe nog veel zal leren op technisch vlak.’

Wat is zo leuk aan het vak zelf? ‘Greenkeeping is 
meer dan gras maaien. Het werk is afwisselend: 
maaien, rollen, holes verzetten, noem maar 
op. Bunkers harken vind ik een van de meest 
fantastische werkzaamheden, waarschijnlijk 
in tegenstelling tot de meeste collega’s. Dan 
ben ik met de hand bezig en heb ik door het 
zweten het idee dat ik écht wat heb gedaan.’ 
Oskam lacht. ‘Maar dat zit tussen de oren. Alle 
werkzaamheden zijn even zinvol.’

Stage op St. Andrews
Wanneer is nog niet duidelijk, maar wel is 
duidelijk dat Oskam dit jaar naar St. Andrews 
vertrekt voor een betaalde stage. ‘Ik heb er 
superveel zin in. Ik ben vooral benieuwd naar 
de manier van werken, zoals de werkstructuur 
en werkschema's, de personele bezetting en de 
kwaliteit van het personeel en de machines. Ik 
ben ook benieuwd naar de golfcultuur. Krijgen 
greenkeepers daar meer respect dan hier in 
Nederland? Het brengt nieuwe inzichten met 
zich mee, waar we hier in Nederland wellicht 
iets mee kunnen.’

Leerpunten
Op een dag zal hij het roer van het familiebe-
drijf overnemen. Toch meent hij nog genoeg 
te kunnen leren van Landkroon. ‘Zojuist stelde 
Jannes Landkroon me aan het team voor in de 
kantine. Daarna ging hij, in aanwezigheid van 
het personeel, in overleg met een leverancier. 
Dat vind ik een mooie vorm van leiderschap: 
het hele team bij de lopende zaken betrekken. 
Ik ga ook nog veel leren over efficiënt werken 
met behulp van een jaarplanning en over mini-
male inzet van water en meststoffen.’
Landkroon, over zijn nieuwe pupil: ‘Oskam 
is nog erg bescheiden. Hij mag wat minder 
verlegen worden en trots zijn op zichzelf. Als 
je trots bent op jezelf, kun je dat gevoel van 
eigenwaarde ook overbrengen op het team. 
Ook mag hij leren loslaten. Hij is opgegroeid 
met veel gevoel voor verantwoordelijkheid op 
golfbaan De Krommerijn. Dat is logisch, want 
het werk daar zorgt voor brood op de plank 
voor de hele familie. Hier mag hij wat meer 
ontspannen.’ Landkroon relativeert: ‘Je begint 
de dag met een goed doordachte planning en 
het voornemen om er een goede dag van te 
maken. Maar je werkt met mensen; soms gaan 
er gewoon dingen fout.’ 

Kijkje in de toekomst
Opvallend is dat vakblad Greenkeeper – en 
Landkroon in zekere zin ook – Oskam nu bena-
dert alsof hij op het punt staat om hoofdgreen-
keeper te worden, maar dat ligt voorlopig nog 
niet op zijn pad. Wellicht is dit misverstand ont-
staan door zijn veelbelovende uitstraling. 

Landkroon: ‘Communicatieve en management-
vaardigheden zijn inderdaad vooral belangrijk 
als je hoofdgreenkeeper bent. Toch is het goed 
om al zo vroeg mogelijk te leren goed te com-
municeren met de leden en golfers, kunnen 

uitleggen wat je aan het doen bent en waarom. 
Als je vriendelijk en op basis van gelijkwaar-
digheid communiceert in plaats van met gif-
groene aanwijzingsborden op de baan, krijg je 
draagvlak onder de leden en spelers en gaan 
zij meewerken aan de continuïteit van de baan, 
bijvoorbeeld door netjes pitchmarks te repa-
reren. Wat betreft managementvaardigheden 
kan Oskam ook alvast een kijkje in de keuken 
nemen als het gaat om situationeel leidingge-
ven: alle persoonlijkheden in een team aanstu-
ren en de verschillende kwaliteiten benutten. 
Negativiteit in het team kun je voor een groot 
deel voorkomen door een goede werkverdeling 
en duidelijke instructies. Ook is het goed om 
als teamleider doortastend te analyseren en te 
handelen, en om te belonen wat goed gaat in 
plaats van af te straffen wat fout gaat. Als je dat 
goed doet als teamleider, zijn de mensen beter 
in hun werk, vinden ze hun werk leuk en kun je 
beter aansturen.’

‘Ik zal altijd  
schipperen tussen 
zakelijkheid en  
menselijkheid’

INTERVIEW

‘Het hele team 
overal bij  
betrekken is een 
mooie vorm van 
leiderschap’

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/article/28835/wilco-
oskam-liever-minder-verdienen-maar-wl-mijn-
passie-uitoefenen



•  Zeer goede referenties in Nederland, Belgie en Duitsland
•  Zorgvuldige overname bestaande onderhoudsdienst
•  Gedetailleerde onderhoudsplannen
•  Een betrouwbare partner die meedenkt en kwaliteit levert

SBA
 Aanleg en onderhoud
van golfbanen

* voorheen Mourik Golf & Groen

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

 Als greenkeeper heb jij de ideale achtergrond voor deze mooie functie:

SPECIALIST AANLEG EN RENOVATIE
In deze functie gaan wij jou als greenkeeper opleiden tot specialist 

in aanleg en renovaties op golbanen door het hele land!
Heb jij kwaliteit hoog in het vaandel staan, oog voor detail, 

gevoel voor machinewerk en kijk op het golfspel? 
 Dan zijn we op zoek naar jou!

VAN ONDERHOUDEN NAAR AANLEGGEN? 

0346 - 35 18 80            info@jderidderbv.nl            www.jderidderbv.nl

Kijk voor de complete vacaturetekst op onze website www.jderidderbv.nl. Heb je vragen of interesse?  
Bel met Femke Tolsma op 0346 - 35 18 80 of stuur per e-mail je motivatie met CV naar femke@jderidderbv.nl. 
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 Beleving
De verse groene sprieten, de morgendauw over 
het veld en de geur van pas gemaaide velden: 
gras beleef je langs de lijn, op het veld of de 
baan, in het park of langs de dijken. Gras is 
onlosmakelijk verbonden met emotie en passie 
voor sport.

Kwaliteit
Elk jaar worden de beste grasrassen voor elk 
specifiek doeleinde opgenomen in de Grasgids. 
In dat boekje en op de website www.grasgids.
nl vindt u de beste rassen voor elk doeleinde. 
Achter elk ras zit tien tot vijftien jaar arbeid, en 
ruim 20.000 planten die het niet gehaald heb-
ben, die niet voldeden aan de eisen om een 
ras te worden dat nog beter is dan wat er al te 
krijgen was. Elk jaar verbetert de grasgenetica 
met zeker 1,4 procent. Hierdoor ontstaan vele 
voordelen, zoals meer speeluren per veld,  
minder ziektes en dus minder chemie,  
dichtere graszoden enzovoort. Er vindt kortom 
een voortdurende verbetering plaats van het 
bestaande product. 

Innovaties
Een andere ‘kunst’ die verbonden is met gras, 
zijn de vele innovaties die komen en gaan. 
Innovaties van de afgelopen jaren zijn bijvoor-
beeld machines als de Fieldtopmaker, ledver-
lichting bij BVO-velden, ontwikkelingen op het 
gebied van meststoffen, watermanagement, 
coating, zouttolerantie, droogtetolerantie, ziek-
teresistentie enzovoort. Niet alleen de bedrijven 
binnen Plantum, maar de gehele branche leeft 
en ontwikkelt zich. 

Duurzaam
Door intensieve veredeling van bestaande en 
nieuwe grasrassen maken kweekbedrijven het 
elk jaar weer mogelijk om betere genetica in 
uw gazon, berm, sportveld of green te krijgen. 
Tegenwoordig kunnen wedstrijdvelden 400 à 
450 uur bespeeld worden. Grassen voor gazons 
en greens zijn steeds meer ziekteresistent en 
hebben daardoor minder gewasbeschermings-
middelen nodig. Door de selectiecriteria bij de 
veredeling dragen grassen elk jaar weer meer 
bij aan duurzaam beheer en een duurzame toe-
komst voor berm, gazon, green en sportveld.  

De keuze voor elke BVO
Steeds meer gebruikers lijken te beseffen dat 
gras meerwaarde geeft. Zo zie je steeds meer 
BVO’s terugkeren naar gras of de wens uitspre-
ken om dat te doen, bijvoorbeeld PEC Zwolle, 
Excelsior en ADO Den Haag. Ook diverse clubs 
uit de Keukenkampioen-divisie gaan op korte 
termijn de overstap naar gras maken.

Gras lijkt aan een revival bezig te zijn, maar 
in werkelijkheid heeft de branche al die jaren 
nooit stilgezeten. De sector leeft, is fanatiek en  
werkt aan een groene toekomst.  

De kunst van gras
Gras is misschien ooit wat uit beeld verdwenen 

door de opkomst van kunstgras, maar 

inmiddels is er een balans gevonden dankzij 

eigen kracht en samenwerking. Gras brengt 

beleving in de sport. Daarnaast is de gras

branche vooral een bruisende wereld van  

energieke bedrijven die voortdurend in  

ontwikkeling zijn, op zoek naar verbetering. 

Beleving, kwaliteit en innovaties: dat is de 

kunst van gras! 

Auteur: Steven Wiersema, product- en sales-
manager DSV zaden, namens Plantum

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/article/28909/de-kunst-
van-gras
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Bij ons bezoek aan Bentwoud ligt er een dun 
laagje sneeuw op de baan in Benthuizen, een 
dorp in het Groene Hart vlakbij Leiden, Alphen 
aan den Rijn, Gouda, Boskoop en Zoetermeer. 
Maar van een bezoek in het voorjaar van 2018 
weten we nog hoe goed het onderhoud op de 
pay-and-play-baan is, en vooral hoe goed de 
greens zijn: stevig, sterk en zonder ziektes. Dat 
is al zo vanaf 2011, toen de 36-holesbaan in 
fasen werd geopend. 

Het team dat verantwoordelijk is voor de 27 
wedstrijdholes en de korte baan met negen 
par-3- en par-4-holes bestaat uit hoofdgreen-
keeper Kees IJsselstein, assistent-hoofdgreen-
keeper Milan den Dikken en Michel Overbeeke 
namens aannemer AHA de Man. Het kleine 
team, dat in het groeiseizoen wordt uitgebreid 
met één tot drie seasonals, werkt in nauw over-
leg met Harry van Laviere, de manager golffaci-
liteiten van Bentwoud.

De 36 holes werden aangelegd door AHA 
de Man naar een ontwerp van Michiel van 
der Vaart van Jol Golf Design. De 47-jarige 
IJsselstein zit vanaf het begin bij Bentwoud; 
hij heeft de aanleg en grow-in meegemaakt. 
Daarvóór werkte IJsselstein bij Ockenburgh, 
Kralingen en Crimpenerhout. Op die eerste 
baan was hij betrokken bij een uitbreiding en 
op de laatste bij de grow-in.
We vragen de hoofdgreenkeeper naar het 
geheim van zijn succes: gezonde greens op 
een druk bezette baan, die inmiddels toch 
alweer acht jaar oud is. Volgens IJsselstein ligt 
de verklaring in een goede basis bij de aanleg 
en een 'less is more-beleid'. 'Bentwoud is goed 
aangelegd en daar profiteren we van', zegt 
de tuinderszoon uit Rijsoord. 'De greens zijn 
ingezaaid met een mengsel van roodzwenk en 
struisgras. Ik doe niks bijzonders, maar geloof in 
less is more, minder is beter. We gebruiken wei-
nig mest en voeren alleen in het groeiseizoen 
bewerkingen aan de greens uit. Timing is heel 

Leukere en mooiere banen staan hoger in de rankings

Goed aangelegd, goed onderhouden en 

voorbereid op de toekomst, wanneer gewasbe-

schermingsmiddelen verboden zullen zijn. Dat 

is Golfbaan Bentwoud in één zin samengevat. 

In dit artikel vertelt het greenkeepingteam over 

de aanpak. In de rubriek Team in beeld ditmaal 

aandacht voor Golfbaan Bentwoud in Zuid-Hol-

land. Wie zorgen er voor het baanonderhoud, 

wat doen ze anders dan anderen en op welke 

problemen stuit het team?

Auteur: Chris Veldkamp

No-nonsensebaan met 
greens voor de toekomst

Het team op Bentwoud. V.l.n.r. Harry van Laviere (manager golffaciliteiten 

Bentwoud), assistent-hoofdgreenkeeper Milan den Dikken, hoofdgreenkeeper 

Kees IJsselstein en greenkeeper Michel Overbeeke
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bepalend; we beginnen bijvoorbeeld niet te 
vroeg met mest geven. Je wilt de goede gras-
soorten behouden en het straatgras verdrin-
gen. Door ervaring ben ik er beter in geworden, 
want je moet leren hoe je met dit soort greens 
omgaat. Ik heb op Ockenburg voor het eerst 
gewerkt met dit type green en daar hebben we 
ondervonden hoe je het zwenk en struis ook 
heel snel kwijt kunt raken, door overbemesting, 
viltopbouw en te korte wortels. Je leert veel 
door ervaring, bijvoorbeeld dat een scarifying-
machine geschikt is voor straatgrasgreens, 
maar niet voor roodzwenk. Er is geen handlei-
ding waarin staat hoe het moet, maar kennis 
en ervaring zijn de sleutel. Ik haal mijn kennis 
vooral uit Scandinavië en Groot-Brittannië; 
op linksbanen wordt immers vanouds met 
verfijnde grassen gewerkt. Ik kijk ook veel op 
finegolf.co.uk. Deze website is gespecialiseerd 
in “running-golf” op golfbanen met fijne gras-
soorten.'

Harde greens
De greens op Bentwoud zijn droog en hard. 
Harde greens zoals deze, met grassoorten die 
minder gevoelig zijn voor ziektes, dat is met het 
oog op het pesticidenverbod de toekomst voor 
alle Nederlandse banen. Maar het is voor veel 
golfers wel even wennen. Betere spelers die 
veel spin kunnen slaan, kunnen de bal doodleg-
gen op de green. Maar het merendeel van de 
golfers moet de bal voor de vlag laten landen. 
De bezoekers zijn blij met de goede kwaliteit 
van de greens, maar de fast and firm condities 

moet je goed uitleggen, zo heeft Golfbaan 
Bentwoud geleerd. De hardheid van de greens 
was in 2017 dan ook een van de onderwerpen 
in een nieuwsbrief van Bentwoud (vakblad 
Greenkeeper wees de websitebezoekers des-
tijds op dat communicatiebericht). 'Wij krijgen 
regelmatig de opmerking dat de greens op 
Golfbaan Bentwoud nogal hard zijn', zo begon 
het bericht. 'Onze greenkeeper Kees IJsselstein 
legt u graag uit hoe dat komt.' In de nieuwsbrief 
vertelde IJsselstein onder meer dat de greens 
zijn ingezaaid met een mengsel van roodzwenk 
en struisgras: 'Dat zijn fijnbladige grassen die 
zorgen voor een mooi strak putting-oppervlak, 
maar diezelfde grassen zorgen ook voor stevige 
harde greens zoals je ze op veel linksbanen 
ziet, ook wel fast and firm genoemd.' Het is van 
groot belang om die grassen te behouden, 
legde de hoofdgreenkeeper vervolgens uit in 
de nieuwsbrief: 'De grassen zorgen er namelijk 
voor dat er het hele jaar een baan van goede 
kwaliteit ligt die goed bespeelbaar is, uitgezon-
derd bij vorst en sneeuw natuurlijk. Bovendien 
is de behoefte aan kunstmest en water laag 
en is de grond niet ziektegevoelig, waardoor 
er dus geen gebruik van bestrijdingsmidde-
len gemaakt hoeft te worden. Zachte greens 
bestaan meestal volledig uit straatgras, dat die 
eigenschappen niet heeft.'

IJsselstein heeft in zijn periode bij Bentwoud 
nooit gewasbeschermingsmiddelen op de 
greens gespoten en hij heeft acht jaar lang 
geen last van fusarium en dollarspot gehad. 

'Niks … Ik sta er zelf ook nog wel van te kijken', 
zegt hij. Golfers staan er volgens IJsselstein 
helemaal achter dat er geen gif wordt gebruikt, 
maar sommigen stellen nog steeds vraagtekens 
bij de hardheid van de greens. 'Veel golfers zijn 
gewend aan zachte greens en targetgolf, dat 
de bal meteen stilligt waar hij landt. Televisie 
speelt hierbij een grote rol. Golfers zien elk 
jaar de perfect groene en zachte baan van 
Augusta en spelers, bestuurders en baanei-
genaren willen dat dan ook. Maar wat niet in 
ogenschouw wordt genomen, is dat de baan 
er maar vier dagen per jaar zo perfect bij ligt 
en dat het budget van The Masters ongekend 
is. Ik heb veel respect voor het onderhoud op 
Amerikaanse topbanen, maar als bestrijdings-
middelen zijn toegestaan, dan worden ze ook 
gebruikt. Zo werkten wij vroeger ook: als je 
schimmel zag, ging je spuiten. Milan heeft een 
jaar gewerkt op Harbour Town in Amerika en je 
wilt niet weten wat ze daar in de loods hebben 
liggen. Maar onderhoud zoals op Augusta is 
niet duurzaam; het zijn de zwenk- en struisgras-
sen waar we naartoe moeten. Ik hoor in de 
wandelgangen wel eens dat er gezegd wordt 
dat ik het niet goed doe, en dat de greens van-
zelf zachter worden als ze ouder worden. Nee 
dus, want als ze zacht worden, dan betekent dit 
dat ze verpest zijn.' 

Targetgolf is voorbij
'Wij zijn ontzettend blij met de kwaliteit van 
de greens die Kees met zijn team levert', zegt 
baanmanager Van Laviere. 'De greens “grijpen” 
de bal nu al veel beter dan in de eerste jaren en 
intussen neemt het begrip bij golfers toe. Het 
is een kwestie van uitleggen en gewenning.' 
'Inderdaad', zegt IJsselstein. 'Als je het uitlegt 
in het kader van duurzaamheid, dan begrijpen 
mensen het. Ik zeg tegen de mensen: als je 
in de toekomst golfbanen van een accepta-
bele kwaliteit wilt hebben, dan moet je deze 
richting op. Ik hoop heel erg dat de NGF gaat 
helpen om deze boodschap bij alle golfers te 
laten landen. Dit is de toekomst en targetgolf 
bestaat straks niet meer. We kunnen de golfers 
niet goed genoeg uitleggen wat de implicaties 
zijn van de Green Deal. De golfers moeten 
natuurbewuster worden. Golfbanen kunnen 
niet perfect gemanicuurd worden; afhankelijk 
van het seizoen heb je te maken met natuur-
veranderingen. Denk maar aan droge fairways 
in een zomer zoals die van 2018. Golf is geen 
steriel spelletje, maar een sport in de natuur. 
Tenminste, als je geen rotzooi wilt gebruiken. 
De golfers zijn echt wel tegen spuiten, maar 

13 min. leestijd

Overleg bij het clubgebouw
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soms denken ze er opeens even anders over als 
hun bal ergens in de klaver ligt …'

Het golfcomplex ligt tegen een groot bos-
gebied van 800 hectare aan, ver van snelwe-
gen verwijderd. Bijna alle holes liggen open 
en bloot, waardoor er veel lucht en licht is. 
Bentwoud, in 2017 GEO-gecertificeerd, is dus 
in meerdere opzichten goed voorbereid op 
de toekomst, maar is dat ook het geval bij de 
meeste andere Nederlandse banen? 'Ik denk 
het niet', zegt IJsselstein. 'Hoe gaan de exclu-
sieve topbanen straks om met een verbod 
op pesticiden? Een aanval van dollarspot kan 
in een week tijd alle greens ruïneren. Banen 
die niet met de Green Deal aan de gang zijn 
gegaan en een hoog percentage straatgras in 
de greens hebben, die zijn straks aan de beurt; 
daar kun je grote problemen verwachten. En 
dat terwijl de golfmarkt steeds veeleisender 
wordt. Er zijn minder klanten en die klanten wil-
len niet op wintergreens spelen. De golfbanen 
worden onder druk gezet om de greens bijna 
altijd open te hebben. Op andere banen heb je 
in de zomer misschien prachtige greens, maar 
hier hebben we jaarrond goede greens en kun 
je lekker spelen. Natuurlijk kunnen roodzwenk-
greens ook opeens achteruitgaan, maar je 
verkleint de kans als je de grasmat zo gezond 
mogelijk houdt. Ik wil het liefst geheel schone 
greens, maar het straatgraspercentage mag in 
elk geval niet hoger dan 10 zijn. Dat gaat me 
ook lukken, door de bemesting nog beter aan 
te passen en ik heb er ook andere ideeën over.'

Een goede basis
Hoofdgreenkeeper IJsselstein erkent dat een 

golfbaan niet kan toveren; voor gezonde greens 
moet de basis goed zijn. 'Hier bij Bentwoud 
zijn de voorwaarden gecreëerd: goed draine-
rende grond.' 'Dat geldt voor de hele baan', 
zegt baanmanager Harry van Laviere. 'Er is veel 
geïnvesteerd in drainage en afvoer via putten. 
Regenwater wordt via glooiingen naar de put-
ten geleid. Er moet heel wat gebeuren wil de 
baan niet bespeelbaar zijn. Als andere banen 
met nattigheid kampen, krijgen wij veel spelers 
op bezoek.' IJsselstein: 'De baan is aangelegd in 
poldergebied onder leiding van golfbaanadvi-
seur Lambert Veenstra. Bij de aanleg was er een 
gesloten grondbalans, maar er is veel zand door 
de toplaag gefreesd en de fairways zijn goed 
gedraineerd. Maar een toplaag wordt op den 
duur vetter, dus het is zaak om veel te blijven 
prikken en bezanden. Dat kost geld en is op 
elke baan een punt. Maar het is essentieel om 
kwaliteit te behouden.'

Ondanks de goede basis van Bentwoud zijn 
er genoeg uitdagingen voor de baanmanager 
en het greenkeepingteam. Net als veel andere 
greenkeepers maakt IJsselstein zich veel zorgen 
over onkruid. 'Ik ben ervan overtuigd dat het na 
afloop van de Green Deal lukt om goede greens 
te presenteren, maar onkruid voorkomen en 
bestrijden wordt een grote uitdaging. Natuurlijk 
is het zo dat je op een gezonde toplaag minder 
last zult hebben van onkruid, maar klaver is 
zelfs niet handmatig te verwijderen. De natuur 
bepaalt alles, dus we zullen de natuur moe-
ten volgen. Maar bij grote overlast is er maar 
één oplossing als er geen milieuvriendelijke 
bestrijdingsmiddelen komen: de gebieden met 
onkruid kort maaien.' 

Hoofdgreenkeeper Kees 
IJsselstein: 'Bentwoud is 
goed aangelegd en daar 
profiteren we van'

Harry van Laviere

Milan den Dikken

manager golffaciliteiten 
van Bentwoud

Assistent-
hoofdgreenkeeper
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Het team op Bentwoud zal de komende tijd 
veel aandacht geven aan de plantenvakken in 
de baan die er sinds de aanleg zijn. Van Laviere: 
'De plantenvakken die in het spel zijn, waar 
geregeld ballen terechtkomen, daar moeten 
de spelers wel hun bal kunnen vinden. Dus die 
moeten we dunnen om ervoor te zorgen dat 
machines ertussen kunnen komen. Bentwoud 
is een druk bezette baan en een goede door-
stroom is heel belangrijk. De ballen zijn hier 
overigens goed te vinden, maar we laten op 
Bentwoud toch de nieuwe local rule voor ver-
loren ballen gelden. Deze plaatselijke regel 
bestaat sinds 1 januari en houdt in dat je met 
bijtelling van twee strafslagen verder kunt spe-
len bij de plaats waar je bal verloren is geraakt.' 
Een andere uitdaging op Bentwoud: emelten. 
IJsselstein: 'Aaltjes vormen nu de enige milieu-
vriendelijke bestrijdingsmethode, maar het is 
afwachten of dit effectief genoeg is.' Een geheel 
ander probleem is het vinden van goed perso-

neel in het groeiseizoen. 'Goed opgeleide sei-
zoenskrachten vinden is steeds moeilijker', zegt 
IJsselstein. 'Er is nu werk genoeg voor mensen 
in de groensector, ze kunnen overal terecht. Dat 
speelt niet alleen hier, maar ook elders, hoor ik 
van collega's.'

Drukke baan 
Een van de grootste uitdagingen voor het 
management en het onderhoudsteam op 
Bentwoud is de hoge bezettingsgraad. 
'Bentwoud is een commerciële pay-and-play-
baan met een vereniging die recht heeft op een 
deel van de starttijden', legt baanmanager Van 
Laviere uit. 'Bovendien zijn er veel groepsboe-
kingen en evenementen en is Bentwoud een 
home course van de verenigingen ANWB Golf 
en GVN. De speeldruk is hier dus heel hoog, 
ook in de herfst en winter, en het is een uitda-
ging om ervoor te zorgen dat het onderhoud 
geen overlast voor spelers oplevert.' 'Gelukkig 
hebben we hier 36 holes', zegt IJsselstein. 'Als 
het noodzakelijk is, kunnen we negen holes 
kort sluiten voor groot onderhoud.' 'Dat kost 
een paar dagen pijn, maar werkt efficiënter en 
is prettiger voor ons en de golfers.'

Een andere uitdaging wordt gevormd door 
de aanleg van nieuwe hoogspanningsmasten 
in de baan en de verwijdering van de huidige 
masten, een noodzakelijk kwaad. Het werk is in 
2018 begonnen en zal dit jaar voltooid worden. 
De schade wordt gecompenseerd door energie-
bedrijf Tennet, maar er is toch overlast. Zo moet 
de fraaie oefengreen vlak bij het clubgebouw 
misschien opnieuw opgebouwd worden. 'Daar 

zitten veel bloed, zweet en tranen in van Kees', 
zegt Van Laviere. Eventuele aanpassingen van 
de baan of oefenfaciliteiten worden bespro-
ken met Michiel van der Vaart van Jol Golf 
Design. 'Ik vind dat je bij aanpassingen van de 
baan altijd een architect moet betrekken', zegt 
IJsselstein. 'Een architect heeft specifieke kennis 
en als er iets in de baan moet veranderen, kom 
je samen tot de beste oplossingen.' 
Alles bij elkaar komt er veel af op IJsselstein, 
terwijl hij maar over een klein vast team 
beschikt voor het 105 hectare grote golfter-
rein. Een geluk is dat hij goed personeel heeft. 
Assistent-hoofdgreenkeeper Milan den Dikken 
is jong (27) en net als IJsselstein zeer gepas-
sioneerd en leergierig. In 2014 liep hij stage Marc Jansen manager golf

AHA de Man 

Afhankelijk van het licht is het opvallende clubgebouw rood of donkerbruin-roestig.

MACHINELIJST
Toro Greensmaster triflex hybrid 3420 2x
Toro teemaaier 3250 2x
Toro fairwaymaaier 6700-D 2x
Toro roughmaaier 4700-D
Toro roughmaaier 3500 sidewinder
Toro roughmaaier 3280-D
John Deere trekker 4049-R met voorlader
New Holland trekker
Toro Workman HDX met Dakota schotel-
strooier
John Deere ProGator met veldspuit gps
Toro 1000 handgreenmaaier 2x
Toro topbeluchter
Toro Procore
Vertidrain
Stihl kettingzaag
Stihl bosmaaier 2 x
Stihl bladblazer 2 x
Stihl heggenschaar
Stihl kantensnijder
Flymo 2 x
Toro bunker rake Sand Pro
Toro transporter MDX 3x
Tru Turf roller

Harde greens, dat is een 

kwestie van uitleggen 

en gewenning

'Ik doe niks bijzonders, maar ik geloof 
in ‘less is more’, minder is beter'
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www.frisianmotors.com
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op de banen in St. Andrews, een leerperiode 
die mogelijk werd gemaakt door een samen-
werkingsverband tussen AHA de Man en de St. 
Andrews Links Trust. In 2017 maakte Pro Turf 
Care het mogelijk dat Den Dikken een jaar ver-
bleef in Amerika voor studie en werk. Hij was 
in die periode greenkeeper op Harbour Town 
in Hilton Head (South Carolina), waar de PGA 
Tour jaarlijks het RBC Heritage-toernooi speelt. 
Daarnaast beschikken IJsselstein, Den Dikken 
en Overbeeke één dag per week over vrijwil-

liger René, een oud-hovenier uit de omgeving. 
'Hij begon met onderhoudswerk in de bunkers, 
zoals iedere greenkeeper of vrijwilliger, maar 
kan nu bijna alles. Hij heeft intussen de green-
keepersopleiding gevolgd en die uit eigen mid-
delen betaald. René is een zeer gewaardeerde 
kracht.' 

Nieuwe werkwijze
In 2016 gingen AHA de Man en Bentwoud om 
de tafel zitten om over contractverlenging te 

praten. Het resultaat was verlenging van de 
overeenkomst tot 2026. 'Bentwoud is de eerste 
baan waar de nieuwe werkwijze van AHA de 
Man is geïmplementeerd', zegt Marc Jansen. Hij 
is nu manager golf bij AHA de Man, maar zat 
bij de oplevering van Bentwoud nog aan de 
andere kant van de tafel: Jansen was toen golf-
baanmanager van Bentwoud. 
'Bentwoud opende in 2011 en had het de eer-
ste jaren logischerwijs moeilijk, maar draait nu 
een goed resultaat', zegt Jansen. 'En er zijn in 
mijn ogen een paar duidelijke redenen waarom 
de kwaliteit van de baan buiten kijf staat. 
Ten eerste de uitstekende aanleg wat betreft 
grond en drainage. Ten tweede het greenkee-
pingteam. Kees houdt de greens goed en snel 
zonder chemie. En hij onderhoudt de baan met 
een heel klein team; hij verdient complimenten. 
Wat verder de kracht van Bentwoud bepaalt, is 
dat de baan een duidelijke merkidentiteit heeft: 
een pay-and-play-baan met een no-nonsense-
imago.' Een merkidentiteit is belangrijk in de 
ogen van Jansen. 'Een sterke merkidentiteit 
zorgt voor onderscheidend vermogen in de 
concurrerende markt. Banen als The Dutch of 
Spaarnwoude hebben dat, maar bij veel ver-
enigingsbanen die zijn aangelegd in de laatste 
decennia voor de eeuwwisseling is de merki-
dentiteit soms minder sterk. Ik verwacht dat het 
juist deze banen zijn die het moeilijker gaan 
krijgen. Eigenlijk zien we dat al om ons heen 
gebeuren.'

Jansen ging in 2016 voor AHA de Man werken, 
een moeilijke periode voor het aannemersbe-
drijf. Maar volgens de commercieel manager 
is AHA de Man na een uitvoerige analyse weer 
een sterke partij aan het worden. 'We hebben 
veel geleerd van wat er in het verleden misging 
op enkele banen waar het onderhoudscon-
tract niet is verlengd, bijvoorbeeld De Hooge 
Rotterdamsche en Amsterdam Old Course. De 
medewerkers van AHA de Man hadden enkele 
jaren geleden minder vertrouwen in de werk-
wijze van AHA de Man, maar daar is ondertus-
sen verandering in gekomen.'

'We hebben goed rondgekeken op de banen 
waar we het onderhoud doen en we hebben 
alle opdrachtgevers uitgenodigd om gerichte 
feedback op onze werkwijze te geven. Wat 
doen we goed en wat doen we minder goed? 
Het managementteam mocht alleen maar luis-
teren. De algemene opinie was dat AHA de Man 
goed in onderhoud is, kwaliteit levert, een soci-
aal bedrijf is, maar tekortschoot in communica-

Bentwoud ligt op een rustige plaats, maar dicht bij grote steden

Golfbaan Bentwoud bij de aanleg

'Golf is geen steriel spelletje, maar een 
sport in de natuur. Tenminste, als je 
geen rotzooi wilt gebruiken'

team
in beeld



Het is weer tijd om in kaart te brengen wat voor 
planten en dieren op uw golfbaan leven. Om uw beheer 

optimaal te kunnen uitvoeren, is het belangrijk om te 
weten wat er allemaal op uw terrein aanwezig is.

Wij inventariseren fl ora en fauna op uw terrein en 
leggen de koppeling naar de Wet natuurbescherming 

en het vergroten van de biodiversiteit.

Meer informatie:
www.nladviseurs.nl | info@nladviseurs.nl | 026-7851440

adviesbureau voor natuurbeheer en 
landschapsoptimalisering

Rinkven Golfclub, een vooraanstaande golfclub gelegen in de 
Antwerpse Voorkempen, met 2x 18 volwaardige holes baan en een 

1500-tal leden, heeft momenteel een vacature voor:

Als ‘Greenkeeper’ sta je mee in 
voor het onderhoud van onze 
twee golfbanen gelegen op een 
prachtig natuurdomein van meer 
dan 1300 hectaren.

Heb je kennis en ervaring in de 
aanleg en het onderhoud van 
tuinen en heb je zin in een uit-
dagende functie, die je zal kunnen 
uitoefenen in een aangename en 
natuurlijke werkomgeving, laat 
het ons dan snel weten.

Wij verwachten:
• Een passend diploma en/of 
   relevante ervaring in het onder-
   houd van tuinen en parken.
• Bereidheid on buiten te werken
• Flexibiliteit
• Het bezit van een rijbewijs B

Wij bieden:
• Een contract van onbepaalde 
   duur
• Voltijdse dagploeg
• Een correct uurloon
• Extra legale voordelen
• Aangepaste opleiding

Heb je interesse?
Bezorg je motivatie en CV aan:
Rinkven Golfclub -Secretariaat
St-Jobsteenweg 120
2970 ‘s-Gravenwezel
03/380.12.80
ingrid.ledez@rinkven.be
www.rinkven.be

TERREINARBEIDERS M/V

Vredo Dodewaard BV
+31 (0) 488 411 254
verkoop@vredo.nl
www.vredo.nl De beste in het veld

Demomachine beschikbaar

Alleen met het Vredo-Dubbelschijf-systeem kan dat!
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Benut graszaad VerliesHet is belangrijk dat het zaad in 
de grond komt en niet op de 
oppervlakte blijft liggen. Als het 
zaad beschut in de grond ligt 
krijgt het de optimale combinatie 
van licht, lucht, vocht en warmte. 
Daardoor kan men een 
kiemingspercentage van maar 
liefst 96% bereiken!
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tie en niet goed meedacht met de banen voor 
 de middellange en lange termijn. We hebben 
ook alle hoofdgreenkeepers bijeengebracht en 
hun opinie over de werkwijze gevraagd.'

In gesprek met banen
Uit de gesprekken met opdrachtgevers en de 
eigen medewerkers kwam een aangepaste 
werkwijze voort. Marc Jansen: 'We gaan nu veel 
meer in gesprek met de golfbanen over hun 
plannen voor de korte en lange termijn, over 
duurzaam beheer en GEO-certificering, over 

renovaties, noem maar op. Wij stellen de klant 
een aantal vragen: wat is jullie merkidentiteit, 
waar willen jullie naartoe en hoe kunnen wij 
daar met ons onderhoud aan bijdragen? De 
klanten vertellen zo heel duidelijk wat ze willen. 
Om een voorbeeld te geven: Bentwoud is een 
commerciële baan en het is heel belangrijk dat 
de bal gevonden wordt in bepaalde zones van 
de baan. We stemmen het onderhoud daarop 
af, we maken het concreet. We gaan met elke 
klant in gesprek over 2019 en 2020, maar we 
denken ook gezamenlijk na over een langere 
periode, tot 2025. We denken ook mee over het 
financiële plaatje van een baan en in overleg 
kunnen we het huidige contract openbreken 
en aanpassen. Dat is bijvoorbeeld gebeurd met 
Golf & Country Club Liemeer. In januari, een 
jaar voordat het contract verliep, hebben we de 
overeenkomst met deze baan verlengd. Op de 
Edese Golf Club Papendal is hetzelfde gebeurd 
na goede gesprekken over het onderhoud, 
maar ook over toekomstige bunkerrenovaties 
en heidestimulering.'

Volgens de manager golf van AHA de Man is 
het tij gekeerd. 'Het managementteam is terug-
gebracht van acht naar vier personen, de bac-
koffice is afgeslankt en we leasen de machines 
nu', zegt Jansen. 'Door deze nieuwe structuur 
is AHA de Man lean and mean geworden. Leo 
Sparla, nu drie jaar onze directeur, heeft een 
belangrijke rol gespeeld in de transitie die AHA 
de Man heeft ondergaan. Hij hamert erop dat 
de teams op de golfbanen het belangrijkst zijn: 
die moeten goed functioneren. De greenkee-

pingteams werden vroeger top-down aange-
stuurd, maar het kantoor moet faciliterend zijn 
en niet omgekeerd. Leo is financieel-juridisch 
sterk en weet op dat terrein de belangen van 
AHA de Man goed te bedienen. Het bedrijf is 
nu weer sterk. We hebben in 2018 een heel 
mooi jaar gedraaid, mede doordat we op ver-
schillende banen renovatiewerk hebben uitge-
voerd, op eigen banen maar ook op andere.'

Uw golfbaan op z'n best 
Volgens manager golf Marc Jansen raakt de 
golfbranche steeds meer bekend met het 
nieuwe AHA de Man. 'Op veel golfbanen kijkt 
en praat een onafhankelijke golfbaanadviseur 
mee. Dat is prettig, want de baanadviseurs zien 
dat ons bedrijf is veranderd. Dat geldt ook voor 
golfbaanarchitecten met wie we samenwerken 
bij renovaties. Wel wordt er nog stereotiep 
gedacht over golfbaanaannemers in het alge-
meen. Ze worden gezien als bedrijven die het 
werk minder transparant uitvoeren. Maar die 
generalisering geeft een verkeerd beeld van 
goede aannemers. Dat is ook niet hoe AHA de 
Man werkt. Wij proberen elk bestek voor 100 
procent goed uit te voeren en bij een aanbe-
steding een correcte en scherpe offerte in te 
dienen. AHA de Man was vroeger de grootste 
aannemer, maar we hebben niet meer de wens 
om de grootste te zijn. Wij zijn goed vertegen-
woordigd in Noord- en Zuid-Holland. We willen 
er graag nog één of twee banen bij, maar de 
banen en AHA de Man moeten wel bij elkaar 
passen. Het is belangrijk dat we gezamenlijk 
optrekken en dat het gevoel goed is.'

Het bedrijf is trots op de manier waarop 
de nieuwe werkwijze van AHA de Man op 
Golfbaan Bentwoud is gerealiseerd. Om het 
veranderingsproces bij AHA de Man te onder-
strepen, zijn de huisstijl en slogan veranderd. 
'De nieuwe slogan – Uw golfbaan op z’n best 
– komt van de greenkeepers', zegt Jansen. 'Met 
de hoofdgreenkeepers hebben we geregeld 
overleg over de veranderingen. We streven 
ernaar dat zij kien zijn op de nieuwe werkwijze 
en weer trots worden op het bedrijf.'

Harde gezonde greens

'Wij vragen de 
klant: wat is 
jullie merk
identiteit, waar 
willen jullie 
naartoe en hoe 
kunnen wij daar 
met ons onder
houd aan 
bijdragen?'

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/article/28819/no-non-
sensebaan-met-greens-voor-de-toekomst
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De ‘’Concorde” is de snelste Verti-Drain, met een prikdiepte 
van 225 mm en een snelheid van 2 ½ km/uur.

EEN UIT ERVARING 
GEBOREN IDEE!

CHEMIEVRIJ WEGENONDERHOUD

De HK Golfhobel / Planierhobel is bedoeld 
voor het kosteneffectieve en slagvaardige 
onderhoud aan en de aanleg van 
watergebonden wegen, veldwegen, 
wandel- en fietspaden, wegen op golfbanen, 
strandpromenades en meer.

Voor meer informatie kijk 
op www.care4green.de

of stuur een email aan  
vertrieb@care4green.de 

of bel +49 175 52 333 90 

Gf

Gezocht: Greenkeeper

Golfsociëteit De Lage Vuursche

Golfexploitatiemaatschappij De Lage Vuursche B.V. exploiteert en onderhoudt een 18 holes 
golfbaan, oefenfaciliteiten en clubhuis met restaurant. Service en kwaliteit staan hoog in het 
vaandel. Daarnaast is de exploitant verantwoordelijk voor de professionele organisatie van 
het verenigingsleven van de Golfsociëteit.

Het greenkeepersteam verzorgt het onderhoud van het 56ha grote golfterrein bestaande uit 
18 holes wedstrijdbaan, driving range, oefenfaciliteiten, waterpartijen, bospercelen en 
parkeerterrein.

Ter versterking van dit team zoeken wij per direct een gemotiveerde en enthousiaste

FULLTIME GREENKEEPER (M/V)

Dit houdt in:
 Belast met het onderhoud van de golfbaan, de omliggende natuur en bossen
 Het maaien van de verschillende baanonderdelen (greens, tee’s, fairways en bunkers)

Functie eisen:
 Zowel zelfstandig als in een team kunnen functioneren
 Streven naar een hoge kwaliteit
 Flexibele instelling tav werktijden; soms ook in het weekend
 Bereid om evt. Greenkeeper opleiding te volgen

Wij bieden een leuke en prettige werksfeer in een enthousiast team van 8 greenkeepers.
Arbeidsvoorwaarden en salariëring conform Golf CAO.

Stuur uw sollicitatiebrief met c.v. per e-mail aan of bel voor meer informatie naar:

Golfexploitatiemaatschappij De Lage Vuursche B.V.
T.a.v. de heer G. Hardeman
gert.hardeman@golflagevuursche.nl
Dolderseweg 262
3734 BS Den Dolder
T: 06 21 14 77 97
www.golflagevuursche.nl

Golfexploitatiemaatschappij De Lage Vuursche B.V. exploiteert en onderhoudt 
een 18 holes golfbaan, oefenfaciliteiten en clubhuis met restaurant. 

Service en kwaliteit staan hoog in het vaandel. Daarnaast is de exploitant 
verantwoordelijk voor de professionele organisatie van het verenigingsleven 

van de Golfsociëteit.

Het greenkeepersteam verzorgt het onderhoud van het 56ha grote golfterrein 
bestaande uit 18 holes wedstrijdbaan, driving range, oefenfaciliteiten, 

waterpartijen, bospercelen en parkeerterrein.

Ter versterking van dit team zoeken wij per direct een 
gemotiveerde en enthousiaste

Dit houdt in:
• Belast met het onderhoud van 
  de golfbaan, de omliggende 
  natuur en bossen
• Het maaien van de verschillende 
  baanonderdelen (greens, tee’s, 
  fairways en bunkers)

Functie eisen:
• Zowel zelfstandig als in een 
  team kunnen functioneren
• Streven naar een hoge kwaliteit
• Flexibele instelling tav 
  werktijden; soms ook in het 
  weekend
• Bereid om evt. Greenkeeper 
  opleiding te volgen

Wij bieden een leuke en prettige 
werksfeer in een enthousiast team 
van 8 greenkeepers. Arbeidsvoor-
waarden en salariëring conform 
Golf CAO.

Stuur uw sollicitatiebrief met c.v. 
per e-mail aan of bel voor meer 
informatie naar:

Golfexploitatiemaatschappij 
De Lage Vuursche B.V.
T.a.v. de heer G. Hardeman
gert.hardeman@golfl agevuursche.nl
Dolderseweg 262
3734 BS Den Dolder
T: 06 21 14 77 97

FULLTIME GREENKEEPER (M/V)

www.golfl agevuursche.nl
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ADVERTORIAL

Functies van bodemleven
Veel relevant bodemleven speelt zich af in de 
directe omgeving van de wortels van de gras-
plant, de rhizosfeer. Door een goede bezetting 
van de rhizosfeer met een gevarieerd bodem-
leven krijgen pathogenen geen kans zich te 
vestigen. Zo ontstaat er een hogere plantweer-
baarheid doordat schadelijke aaltjes, schimmels 
en bacteriën worden onderdrukt. Een divers en 
actief bodemleven zorgt dus voor een vermin-
derde kans op bijvoorbeeld sneeuwschimmel, 
rooddraad of roest. Het microbiële bodemleven 
zorgt ook voor mineralisatie van organisch stof 
en bepaalt zo mede de beschikbaarheid van 
essentiële nutriënten zoals stikstof (N), zwavel 
(S) en (in beperktere mate) fosfaat (P). Daarnaast 
draagt het bodemleven bij aan een betere struc-
tuur, waardoor cultuurtechnische maatregelen 
minder noodzakelijk worden. Zo vormen schim-
mels draden die tussen bodemdeeltjes groeien, 
waardoor de zanddeeltjes als het ware aan 
elkaar ‘gekit’ worden. 

Meten van bodemleven
Een volledige bodemanalyse geeft inzicht in het 
microbiële bodemleven en maakt onderscheid 
tussen de microbiële biomassa, de microbiële 
activiteit en de verhouding tussen schimmels 
en bacteriën. De microbiële biomassa betreft 
de totale hoeveelheid biomassa in een bodem-
monster. Hoe meer bodemleven, hoe minder 

pathogenen de kans krijgen om te woekeren en 
de plantgezondheid aan te tasten. De microbiële 
activiteit is van belang voor de omzetting van 
organische stof in de essentiële voedingsele-
menten stikstof, zwavel en fosfaat. De schimmel-
bacterieratio geeft inzicht in de vraag in hoe-
verre het microbiologische bodemleven door 
schimmels of door bacteriën wordt bepaald. Als 
er veel schimmels in de bodem aanwezig zijn, 
vindt er opbouw van organische stof plaats. In 
bodems met relatief meer bacteriën neemt de 
hoeveelheid organische stof juist af door afbraak 
en is de stikstof- en zwavelmineralisatie relatief 
groter. 

Weerbare en vruchtbare bodems
Een actieve bodem heeft voldoende organische 
stof nodig, omdat dit voedsel is voor de micro-
organismen. Door kort te maaien en het gras-
maaisel niet te vegen, zorgt men dat de hoeveel-
heid organisch materiaal in de bodem verbetert. 
De zuurgraad (pH) van de bodem speelt ook 
een belangrijke rol voor het bodemleven. In een 
neutrale of basische bodem zijn de bacteriën 
dominant, maar bij lagere pH-waardes overheer-
sen de schimmels. Uiteraard zijn ook tempera-
tuur en vochtgehalte van de bodem bepalend 
voor de ontwikkeling van bodemleven. Tot slot 
is het mogelijk om met de keuze voor bepaalde 
(organische) meststoffen het bodemleven te 
stimuleren. 

Over Eurofins 
Eurofins Agro beschikt over een innovatieve 
methode die het microbiële bodemleven ‘zicht-
baar’ maakt. BemestingsWijzer Totaal geeft 
inzicht in de microbiële biomassa, de microbiële 
activiteit en de schimmel-bacterieratio. Hierdoor 
kan de greenkeeper de bodemvruchtbaar-
heid bijsturen en ook bijhouden in hoeverre 
bodemleven-stimulerende maatregelen effect 
hebben in de loop van de jaren. Eurofins is een 
toonaangevend laboratorium met bijna honderd 
jaar ervaring en heeft voor golfbanen veel te 
bieden. Onze producten en diensten zijn het 
resultaat van praktische kennis, onderbouwd 
door wetenschappelijk onderzoek en gericht op 
een uitgekiende bemesting en weerbaar gras. 
Wij helpen u met de juiste gegevens en geven 
inzicht voor een optimale bemesting en voor 
bodem- en gewasgezondheid. Kortom: wij doen 
alles voor groeiend inzicht! Inzicht waar u de 
vruchten van plukt.

Basis voor bodemvruchtbaarheid en een gezonde grasmat

Bodemleven speelt een belangrijke rol voor de 

vitaliteit van een grasmat. Niet alleen is bodem-

leven cruciaal voor een goede bodemvrucht-

baarheid en een gezonde grasmat, het is ook 

van invloed op de structuur van de bodem. Veel 

greenkeepers vragen zich dan ook af hoe een 

gezond bodemleven kan worden gestimuleerd. 

Essentieel is dat dit microbiologische bodem-

leven ‘zichtbaar’ wordt gemaakt. 

Een gezond bodemleven

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/article/28903/een-gezond-
bodemleven
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Waarom vinden golfers een baan leuk? Wat 
trekt jongere generaties naar een golfcomplex? 
Dit zijn de kernvragen tijdens de workshops 
die Jurrian van der Vaart en Frank Pont in het 
winterseizoen organiseren voor greenkeepers, 
baancommissarissen en andere geïnteresseer-
den uit het vak. Het antwoord wordt gegeven 
in een presentatie met foto’s en video en tij-
dens een rondwandeling op banen waar Pont 
en Van der Vaart werk hebben verricht.
Jurrian van der Vaart is een professionele golfer 
die het tot de Challenge Tour schopte, maar 
niet verder. Eind 2018 staakte hij zijn missie 
om de top te bereiken. Hij gaat nu meer tijd 
besteden aan golfbaanarchitectuur. Een paar 
jaar geleden al sloot hij een partnerschap met 
architect Frank Pont. De ontwerper van onder 
meer Links Valley en De Swinkelse organiseerde 
in het verleden in zijn eentje workshops over 
golfbaanarchitectuur. Nu doet hij het samen 
met Van der Vaart.

De focus bij de eerste gezamenlijke workshops 
ligt op renovaties van bunkers, green sur-
rounds en oefengebieden. Deelname aan een 

workshop kost 65 euro inclusief lunch en koffie. 
Natuurlijk hopen de partner-architecten klan-
ten over te houden aan hun seminars, maar is 
meer. Van der Vaart en Pont zijn gepassioneerd 
met hun vak bezig en hopen op een algehele 
verbetering van Nederlandse golfbanen. Hun 
boodschap is eenvoudig: er zijn veel moge-
lijkheden om een baan met weinig middelen 
enorm te verbeteren, dus maak een plan en ga 
aan het werk. Maar doe het wel met een archi-
tect: de architect van je baan of een andere 
ontwerper.

Het is hoe dan ook een interessante dagcursus, 
die eigenlijk door iedere baancommissaris en 
hoofdgreenkeeper gevolgd zou moeten wor-
den. Je steekt er veel van op: van de ervaring 
van Pont, die in 2004 als renovatie-architect 
van Nederlandse Colt-banen begon en nu aan 
projecten in negen landen werkt, en van de 
inzichten van Van der Vaart, die milieutechniek 
heeft gestudeerd met de nadruk op turfgrass 
management en die als profgolfer banen over 
de hele wereld heeft gezien en gespeeld. 
Hopelijk gaan collega-architecten Alan Rijks, 

Leukere en mooiere banen staan hoger in de rankings

Het is relatief makkelijk en goedkoop om een 

golfbaan leuker en mooier te maken. Dat is de 

boodschap in de workshops van partner-archi-

tecten Jurrian van der Vaart en Frank Pont.

Vakblad Greenkeeper bezocht een seminar op 

Golfclub de Hoge Kleij over het renoveren van 

bunkers, greenomgevingen en oefenfacilitei-

ten. 

Auteur: Chris Veldkamp

Golfbanen leuker en 
mooier maken

Hole 18 van De Hoge Kleij voor de renovatie: lang gras 

vlakbij de green
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Gerard Jol en Michiel van der Vaart ook der-
gelijke workshops organiseren, zodat ook hun 
kennis en ervaring verspreid wordt.

Bunkers
Pont en Van der Vaart spreken in hun workshop 
veel over de impact die een renovatie kan 
hebben. Veel banen waar Pont heeft gewerkt, 
zijn sindsdien aanzienlijk gestegen in de rang-
lijsten van beste banen in Nederland en van 
continentaal Europa. ‘Daar zijn we trots op’, 
zegt de architect. ‘Banen die leuker en mooier 
worden, stijgen in de rankings. Dat is natuurlijk 
niet alleen aan ons te danken; het is de club 
of exploitant die het aandurft en investeert. 
Bij een club is het essentieel dat er een stabiel 
bestuur is en dat er een goed uitgedacht lange-
termijnplan voor de baan op tafel ligt. Bij voor-
keur moet ieder nieuw baancommissielid met 
een handtekening aangeven dat hij of zij zich 
houdt aan dit langetermijnplan. Daarmee voor-
kom je de bekende verhalen dat een nieuwe 
baancommissaris een bunker dichtgooit omdat 
hij zelf steeds in die bunker slaat.’

Pont en Van der Vaart betogen dat een baan 
leuker wordt door een betere plaatsing van de 
zandhindernissen. Ze benadrukken dat bunkers 
die met moderne technieken zijn aangelegd, 
veel onderhoudsvriendelijker zijn. Moderne 
technieken – bijvoorbeeld bunkermatten in 
de wand of cement of rubberen korrels op de 
bodem – voorkomen dat de bunkers geregeld 
inspoelen bij de schaarsere, maar ook extre-
mere buien van tegenwoordig. Ze zorgen er 
ook voor dat er geen stenen uit de bodem naar 
boven komen en dat ballen niet pluggen in 
de bunkerwand. Een goed aangelegde bunker 

betaalt zich volgens Van der Vaart en Pont snel 
terug, want er is minder onderhoud nodig. 
Maar elke moderne techniek – Bunkermat, 
Blinder Bunker Liner, Capillary Concrete, Billy 
Bunker, Sportcrete of Ecobunker – heeft vol-
gens hen voor- en nadelen. En wat op zand 
goed werkt, is lang niet altijd de beste keuze 
op kleigrond of veen. ‘Zelfs de beste methodes 
zijn geen garantie dat het altijd goed gaat’, zegt 
Pont. ‘In de Ryder Cup op Le Golf National had 
Rory McIlroy ondanks de nieuwste bunkertech-
nieken toch te maken met een geplugde bal.’
Over de plaatsing van zandhindernissen zegt 
Van der Vaart: ‘Moderne banen hebben veel 
bunkers, maar minder bunkers maken een baan 
vaak leuker. Bovendien vormt het onderhoud 
aan bunkers bij veel clubs een groot deel van 
het werk. Met minder vierkante meters aan 
bunkers bespaar je per jaar tienduizenden 
euro’s onderhoudskosten. En als ze met moder-
ne technieken zijn aangelegd, zodat het water 

goed wordt weggeleid, dan bespaar je nog 
meer kosten.’ Het ideaal, volgens Van der Vaart: 
‘Net genoeg bunkers, niet al te groot en op de 
juiste plaats. Op wat velen de beste golfhole 
van de wereld vinden, de Road Hole op de Old 
Course van St. Andrews, ligt maar één bunker, 
de Road Hole Bunker. Maar die ligt zo precies 
op de juiste plaats, dat hij van alle kanten bal-
len opzuigt en het spel op de hele hole dicteert. 
Al op de afslagplaats moet je er rekening mee 
houden.’ Pont: ‘Met minder bunkers en de bun-
kers die er wel zijn op de juiste plaats, wordt de 
hole vaak mooier en beter verdedigd.’
De bunkerrenovatie op De Hoge Kleij onder 
leiding van Frank Pont kostte gemiddeld 1.750 
euro per bunker (shaping, graniet, zand en 
drainage, maar geen bunkermatsysteem). Maar 
De Hoge Kleij ligt op zandgrond; op ander ter-
rein of bij nog hogere kwaliteitseisen kan het 
bedrag per bunker natuurlijk hoger zijn. Pont: 
‘Het kost op sommige clubs heel wat meer, 

ACTUEEL
8 min. leestijd

‘Kort gras oogt mooier 
en is leuker om te spelen’

Hole 18 na de renovatie: aangepaste 

bunkers en kort gras rondom de green
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maar de besparingen op het onderhoud zijn 
ernaar. Soms is de investering al in drie jaar 
terugverdiend.’

Green surrounds
Het tweede onderwerp van de workshops: 
renovaties van greenomgevingen. ‘Met green 
surrounds doelen we op alles wat rond de 
green ligt en wat effect op het spel heeft’, zegt 
Van der Vaart. ‘Een green veranderen is heel 
duur en geeft veel overlast. Het veranderen 
van surrounds geeft minder overlast, want 
de green en de ingang van de green kunnen 
tijdens de renovatie geopend blijven. Minder 
overlast dus, maar de visuele en speltechnische 
impact is groot. Goede green surrounds maken 
banen spannender. Veel ballen eindigen naast 
de green; daarom heeft een aanpassing van de 
greenomgeving veel effect op het spel.’
Pont en Van der Vaart zijn geen fan van de heu-
veltjes rondom greens die op veel banen zijn 
aangelegd en die vaak op semirough-hoogte 
worden gemaaid. Pont: ‘Het is begrijpelijk dat 
het vroeger vaak gebeurde. Bij de aanleg van 
veel banen is het geld vooral in de greens 

gestopt en in mindere mate in de green sur-
rounds. En in Nederland kun je op veel golfter-
reinen geen kuilen naast de green graven, dus 
is er vaak gekozen voor heuveltjes rondom 
de greens. Maar ze voegen vaak weinig toe 
en ze veroorzaken soms onderhoudsproble-
men: ze houden water vast in de toplaag of 
er hoopt zich water op tussen de green en de 
heuveltjes.’ Pont en Van der Vaart gebruiken 
voor de minder fraaie glooiingen het woord 
Teletubbie-heuveltjes: ‘Dat soort heuveltjes zijn 
landvormen die je niet in de natuur ziet. Ze zijn 
duidelijk door mensen gemaakt.’

Van der Vaart en Pont pleiten voor run-off areas 
met kortgemaaid gras rondom greens, zoals 
op de Old Course St. Andrews. Frank Pont: 
‘Omdat het mooier oogt en leuker is om te 
spelen. Je wilt spelers de mogelijkheid geven 
om te putten als ze buiten de green liggen.’ Bij 
de renovatie van De Hoge Kleij zijn de bunkers 
en greenomgevingen aangepast volgens de 
filosofie van Pont. In 2009, voor de renovatie, 
won Jurrian van der Vaart het NK Strokeplay op 
De Hoge Kleij met tien onder par. Bij de NK’s op 

De Hoge Kleij na de renovatie liggen de win-
nende scores in het algemeen boven par. Van 
der Vaart: ‘Dat komt vooral door kort gras dat 
rondom de greens is geïntroduceerd. De baan 
is daardoor moeilijker geworden voor goede 
spelers, maar gemakkelijker voor minder goede 
spelers.’ ‘Dat wordt in de golfbaanarchitectuur 
een equalizer genoemd’, vertelt Pont. ‘Met 
rough rondom greens is het spel heel eendi-
mensionaal: er is maar één shot mogelijk om uit 
het hoge gras te komen en die slag is voor een 
meerderheid van de spelers moeilijk. Met kort 
gras rondom een green maak je het makkelijker 
voor de minder goede spelers; zij kunnen met 
een putt of lage chip op de green komen. Voor 
deze groep is kort gras dus vergevingsgezind. 
Maar kort gras is voor de goede spelers juist 
heel uitdagend. Zij willen de bal dicht bij de 

   

Haagsche            24    50 m2              1.200 m2

De Pan             45    65 m2              2.937 m2

Eindhovensche            47    52 m2              2.428 m2

De Hoge Kleij            47    82 m2              3.835 m2

De Lage Vuursche           68              154 m2           10.480 m2

WinstonGolf            81              129 m2           10.460 m2

The International              83              107 m2            8.770 m2

Aantal Grootte Oppervlakte 

Bekende banen en 
aantallen bunkers

Baan

Jurrian van der Vaart: 
‘Minder bunkers, maar juist 
geplaatst, dat maakt een 
baan leuker’

Vincent de Vries hoofdgreenkeeper
De Hoge Kleij
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vlag krijgen. Ze beheersen verschillende slagen 
van buiten de green – een flopshot, een pitch, 
een putt, een slag met een hybride – maar 
moeten kiezen: welke slag is de beste om dicht 
bij de hole te komen? De betere spelers worden 
met kortgemaaide hollows en humps rondom 
greens echt getest. Het is niet voor niets dat je 
op de European Tour de grootste bloopers ziet 
bij korte slagen van kort gras.’

Kort gemaaid is in de ogen van Pont en Van 
der Vaart ook echt kort. Als een green op een 
hoogte van 4 tot 5 millimeter wordt gemaaid, 
pleiten ze voor surrounds op maximaal 8 mil-
limeter, maar liever 6. ‘Op veel banen is het 12 
millimeter, maar hoe minder verschil tussen 

green en voorgreen, hoe beter’, zegt Pont. 
Omdat de meeste ballen op en om de green 
worden gespeeld, pleiten Pont en Van der 
Vaart voor een voorgreen en greenomgeving 
die qua toplaag dezelfde kwaliteit hebben als 
de greens. Pont: ‘Het beste is een greenmix in 
de surrounds, dezelfde ondergrond dus als de 
greens. Maar dan een laag van 10 tot 15 centi-
meter diep, niet per se de 20 tot 30 centimeter 
diepte van een green. Het gebruik van green-
mix maakt de renovatie van een greenomge-
ving duurder, maar het is essentieel voor de 
kwaliteit op de lange termijn.’
Pont en Van der Vaart zeggen dat kort gras op 
gerenoveerde green surrounds door leden van 
clubs met veel enthousiasme wordt ontvangen. 

De kosten? De twee architecten brengen het 
in hun workshop grofweg in beeld (zie kader). 
Ze voegen toe dat het belangrijk is dat green 
en greenomgevingen bij voorkeur gescheiden 
beregend kunnen worden, zodat de kwaliteit 
en vochtgraad per spelonderdeel gecontro-
leerd kan worden. 

Oefengebieden
Een ander hoofdonderwerp in de workshops 
zijn de oefengebieden van een golfbaan. Een 
belangrijke plek, volgens Van der Vaart en Pont: 
‘Hier leren beginners de basis van het spel en 
verbeteren de gevorderden hun vaardigheden.’ 
In hun seminar behandelen de partner-archi-
tecten voorbeelden van oefenfaciliteiten die in 
hun ogen geslaagd zijn en bespreken ze ook de 
populariteit van het concept Topgolf bij golfers 
én niet-golfers. In Topgolf-centra, die vooral 
in de VS zijn gevestigd, wordt golf als bowling 
gepresenteerd: met muziek, drank en games. 
Het is veelzeggend dat een Topgolf-locatie 
geregeld 20 miljoen omzet per jaar draait en 
een golfbaan vaak rond de 1 miljoen. Pont en 
Van der Vaart gaan in hun workshop in op de 
vraag hoe bestaande golfbanen hun oefenfa-
ciliteiten zo kunnen aanpassen dat jongeren 
zich aangetrokken voelen. Ook bespreken ze 
mogelijkheden om slimmer gebruik te maken 
van de vierkante meters waarop de oefenfacili-
teiten liggen. Een voorbeeld is een oefenterrein 
dat tot 15 uur ’s middags als drivingrange fun-
geert en de rest van de dag als par-3-baan. Er is 
tegenwoordig immers veel animo voor rondes 
die weinig tijd in beslag nemen.
Zo zetten Jurrian van der Vaart en Frank Pont 
golfbaanmanagers en -beheerders aan het den-
ken over de vraag hoe bestaande golfterreinen 
verbeterd kunnen worden en welke aanpassin-
gen nieuwe doelgroepen kunnen aantrekken. 
De laatste workshop van deze winter was op 
14 januari op de Oosterhoutse Golfclub. In de 
winter van 2019-2010 zullen er weer seminars 
georganiseerd worden. Meer informatie vindt u 
op infinitevarietygolf.com en jurrianvdvaart.nl.

ACTUEEL

   

2-4 dagen kraanwerk (1.000 per dag)           €  2.500    € 2.500  € 2.500

Greenmix (optioneel) (10 cm)           €  5.000    € 5.000     -

Zand (10 cm)             €  2.800         -  € 2.300

Drainage              €     800    €   800  €    800

Totaal per green             € 11.100    € 8.300  € 5.600

Klei Zand Basis 

Kosten renovatie greenomgeving

Green surround van 
800-1.200 m2

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/article/28854/golfbanen-
leuker-en-mooier-maken
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Het bestrijden van vilt op golfbanen is een van 
de voornaamste taken van een greenkeeper. 
Door de juiste hoeveelheid zand te strooien 
en indien nodig gaten te prikken in de toplaag 
van de bodem, houdt hij het gras gezond. 
Daarvoor is een goede bezander een vereiste. 
In het voorjaar van 2018 stond Vrieze voor de 
keuze: de bezander van de golfbaan van Golf & 
Country Club Winterswijk (waartoe golfbaan De 
Voortwisch behoort) laten opknappen, of een 
nieuwe bestellen. ‘We werkten met een Turfco-
bandstrooier en die had het na jaren trouwe 
dienst begeven. Toen ben ik gaan uitkijken naar 
een nieuwe, ook omdat de techniek inmiddels 
zo ver is dat er betere en snellere machines te 
koop zijn.’ 

Vrieze stak zijn licht op bij collega-greenkee-
pers in het land en kwam zo uit bij de Toro 
Propass 200, een schotelstrooier die zowel in 
een Workman-opbouwuitvoering als getrokken 
model geleverd kan worden. Vrieze koos voor 
een getrokken model, dat hij achter een tractor 
koppelt. ‘Het verschil met onze oude band-
strooier is groot’, vertelt hij. ‘De nieuwe machine 
heeft een groot aantal afstelmogelijkheden. 
De oude verdeelde prima, maar je moest het 
gehele oppervlak al rijdend bedekken. Met 

deze machine kun je met een werkbreedte van 
6 m eenzelfde hoeveelheid zand aanbrengen, 
maar ben je drie keer zo snel klaar. Ik kan er nu 
voor kiezen om ‘s ochtends te bezanden en dan 
ben ik klaar vóór het eerste bakje koffie, zonder 
dat de golfers er enige hinder van ondervinden.’

En Martin Vrieze doet het met de Propass 

Google ‘dilution is the solution’ en je komt tal 

van nationale en internationale artikelen tegen 

over het bestrijden van vilt op golfbanen door 

middel van topdressen. Het is de kunst om 

zo vaak mogelijk een minimale hoeveelheid 

zand over de baan te verdelen. En dat gaat 

nu eenmaal makkelijker en sneller met een 

schotelstrooier. Martin Vrieze van de Winter-

wijkse vertelt in deze Man & Machine over de 

Toro Propass 200 en de manier waarop hij die 

gebruikt. 

Auteur: Mischa Bijenhof

Vilt: dilution is the solution

‘Je kunt van alles 
bedenken, maar 
soms moet je 
gewoon uit het 
raam kijken en je 
plan trekken’
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Om overlap te voorkomen, vertrouwt Vrieze 
op zijn vakmanschap en dat van zijn collega’s. 
‘Dat is een kwestie van kunde en ervaring. Ook 
is het prettig dat deze bezander vier wielen 
naast elkaar heeft, waardoor er weinig bodem-
druk is. Goed afgesteld geeft hij echt een mooi 
gelijkmatig strooibeeld. En, niet onbelangrijk, 
het is een snelle machine.’ Vrieze gebruikt zand 
van Heicom met een korrelgrootte van 300 
mμ, dat gemengd wordt met heidecompost, 
zodat de pH-waarde van het mengsel gelijk is 
aan die van de bodem. ‘Op de twee hectare die 
onze greens en voorgreens meten, gebruik ik 
gemiddeld zeven kuub zand. Nabehandelen is 
niet nodig: na een bui regen is het weg, en bij 
droog weer gaat de beregening aan. Door deze 
techniek regelmatig toe te passen, vernieuw 
ik de green als het ware en blijft het oppervlak 
mooi gelijkmatig.’

Droge zomer
Tijdens de snikhete zomer van 2018 had de 
natuur in Nederland het zwaar te verduren. 
Winterswijk had de twijfelachtige eer om 
in de KNMI-annalen terecht te komen als 
droogste plaats van Nederland. Dat was een 
extra uitdaging voor Vrieze. ‘Overal in het 
land hadden golfbanen het moeilijk, maar de 
regio Winterswijk ligt ook nog eens op hoge 
zandgrond. Waar je normaal gesproken na een 
droge periode altijd wel wat neerslag krijgt, 
ook al is het in de vorm van een stortbui, bleef 
dat dit jaar uit. De grondwaterstand is zo ver 
gezakt, dat hij pas nu weer op een redelijk 
niveau is. Het grasbestand op de fairway heeft 
het zwaar gehad, maar we hebben de hittegolf 
goed doorstaan. Na een geslaagde doorzaai-
actie zie ik gelukkig veel nieuw gras en ligt alles 
er weer goed bij.’

Vrieze speelt zelf ook golf en kent ‘zijn’ baan 
daardoor tot in detail. ‘Op papier heb ik handi-
cap achttien, maar op het moment haal ik dat 
even niet’, lacht hij. ‘Ik kom er te weinig aan toe.’
Was hij geen greenkeeper geworden, dan zou 
Vrieze vast en zeker ook geen golf spelen. Als 
kleine jongen dacht Vrieze dat hij later boer 
zou worden. ‘Maar aangezien mijn ouders 
geen boer zijn en er dus geen boerderij over 
te nemen viel, zat dat er niet in.’ Vrieze ging 
studeren aan de Middelbare Bosbouw- en 
Cultuurtechnische School in Velp en ging na 
zijn opleiding aan het werk op de Sallandsche 
golfclub in Diepenveen, waar hij alle voorko-
mende werkzaamheden deed, van bunkers 
harken tot vertidrainen. ‘Tot die tijd was ik 
nog nooit op een golfbaan geweest. Ik weet 
nog goed dat ik de eerste keer over het gras 
liep en me verbaasde over hoe strak en mooi 
het erbij lag.’ Daar werd de kiem gezaaid voor 
een vervolgopleiding aan de HAS Hogeschool 
in Den Bosch, waar Vrieze de opleiding tot 
hoofdgreenkeeper volgde. Vanaf 2011 werkte 
hij als greenkeeper in Winterswijk en in 2014 
werd hij hoofdgreenkeeper op de fraaie 
achttien-holesgolfbaan in het Achterhoekse 
coulisselandschap. Vrieze komt regelmatig op 
andere golfbanen om ervaringen te delen met 
collega-greenkeepers. ‘Elke golfbaan is anders. 
In Zeewolde bijvoorbeeld heb je te maken met 
zware zeeklei; daar groeit het gras je om de 
oren. Dat vraagt een heel andere aanpak dan 
de droge grond op onze eigen baan.’ Komend 
seizoen wil Vrieze de mogelijkheden van de 
machine verder verkennen. ‘Onlangs heb ik met 
deze machine een dun laagje nieuw bunker-

ACHTERGROND
5 min. leestijd

De Propass is er 
in een Workman
opbouwuitvoering 
en als getrokken 
model

Toro Propass 200 bezander

Toro Propass 200 bezander
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zand in een oefenbunker gebracht. Je vult de 
machine, bij deze bunker had ik de mogelijk-
heid om er achterwaarts in te rijden, en door 
langzaam te rijden en de schotels niet te hard 
te laten draaien, werd het zand prima verdeeld.’ 

Uit het raam kijken
Los van regionale verschillen in bodemtype zal 
het werk van greenkeepers er in de toekomst 
anders uitzien. ‘Bodembiologie wordt steeds 
belangrijker’, voorspelt Vrieze. ‘Kijk naar de 

Green Deal Sport, maatregelen van de overheid 
om het gebruik van bestrijdingsmiddelen terug 
te dringen. Dat zal een grote invloed hebben 
op sporten die op gras spelen, zoals golf en 
voetbal.’ Volgens Vrieze loopt de golfsport in dat 
opzicht al voorop ten opzichte van de voetbal-
bond KNVB. ‘Maar er gaat nog meer verande-
ren. Zelf probeer ik al jarenlang zo min mogelijk 
bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Je streeft 
als greenkeeper naar een zo goed mogelijk zelf-
voorzienend systeem, waarin de biologie het 
werk doet. Je kunt minder kort maaien, anders 
bemesten, noem maar op. Er zijn tal van moge-
lijkheden om het gebruik van bestrijdingsmid-
delen te beperken.’ Machines kunnen daarbij 
helpen. De Toro Propass 200 die Vrieze sinds 
vorig jaar in beheer heeft, speelt daarbij een 
belangrijke rol. ‘Omdat het vorig jaar zo heet 
was, heb ik hem nog niet kunnen gebruiken 
zoals ik dat wilde, maar ik streef ernaar om hem 
komend seizoen eens in de twee à drie weken 
in te zetten. Met een klein team van vier vaste 
medewerkers en in de zomermaanden een 
extra ingehuurde kracht is het een uitdaging 
om kwaliteit te leveren en die vast te houden.’ 
Al moet je ook weer niet te veel op een vaste 

koers varen, zegt Vrieze. ‘Je kunt vooraf een heel 
programma opstellen van wat je allemaal wilt 
en kunt doen, maar soms moet je gewoon even 
goed uit het raam kijken en dan een nieuw plan 
maken. Dat is het mooie van dit werk.’ 

ACHTERGROND

De machine
De Toro Propass 200 heeft bijna meer 
verschillende uitvoeringen dan de gemid-
delde personenauto: naast de door Martin 
Vrieze gebruikte getrokken uitvoering 
is de Toro Propass 200 ook leverbaar 
als laadbakmodel, terwijl de bediening 
zowel handmatig als draadloos geleverd 
kan worden. Alle modellen hebben een 
inventieve wielophanging, waardoor de 
bodemdruk altijd evenredig blijft. Ook de 
gewichtsverdeling van het zand tijdens 
het strooien blijft gelijk. Zo kan men zelfs 
met een volle hopper met zand de machi-
ne met de hand van de trekhaak lichten. 
Ook heeft de Propass 200 een grote broer, 
de MH400, met een laadvermogen van 
5300 kg en een strooibreedte tot 10,60 m.

De baan
Golfbaan de Voortwisch is in 1986 ont-
worpen door de Britse golfbaanarchitect, 
golfjournalist en verdienstelijk amateur-
golfer Donald Steel. De baan werd in 2014 
uitgebreid naar achttien holes. Momenteel 
heeft de Golf & Country Club Winterswijk 
ongeveer zeshonderd leden.

Martin Vrieze
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Een heel bijzondere locatie, vindt Hans Merkx, 
baancommissaris en lid van de projectgroep 
voor de baanuitbreiding het landgoed. Hij is 
er maar wat trots op dat zijn club daar mag 
spelen. ‘Wij zijn verschillende malen geprezen 
als de mooiste 9-holesgolfbaan van Nederland.’ 
Nu de 18-holesbaan eraan komt, ziet hij het 
toekomstige predicaat ‘mooiste 18-holesbaan 
van Nederland’ al voor zich. Merkx is ervan 
overtuigd dat het resultaat ook de laatste over-
gebleven sceptici binnen en buiten de club zal 
bekoren. 

Aannemer HGM (Hollandsche Greenkeeping 
Maatschappij) is druk bezig met de aanleg 
van het nieuwe gedeelte van de golfbaan met 
negen holes. Dit wordt eind dit jaar geopend 
en dan gaat de oude 9-holesbaan dicht voor 
een grondige renovatie. Voor de club betekent 
dat één jaartje uitsluitend spelen op het nieuwe 
gedeelte. Eind 2020 zal de hele 18-holesbaan in 
volle glorie beschikbaar zijn.

Golfclub De Haar huist in de parktuin van kas-
teel De Haar in Haarzuilens. Hier komen veel 
verschillende belangen samen: landschap, 
sport, recreatie, natuur, landschap en cultuur-
historie. Wie zo’n gebied of een deel ervan op 
de schop wil nemen, roept wat over zich af, 
heeft de club gemerkt. Alleen al de regelgeving 
om rekening te houden met natuurbelangen 

is geen sinecure. Daaraan blijkt niettemin een 
mouw te passen. Met hulp van ecologen is een 
plan van aanpak geschreven dat 150 pagina’s 
beslaat. Broedende vogels, parende salaman-
ders, beschermde of anderszins gewaardeerde 
soorten: het zijn allemaal belangen die niet 
mogen worden genegeerd. En dan is er nog 
de flora, in het bijzonder een partij bomen die 
op de nominatie stond om te worden gekapt. 
Hierover is tot aan de Raad van State geproce-
deerd. Met succes voor de club: de geplande 
bomenkap is al vrijwel voltooid.

Park
De ingehuurde Belgische golfbaanarchitect 
Bruno Steensels heeft geprobeerd de sfeer van 
het oorspronkelijke, circa honderd jaar oude 
ontwerp van Henri Copijn in ere te herstellen. 
Door verwaarlozing was van die sfeer weinig 
meer over. ‘Het park was veranderd in een 
dicht bos, dat in weinig meer herinnerde aan 
het open karakter van vroeger, met zichtlijnen 
waarover door Copijn zorgvuldig was nage-
dacht.’
Dat voor de uitbreiding van de golfbaan ruimte 
moest worden geschapen door een flink aantal 
bomen te kappen, kan dus worden gezien als 
een win-winsituatie in de zin dat het landschap 
er meteen van opknapt. Toch moeten voor alle 
gekapte bomen nieuwe worden teruggeplant, 
en zelfs nog meer. Voor de 600 gekapte bomen 

HGM ruim twee jaar bezig met uitbreiding en renovatie in fases

De renovatie en uitbreiding naar 18 holes van 

de golfbaan op het landgoed De Haar in Haar-

zuilens is in volle gang. Golfclub De Haar ervoer 

tijdens de extreem lange voorbereiding van het 

project hoe groot de gevoeligheden eromheen 

waren. 

Auteur: Bart Mullink

Verdubbeling golfbaan  
De Haar naar 18 holes  
na zeventien jaar  
eindelijk rond

HGM-directie - Hans Schaap (links) en Joris Slooten (rechts)
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uit het park komen er ruim duizend terug, zij 
het niet allemaal op De Haar. Merkx: ‘We heb-
ben in totaal 4,5 hectare gekapt. Een deel van 
de nieuwe aanplant, 2,4 hectare, komt op ons 
eigen terrein. In het kader van de compensa-
tieplicht blijft dan nog over een te beplanten 
oppervlak van 5,7 hectare. Daarvoor kunnen 
we elders in de provincie Utrecht terecht, op 
landgoed Scherpenzeel.’ Dat mikt op de status 
‘natuurlandschap’, zo weet hij, zodat de bomen 
van de golfvrienden goed van pas komen. 

Wandelaars
De golfers slaan hun vleugels uit in het 
Zuiderpark bij het kasteel. Hierdoor neemt ook 
de toegankelijkheid voor wandelaars toe, is 
de boodschap die clubvoorzitter Paul Janssen 
met verve brengt. Die grotere toegankelijkheid 
voor het publiek is mede te danken aan de uit-
breiding van het padennetwerk. ‘Een deel van 
het park is nodig voor de uitbreiding van de 
golfbaan, maar tegelijk wordt ook de rest opge-
knapt. Er komt een nieuw wandelpad, dat hele-
maal rond de baan loopt. Dit voert wandelaars 
langs de mooiste uitzichtpunten.’ Overigens 
niet over de baan zelf; dat zou te gevaarlijk zijn, 
voegt hij daaraan toe. 

De golfbaan maakt in zijn geheel deel uit van 
dat zogenoemde Zuiderpark. Samen met het 
nieuw aan te leggen Parkbos, ten westen van 
de golfbaan, en de wandelmogelijkheden op 
het landgoed Haarzuilen zelf vormt het een 
uitgestrekt natuurgebied. Merkx, die volgens 
Janssen meer thuis is in de ecologische en land-
schapsaspecten, valt hem bij. ‘Ik geniet zelf ook 
enorm van de omgeving. We mogen ons geluk-

kig prijzen dat we in zo’n mooi park spelen. Je 
hoort vogels zingen, soms zie je reeën langs-
komen en dan heb je natuurlijk nog de mooie 
bomen. Vooral in het voorjaar met het jonge 
groen en in het najaar met de herfstkleuren is 
het fantastisch.’
De omgeving wordt door de club gekoesterd, 
maar de baanuitbreiding is op de eerste plaats 
bedoeld om te komen tot een completere 
golfaccommodatie; daarover geen misverstand. 
Merkx: ‘Bij het golfspel gaat het om achttien 
holes, niet om negen. Al is het natuurlijk nooit 
een straf geweest om op zo’n mooie baan als 
De Haar de route van negen holes twee keer te 
doen.’ 

Ondergrond
De wateroverlast, waardoor de golfbaan in 
natte tijden weleens onbespeelbaar werd, 
wordt ook aangepakt. De bespeelbaarheid 
zal toenemen door een betere drainage, legt 
Merkx uit. ‘De kleiondergrond is lastig te drai-
neren. Daar hebben we in het verleden al veel 
mee geworsteld. Tonnen zand zijn er over de 
baan uitgereden. We hebben geprobeerd de 
grond luchtiger te krijgen en dat heeft alles bij 
elkaar wel een bescheiden verbetering opge-
leverd. Mede door de ervaringen in de praktijk 
weten we nu goed wat er verder nog moet 
gebeuren. Op de oude baan zullen de fairways, 
greens en holes grondig worden verbeterd. 
Toplagen worden afgegraven, doorgemengd 
en opnieuw opgebracht met een goede draina-
ge. Het resultaat wordt een baan die helemaal 
voldoet aan de hedendaagse eisen.’

De baanvernieuwing sluit aan bij het program-

ma van de club om voor een bredere groep 
aantrekkelijker te worden. De club wil bijvoor-
beeld meer jonge leden zien te krijgen. Dat dit 
lukt, is volgens Merkx mede te danken aan de 
golfschool van de club. ‘Die draait ontzettend 
goed. Jaren geleden hadden we maar één pro-
fessional, niet eens met een volle agenda; nu 
hebben we er drie, met boordevolle agenda’s.’ 
Reden genoeg, onderstreept hij, om vertrou-
wen te hebben in de toekomst, ook financieel.

Clubhuis
Alles bij elkaar is met het project ruim 3 mil-
joen euro gemoeid. Merkx: ‘Om het niet nog 
duurder te maken, is besloten dat het oude 
clubhuis voorlopig nog goed genoeg is. Dit 
is een concessie aan de financiële haalbaar-
heid, die we gelukkig geen drama vinden.’ Niet 
alleen het clubbestuur, ook de aannemer blijkt 
ervan overtuigd dat de club het project finan-
cieel aankan. Twijfels daarover die naar voren 
werden gebracht in de politiek, bleken een 

ACHTERGROND
5 min. leestijd

‘Niet “golf of 
natuur”, ook niet 
“golf en natuur”, 
maar golf ís 
natuur’

De golfbaan maakt deel uit van de kasteeltuin.
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laatste bestuurlijke hobbel die moest worden 
genomen. Gelukkig voor het project lieten het 
college van B en W van de gemeente Utrecht 
en een raadsmeerderheid zich hierdoor uitein-
delijk niet van de wijs brengen.

Aanbesteding
HGM wist het project binnen te halen, na 
een aanbestedingsprocedure waarbij de club 
bedrijven had aangeschreven die geschikt 
werden geacht om een dergelijk werk uit te 
voeren. Het plan van aanpak van HGM bleek 
de club het meest te bekoren. Dat had onder 
meer te maken, weet directeur Hans Schaap, 
met een combinatie van de beprijzing, het 

uitvoeringsplan, de kwaliteit van de in te zetten 
mensen en machines en de ervaring. De club 
vertrouwt erop dat de verlangde hoge kwaliteit 
ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Behalve 
goede referenties kon HGM melden dat het 
bijna alle benodigde machines zelf in huis 
heeft en dat die ook door eigen mensen zullen 
worden bediend. ‘Verder had ik een eigen plan 
ingebracht voor de #Lgrow-in$L van de baan. 
Dat is een serieuze zaak; in de 25 jaar dat ik in 
het vak zit, heb ik zo her en der veel mis zien 
gaan. Wij als HGM beheersen dit. Door er direct 
na het zaaien van het gras bovenop te blijven 
zitten en waar nodig direct in te grijpen, kun-
nen we zorgen voor een snelle en gelijkmatige 

opkomst en bijna geen onkruid.’
Net als zijn mededirecteur Joris Slooten, die 
zich heeft gespecialiseerd in duurzaamheid 
en ecologie in relatie tot golf, ziet Schaap het 
project De Haar als een kolfje naar HGM’s hand. 
Zowel bij de aanleg als bij het beheer van golf-
banen worden op het gebied van duurzaam-
heid grote stappen vooruit gezet, legt Slooten 
uit; reden waarom het bedrijf ecologie als een 
specialiteit heeft omarmd. ‘Het is niet eens 
meer een keuze. De uitvraag in deze sector is er 
gewoon naar; het is een eis is waar je niet meer 
omheen kunt.’

Vertrouwen
Bij de aanleg van een golfbaan, schetst Slooten, 
gaat het gauw om tientallen hectares grond. 
‘Dan krijg je zeker in Nederland met een hoop 
stakeholders te maken, die er allemaal iets van 
vinden. Om te kunnen slagen, is het belangrijk 
voldoende vertrouwen bij hen te wekken, te 
laten zien dat je alles zorgvuldig doet, ook als 
het gaat om milieu- en natuurwaarden.’

Met het programma Committed to Green 
begeleidt de Nederlandse Golf Federatie (NGF) 
beheerders van golfterreinen al sinds de jaren 
negentig naar een hogere standaard op het 
gebied van duurzaamheid. Dit is het voorwerk 
voor de zogeheten GEO-certificering (GEO 
staat voor de internationale Golf Environment 
Organisation). Het is deels een antwoord op 
de kritiek dat golfbanen soms niet zo milieu-
vriendelijk waren. Golfbanen zijn grastapijten, 
in stand gehouden met kunstmest, pesticiden 
en intensieve beregening, zo klonk het soms 
schamper. Ecologisch beheer is hierop een ant-
woord. Juist golfbanen zijn daar geknipt voor, 
volgens Slooten. Hij ziet De Haar als het voor-
beeld bij uitstek waar golf en natuurbeleving 
hand in hand gaan. ‘De overheid ziet het tegen-
woordig ook zo. In de Rijksnatuurvisie staat 
mooi beschreven dat natuur niet iets moet zijn 
voor aparte, daarvoor aangewezen gebieden, 
maar overal is, samen met andere functies. Het 
is dus allang niet meer “golf of natuur”, en ook 
niet “golf en natuur”. Golf, kunnen we nu zeg-
gen: dat ís natuur.’

‘Tijdens het spel 
geniet je ook van 
de omgeving’

Hans Merkx (links) en Paul Janssen (rechts)

Door de kap krijgt het Zuiderpark zijn open karakter terug. 

Uitbreidingswerkzaamheden in het park.
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Foley introduceerde in 2015 een serie slijpban-
ken, waarbij intensief werd samengewerkt met 
Toro, Jacobsen en John Deere. Alle relevante 
kooigegevens werden per merk in deze serie 
slijpbanken verwerkt. Hierdoor kunnen alle 
maai-units van Toro, Jacobsen en John Deere 
exact volgens de opgegeven fabrieksspecifica-
ties rond en achter worden geslepen en is de 
slijpkwaliteit honderd procent correct volgens 
de betreffende fabrikantgegevens. De maai-
kwaliteit en #Laftercut appereance$L kunnen 
behouden blijven. 

Alle kooimaaierfabrikanten, zoals Toro, 
Jacobsen en John Deere, hanteren dezelfde 
opbouw voor hun maaiunits. Bij elk merk wor-
den de hoeken aangepast, om zo goed moge-
lijk met de maaiunit te kunnen werken. 
Bij het scherp houden van kooimessen gaat het 
om rondslijpen, achterslijpen en het ondermes 
slijpen. Meestal zijn hier twee aparte slijpban-
ken voor nodig: een voor de ondermessen en 
een die kan rond- en achterslijpen. Met Neary-
slijpbanken kun je kooien rond- en achterslij-
pen. Zowel met de Foley- als de Neary-slijpbank 

kun je bepalen welke hoeken van de kooi je 
wilt slijpen en kan de maaiunit weer geheel 
worden teruggebracht naar de fabrieksspecifi-
caties. Zo bracht Toro recentelijk de Edgemax-
maaiunits op de markt en er is een Jacobsen-
maaier met een achterslijphoek van 45 graden. 
Dit alles dient voor het verkrijgen van een per-
fecte maaikwaliteit en #aftercut appereance$L.

Snijcilinder blijft scherp
Met de Foley- en de Neary-slijpbank kan de 
achterslijphoek op de snijcilinder volautoma-
tisch worden geslepen. Dit geeft veel voordelen 
tijdens het maaiseizoen. Allereerst ontstaat 
er een beter maaibeeld. Daarbij is er minder 
vermogen nodig, eenvoudigweg omdat de 
snijcilinder minder vermogen nodig heeft 
om te kunnen maaien. Zeker voor elektrische 
kooimaaiers is het van belang dat de snijcilin-
der scherp blijft en makkelijk blijft draaien en 
maaien. Ook zijn er minder kosten om de maai-
unit af te stellen, omdat een achtergeslepen 
snijcilinder langer scherp blijft en het daardoor 
minder vaak nodig is om het ondermes en de 
snijcilinder op elkaar af te stellen.

Honderd procent correcte slijpkwaliteit, zoals de fabrikant het heeft bedoeld

Het slijpen van kooien is zeer specialistisch 

werk. Wat is het dan mooi als slijpbanken 

conform alle relevante specificaties van een 

kooimaaier slijpen. Dit is het geval bij de Ameri-

kaanse Foley- en Neary-slijpbanken, waardoor 

de slijpkwaliteit perfect is. Milati Grass Machi-

nes is de importeur van deze slijpbanken. 

Auteur: Sylvia de Witt

Perfect maaibeeld door 
aantrekkelijke slijpbanken 
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Allemaal pluspunten dus, maar zijn ze ook 
gemakkelijk in het gebruik? Waarschijnlijk wel, 
want deze slijpbanken hebben een trainer-
modus, waarbij de bedieningsman stap voor 
stap door het slijpproces wordt begeleid. Door 
simpelweg aan te geven om welk merk en 
welk type kooi het gaat en hoeveel messen er 
geslepen moeten worden, herkent de slijpbank 
de maaiunits exact en gaat hij slijpen volgens 
de fabrikantspecificaties. Met het Accu-Touch-
regelsysteem van Foley kunnen gebruikers 
vooraf gedefinieerde hulpprogramma’s instel-
len en een animatie leidt hen stap voor stap 
door de set-up. 

Gebruiksvriendelijk
De Enk Groen en Golf gebruikt een volledig 
geautomatiseerde Foley Accu-Master 653-slijp-
bank om kooien te slijpen en een Foley Accu-
Pro 672 voor het slijpen van ondermessen. De 
Foley Accu-Pro 672 werd in 2014 gekocht, de 
Foley Accu-Master 653 in 2016. ‘We zijn erg 
tevreden over de werking van beide machines 
en de kwaliteit van het werk dat ze leveren’, 
zegt exploitatiebeheerder Eric van Velzen. ‘We 
moesten de machines wel even leren kennen, 
laat ik het zo zeggen. En niet iedereen in de 
werkplaats kan met deze slijpbanken werken. 
Zo gemakkelijk is het niet. Het vergt wel enige 
kennis, natuurlijk. Maar als iemand zich erin 
specialiseert en ermee aan de slag gaat, dan 
kan hij snel door. En zodra je de slijpbank kent, 
is hij heel gebruiksvriendelijk. Onze man had 
al ervaring met de oude slijpmachines en een 
behoorlijke basiskennis, dus hij stapte hier vrij 
makkelijk op over. Daarbij word je door Foley 
prima begeleid. Bij het installeren is er iemand 
van Foley een dag hier geweest.’ 

Van Velzen vindt 
het mooi dat de 
Foley-slijpbank de 
maaikooi herkent: 
is het een bepaald 
type Jacobsen, 
een John Deere 
of een Toro? 
Vervolgens stelt 
de slijpbank zich 
daarop in. ‘Op zich 
kun je zelf ook 
nog veel afstellen, 
zoals de slijphoek 
en dergelijke. 
Maar de kwaliteit 
is van zo’n hoog 
niveau dat je een 
heel mooie snee 
krijgt en daar gaat het om. 
Uiteindelijk wil je gewoon een mooi 
knip hebben van het ronsel op het ondermes. 
Hoe mooier je die snee maakt, des te langer die 
knip goed blijft en de maaikwaliteit dus ook.’

Een mooie snee
De gezondheid van het gras staat voor De 
Enk Groen en Golf voorop. Hierdoor blijft het 
gras minder gevoelig voor ziektes. Het allerbe-
langrijkste is dus een mooie snee, meent Van 
Velzen. ‘Dat is beter voor het gras. Het herstelt 
dan ook sneller, waardoor het minder gevoelig 
is voor schimmels.’ 

Ten opzichte van de vorige slijpers is de kwali-
teit beduidend beter en het wordt de gebruiker 
ook steeds gemakkelijker gemaakt. Van Velzen: 
‘Kijk naar de auto. Twintig jaar geleden vonden 

wij een navigatiesysteem, stoelverwarming of 
airco pure luxe; tegenwoordig is het standaard. 
Dat is ook het geval bij een slijpbank; wat 
vroeger een optie was, is nu standaard en er 
komen weer andere opties bij. De kwaliteit blijft 
stijgen.’

Naast de werking en de kwaliteit van deze slijp-
machines is de exploitatiebeheerder ook zeer 
te spreken over de service van de makers. ‘Dit 
zijn drie pluspunten. Ik kan wel zeggen dat we 
een paar jaar geleden een goede keuze hebben 
gemaakt.’

500 kilo zwaarder
H. Koop BV had als één van de eersten in 
Nederland een Foley Accu-Pro 633 om kooien 

Eric van Velzen:
‘We moesten de slijpbank 
even leren kennen, maar 
zodra je hem kent, is hij 
heel gebruiksvriendelijk’
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5 min. leestijd

te slijpen. Deze slijpbank is vooral aangeschaft 
omdat er veel vraag was naar het achterslijpen 
van messen. Daarnaast kocht Koop een Foley 
Accu-Pro 672 voor het slijpen van ondermes-
sen. Inmiddels gaan beide slijpbanken hun 
derde seizoen in. Willie Koop slijpt gemiddeld 
zo’n 250 kooien per jaar; in deze periode komen 
de kooien weer achter elkaar binnen. Hij vindt 
de Foley Accu-Pro 672 een handige machine 
waarop je bijna alle messen kunt slijpen, behal-
ve de ouderwetse gietijzeren ondermessen; die 
kunnen niet op de magneten geklemd worden. 
Ook met de Foley Accu-Pro 633 loopt hij naar 
eigen zeggen wel tegen dingen aan die je niet 
kunt slijpen. ‘Bij oudere kooimaaiers, bijvoor-
beeld, is het spannen van het geheel lastig. Dat 
geldt eveneens voor de oudere modellen van 
John Deere, Jacobsen en Toro. Dan moet je heel 
wat aanpassingen doen en hulpstukken maken 
om de messen geslepen te krijgen. Ook het slij-
pen van kooimaaiers van particulieren is vaak 
een probleem. De twee slijpmachines voldoen 

echter uitstekend op de nieuwere modellen 
van John Deere, Jacobsen en Toro.’ Ze zouden 
wel wat zwaarder gebouwd mogen worden wat 
betreft het materiaal en de plaat, vindt Koop. 
‘Als zo’n machine bijvoorbeeld 500 kilo zwaar-
der zou zijn, zou hij beter tot zijn recht komen. 
Dan staat hij steviger. Vooral de 672 geeft nu 
wat schokkende bewegingen.’

Koop zou het fijn vinden als er een automa-
tische voeding op zat, zodat je kunt instellen 
hoeveel je eraf wilt slijpen. ‘Nu moet ik er steeds 
naartoe lopen om te kijken of de kooi scherp is 
en daarna moet ik hem eventueel weer hand-
matig bijstellen.’ Verder is hij heel tevreden over 
de slijpbanken. Wat betreft de automatische 
voeding: dat was altijd al een optie, maar H. 
Koop BV heeft daar destijds niet voor gekozen. 

Een heel seizoen vlijmscherpe kooien
Bij Golfclub Cromstrijen wordt sinds drie jaar 
de Neary 181 gebruikt, een laagbudget-koois-

lijpbank waarmee kooien perfect volgens de 
specificaties van Toro, Jacobsen of John Deere 
geslepen kunnen worden, en daarnaast een 
Foley Accu-Pro 672-ondermessenslijpbank.
Hoofdgreenkeeper Theo Bestebroer vindt de 
slijpmachine erg gemakkelijk voor kooien. ‘Je 
hoeft de kooien niet compleet te demonteren 
om ze te kunnen slijpen. Alleen het ondermes 
moet eraf en dan kan de complete kooi in 
de slijpmachine. In korte tijd zijn de kooien 
weer scherp. Het slijpen is goed in te plannen; 
dat kan als het iets minder weer is. Het grote 
voordeel is dat je een heel seizoen lang vlijm-
scherpe kooien hebt. Voordat we deze machine 
hadden, brachten we de kooien één keer per 
jaar voor de winterbeurt naar de dealer en dan 
werden ze geslepen. Nu staan de kooien zo’n 
twee, drie keer per jaar in de slijpmachine en 
blijven ze goed scherp.’

TECHNIEK

‘Wat vroeger een optie was, is nu 
standaard en er komen weer andere 
opties bij. De kwaliteit blijft stijgen’

Theo Bestebroer:
‘Je hoeft de kooien niet 
compleet te demonteren 
om ze te kunnen slijpen. 
Alleen het ondermes moet 
eraf en dan kan de 
complete kooi in de 
slijpmachine'

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/article/28821/perfect-
maaibeeld-door-aantrekkelijke-slijpbanken
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Terugkijkend, en zelf al bijna vijf jaar gemotiveerd en intensief bezig om 
zo weinig mogelijk chemie te gebruiken, zeg ik: met de kennis en de 
wetenschap van nu is het zeer nobele doel om volledig chemievrij te wer-
ken tot nu toe onhaalbaar, tenzij we een kwaliteitsniveau op onze golf-
banen accepteren dat meer aan de Oostervaarderplassen doet denken. 
Willen we dat? Daarbij zal een ongecontroleerd, te vrij en te uitgebreid 
zelfreguleringssysteem nooit werken. Kijk maar naar andere branches, 
waar de hand wordt gelicht met de regels. Uiteindelijk zal iedere golfbaan 
gescand moeten worden en een op maat gemaakt handvest moeten krij-
gen. Streng, rechtvaardig en uiteraard op minimumbasis, maar met een 
triple escape! 

Golfbanen die gesitueerd zijn op niet al te beste gronden – en dat zijn er 
nogal wat in Nederland –met een slechte waterhuishouding en verdich-
ting kunnen de wedstrijd tegen onkruid zonder chemie echt niet winnen. 
Daarbij komt nog de extra werkdruk en niet te vergeten de mentale druk 
op greenkeepers, die met te weinig mensen hun werk moeten doen. En 
hoe zit het met de extra financiën om die dure alternatieve middelen en 
of extra mensen in te zetten? Komt dat extra geld er? 
Curatieve alternatieve producten tegen onkruid in grasvegetaties voor 
gebruik op grote schaal heb ik eerlijk gezegd nog niet kunnen vinden. 
Het jaartje krediet dat ons nog rest om het zogenaamde Lomdenken kans 
van slagen te geven, is met betrekking tot de onkruidproblematiek niet 
reëel. Overigens ook niet als het gaat om de bestrijding van emelten en 
engerlingen; vergeet deze laatste uitdaging niet.

Wat we zelf kunnen en gelukkig al veelvuldig doen ter voorkoming van 
de opkomst van onkruid, is de cultuurtechnische aanpak meer opwaar-
deren: optimale groeivoorwaarden voor het gras creëren en streven naar 
een zo dicht mogelijke grasmat. Persoonlijk mag ik mij op mijn baan 
gelukkig prijzen dat ik voldoende middelen ter beschikking heb, maar 

Kiezen tussen een golfbaan en 
de Oostvaardersplassen
John van Hoesen: ‘Het zeer nobele doel om volledig chemievrij te werken 
is onhaalbaar’

John van Hoesen, oud-voorzitter van de NGA en in die hoedanigheid een 

van de ondertekenaars van de Green Deal in 2015, weet als geen ander 

wat de Green Deal Sport inhoudt. In onderstaand opiniestuk geeft hij zijn 

mening.
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zelfs dan nog is het een hele uitdaging op alle fronten! En ik voorspel u: 
die wedstrijd gaan u en ik niet winnen. Of er moet een wonder gebeuren 
en de onderzoekers leveren ons net op tijd de juiste tools.

Ik geef een praktisch voorbeeld, dat laat zien dat het met ‘doe-het-
zelfreguleringswijsheid’ ook anders kan. Ook ik spuit jaarlijks tegen klaver, 
madelief en paardenbloem, maar wel maximaal selectief en nooit meer 
volvelds. Dit scheelt vele liters onkruidbestrijdingsmiddel per jaar. De pre-
cisiemethode is in dit geval niets anders dan ouderwets rondlopen met 
de rugspuit; veel minder belastend voor het milieu, maar wel heel veel 
arbeid. Ik vind dit dan ook een mooi voorbeeld dat aantoont dat het wel 
met minder chemie kan, maar niet zonder. 

Schimmels 
Het gevecht tegen schimmels gaan we winnen; daar ben ik van overtuigd. 
Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat ik, zelfs met 100 procent witstruis-
grasgreens, de greens het afgelopen jaar anderhalf maal behandeld heb 
met een fungicide. Maar -daar gaan we weer-: dan heb je toch nog steeds 
dat kleine beetje chemie nodig. 

Ik heb me de eerste drie jaar van de ontwikkeling, tijdens de ingroeifase, 
een slag in het rond gespoten tegen rondeplekkenziekte. Daarmee wil ik 
zeggen: een nieuw aangelegde of gerenoveerde baan vergt nu eenmaal 

chemie. Als straks blijkt dat laagrisicomiddelen nog net mogen, dan teken 
ik daarvoor en is de hele Green Deal niet voor niets geweest.

Zelfs met optimale inzet van organische meststoffen, biostimulanten, 
bodemverbeteraars, viltbestrijders en nieuwe of aangepaste mechanische 
bewerkingen zoals rollen, een andere maaihoogte, andere maaifrequen-
ties enzovoort, zullen we nooit het maximale golfgenot op hoog niveau 
beleven als er een totaal verbod op chemie komt. Natuurlijk, het begrip 
‘hoog niveau’ is subjectief, maar u en ik weten wat we bedoelen. 

Wat ik overigens steeds vaker van mijn collega’s hoor, is dat hun werkge-
ver geen duidelijke visie heeft op het onderhoud van een golfbaan, laat 
staan op de kwaliteitseisen waaraan deze moet voldoen. De weg naar te 
natuurlijk beheer wordt vaak ondoordacht, te snel en te intensief door-
gevoerd en schiet soms te ver door. En als dit verschijnsel de overhand 
krijgt, wordt dit door de overheid als de waarheid gezien! Waar vechten 
wij dan nog voor? 

Wees wijs, maar zit met gezond verstand en heel af en toe met een beetje 
chemie boven op dat gras, met je eigen greenkeeper of aannemer. Geef 
schimmel, onkruid, mos en andere ongewenste gasten geen kans in onze 
fantastische gecultiveerde grassen! 
Geef de golfbranche daarom nog even de ruimte om te mogen leren, 
proeven te doen en te ontdekken, om het omdenken te laten slagen. 

'De weg naar te natuurlijk beheer wordt vaak 
ondoordacht, te snel en te intensief doorgevoerd en 
schiet soms te ver door'

John van Hoesen NGA

'Het gevecht tegen 
schimmels gaan we winnen, 
daar ben ik van overtuigd'

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/article/28899/kiezen-tussen-een-golfbaan- 
en-de-oostvaardersplassen



Woord voorzitter…

Als snotneus van 18 jaar zocht ik een stageplek in de bosbouw. Een opleidingsplaats was moeilijk te 
vinden. Wel vond ik een plek voor een jaar op een golfbaantje in Den Dolder, niet wetende waar ik 
terecht kwam. Ik dacht: even een jaartje afzien en dan maar weer proberen bij Staatsbosbeheer. Al snel 
werd ik verliefd op ons wereldje. De golfers leken een soort ongeschreven code te hebben die ik als 
eervol en chic wil bestempelen (en die ik steeds meer zie vervagen; misschien iets voor een toekom-
stig stukje). Het werk zelf vond ik geweldig. Ik was met mijn neus in de boter gevallen. Arnoud de Jager 
was mijn hoofdgreenkeeper, oftewel mijn eerste mentor. Arnoud was toen voorzitter van de NGA en 
mijn collega’s en ik waren allemaal lid. Elke bijeenkomst werd door het hele team enthousiast bezocht. 
Als een trotse unit gingen we naar deze bijeenkomsten, trots omdat we elkaar hadden, trots omdat we 
greenkeepers waren en trots omdat we de NGA hadden met alle mooie bijkomstigheden. In het begin 
kende ik daar niet zoveel mensen. Ik volgde Arnoud gewoon en luisterde naar alle gesprekken tussen 
ouwe rotten in het vak. Ik luisterde en keek mijn ogen uit. Het was geweldig om te leren van John van 
Hoesen, Dick Vastenhouw, Rob Spruit, Mark Lampe, Rob Wilderom enzovoort, enzovoort. Dit waren 
mijn helden. Jaren later, nu ik inmiddels meer ervaring en kennis heb opgedaan en veel NGA-dagen heb 

bezocht, zit ik op de bank dit stukje te schrijven. Nu ben ik een snotneus van bijna 37 jaar, zelf voorzitter van deze mooie club en denk ik na 
over wat de NGA mij allemaal gebracht heeft. Alle contacten, waar ik veel respect voor heb, zijn denk ik mijn grootste winst. Onlangs kreeg ik 
in de mail een afmelding van een lid. Zijn reden was dat hij geen werk als greenkeeper meer kon krijgen en dat hij toch niet op de bijeenkom-
sten kwam. Heel vervelend natuurlijk, maar toch triggerde zijn verhaal mij, vond ik door zijn verhaal inspiratie voor dit stukje. De NGA heeft 
veel betekend en blijft veel betekenen voor jonge en oude snotneuzen die een mooie greenkeeperscarrière willen. 

Als bestuurslid zie ik wat er allemaal moet gebeuren om de NGA gezond en aantrekkelijk te houden. Ik krijg veel energie van de collega’s die 
met mij samenwerken aan deze mooie Alliantie. We hebben veel ambities en streven naar een NGA die in de toekomst voor nog veel meer 
enthousiaste greenkeepers gaat zorgen. Wil jij deel van deze ontwikkelingen zijn? Neem contact met ons op; dan vinden we samen vast iets 
tofs, zodat je deel kunt uitmaken van ons team. ‘Team’ staat tenslotte voor ‘together everyone achieves more’.

Met vriendelijke groeten,
Jannes Landkroon

NGA-Nieuws

Pro Turf Care (PTC) heeft een nieuwe sponsor!
Op 1 februari 2019 heeft Cees Wolters namens Textron Golf een spon-
sorcontract met PTC ondertekend. Textron Golf gaat PTC de komende 
twee jaar helpen om enthousiaste greenkeepers te ondersteunen bij 
hun studie en om hen werkervaring te laten opdoen tijdens korte of 
lange stages en/of toernooien. We hebben dit moment aangegrepen om 
Cees de onderstaande vragen voor te leggen.

1 Wat vind je van PTC?
‘Ik had ooit het genoegen de oprichting van PTC te mogen meemaken 
op het Rijk van Nijmegen. Een prachtig initiatief. Arnoud de Jager, de 
eerste voorzitter van het fonds, vertelde mij datzelfde jaar nog: als ik 
destijds die mogelijkheid had gehad, dan had ik het wel geweten!
En zo is het. Dit fonds biedt enthousiaste, leergierige greenkeepers de 
mogelijkheid zich op een unieke manier te ontwikkelen. Greenkeeping 
is een geweldig vak waarin je op fantastische plekken wereldwijd erva-
ring kunt opdoen. Mooi dat er zoiets als PTC bestaat!’

2 Waarom heeft Textron Golf ervoor gekozen om PTC 
te steunen?
‘In Engeland ontstond het Future Turf Managers Initiative (FTMI) in 2013 
door de samenwerking tussen BIGGA en Jacobsen. FTMI biedt enthou-
siaste greenkeepers gelegenheid om de vaardigheden te leren die nodig 
zijn om een succesvolle stap te maken naar een managementpositie 
in golf. FTMI is buiten de landsgrenzen getreden met edities in Spanje, 

Portugal, Denemarken, Australië en Nieuw-Zeeland als resultaat. Onze 
support laat zien hoe belangrijk wij de persoonlijke ontwikkeling van 
greenkeepers vinden. De gelegenheid om PTC te ondersteunen, naast 
de sponsoring door Pols van de NGA, past mooi binnen deze filosofie.’

3 Waarin zouden we elkaar in de toekomst kunnen 
versterken?
‘Ik denk dat we via mijn eigen netwerk en dat van mijn collega’s bij 
Textron Golf interessante mogelijkheden voor persoonlijke 
ontwikkeling kunnen ondersteunen.’



Leen van Beelen: ‘Er is genoeg om trots op te zijn’

Het jaar 2019 staat voor de NGA in het teken van TROTS. 
Nadat een jaar lang nieuwe leden zijn geïnterviewd, zullen 
de interviews in 2019 in het teken staan van TROTS. In 
december sprak ik je via de telefoon. Je vertelde mij dat je 
al 49 jaar, sinds 1 augustus 1970, als greenkeeper werk-
zaam bent. 49 jaar! Ik vroeg me af: hoe trots ben je dan op 
je werk, je vak? Kun je beamen dat je trots bent op wat je 
doet en hoe uit zich dat? En wat betekent trots zijn voor 
jou?

Als tienjarig jongetje begon ik als caddie op de oude locatie van de 
Noordwijkse. Ik woonde daar om de hoek en kwam door mijn vriendje, 
ook caddie, in aanraking met golf. Op mijn eerste werkdag arriveerde ik 
op een zondagmiddag om 12.00 uur op de golfbaan. Om 12.30 uur kreeg 
ik een tasje, een kachelpijpje, van de caddiemaster en ging ik mee met een 
mevrouw. Ik wist van toeten noch blazen. Zij sloeg af op de eerste tee. Ik 
rende vervolgens naar de bal en raapte hem op … Gelukkig kreeg ik na 
afloop toch nog de beloofde gulden. Trots ging ik de eerste dag naar huis 
met twee guldens. In die tijd werd ik Leentje genoemd. Er zijn nog steeds 
leden die mij zo noemen. Dat gevoel van erbij horen, ertoe doen, geeft 
mij een trots gevoel. Ik loop nog wel eens met leden naar de oude locatie. 
Hole 1 en 9 liggen er nog. 

Ik begon aan de Nijverheidsschool met een opleiding tot banketbakker. 
Na tweeënhalf jaar ben ik van school afgegaan in verband met bronchitis. 
Ik werd gevraagd om op de golfbaan te komen werken als vaste caddie op 
de oude baan. Oud-secretaris Wenkenbach vroeg mij of ik het greenkee-
persvak wilde leren. En zo geschiedde. Op maandag, woensdag en vrijdag 
was ik greenkeeper, op dinsdag, donderdag en in het weekend caddie.
Ik vind het een eer om te mogen werken op een van de mooiste golfba-
nen van Nederland. Als ik op televisie de beelden zag van het Open op 
onze, op mijn baan, was ik trots. Televisiebeelden die de hele wereld over 
gingen. Hé, daar loop ik, zei ik dan. Omdat ik ervaring had, mocht ik tijdens 
de Pro Am mee als caddie. Ik mocht Transavia-topman Peter Legro, tevens 
lid van de Noordwijkse, begeleiden. Tom O’Mahoney, de pro van Legro, 

koppelde ons, omdat ik rustig ben en Legro erg zenuwachtig was. Ik ben 
hier ruimschoots voor bedankt. Voor wat, hoort wat, vond Legro. Met 
mijn gezin ben ik een week naar Gran Canaria geweest. 
Ik heb passie voor mijn werk. Het is vakwerk, zeven dagen per week de 
baan in topconditie houden. Ik ervaar veel saamhorigheid met collega’s 
en leden. Nieuwe leden leid ik rond in ons greenkeepersonderkomen. Dit 
doe ik altijd één keer per jaar tijdens onze nieuwjaarsreceptie. Ik vind het 
een eer dat ik daar nog steeds voor word gevraagd. Het geeft me een 
groot gevoel van betrokkenheid. 

Wanneer en waarom ben je lid geworden van de NGA?
Ik ben lid van de NGA sinds het eerste uur. Ik ben niet veel naar verga-
deringen geweest. De reden om lid te zijn is het ontmoeten van collega’s, 
horen hoe het reilt en zeilt op andere golfbanen. Dat het lidmaatschap 
inclusief het blad Greenkeeper is, vind ik ook een grote meerwaarde.

Hoe zou je (jonge) mensen motiveren om greenkeeper te 
worden?
Twee zonen van een dierbare collega heb ik, uiteraard samen met hun va-
der, enthousiast gemaakt voor het vak. Het enthousiasme dat wij uitstraal-
den, het plezier waarmee we aan onze werkdag begonnen, de verhalen die 
we vertelden over het buiten werken, het in en met de natuur bezig zijn, 
heeft deze jongens doen besluiten in onze voetsporen te stappen. 

Wat zijn je activiteiten naast je werk?
Mijn vrouw en ik passen één keer in de week een hele dag op onze 
kleinkinderen. We vinden dat beiden geweldig om te doen. Verder fluit ik 
op zaterdag bij onze voetbalclub en kijk ik graag naar sport op televisie, 
met name snookeren en bowlen. Tien jaar gelden, toen ik 40 jaar in dienst 
was, kreeg ik de kans om naar St. Andrews te gaan voor het Brits Open. 
Toevalligerwijs speelde Jack (William) Nicklaus (bijnaam The Golden Bear) 
daar zijn laatste wedstrijd. Ik heb het geluk gehad met hem op de foto te 
mogen.

Hoe zouden collega’s en vrienden jou omschrijven?
Leen maakt van zijn hart geen moordkuil en kletst veel. Ik vind het heer-
lijk om bijvoorbeeld met clubleden en oud-clubleden en met oud-hoofd-
greenkeeper Simon van der Ploeg oude koeien uit de sloot te halen. 

Wie is je grote voorbeeld, op wie ben jij trots?
Mijn vrouw. Zij is 40 jaar met mij getrouwd. Tegenwoordig houden veel 
echtparen het niet zolang uit met elkaar. Ik ben ook trots op mijn schoon-
moeder. Zij was een wijze vrouw. Een gevleugelde uitspraak van haar was: 
Je hebt allemaal koren op ’t veld staan. Wat betekent: oordeel niet te snel, 
het kan jou ook overkomen.

Wat moet bij de lezer bijblijven na het lezen van dit 
interview?
Geniet van het leven. Er is genoeg om trots op te zijn. Qua carrière ben 
ik er trots op dat ik 49 jaar voor dezelfde werkgever werkzaam ben, het 
naar mijn zin heb, fluitend naar mijn werk ga, goede collega’s heb én een 
nationale titel op zak heb: de Prins Claus Beker.

De NGA interviewt haar (nieuwe) leden, met als doel elkaar 
te leren kennen en te inspireren. 
Auteur: Monique Madsen
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Agenda / save the date NGA-lidmaatschapsvoordeel

Uitnodiging regio west, 
28 maart 2019

14 maart: Dag van de Sportaccommodaties in Houten
28 maart: Regiodag west
18 mei: NGF Bird Watching Day 

Als lid van de NGA ontvang je het blad Greenkeeper. Dit voordeel breiden wij uit. 
Wil je in de plaats van Greenkeeper het blad Fieldmanager ontvangen? Geef het 
dan aan ons door via een mail naar info@ngagolf.nl

Keuzedeel onderhoud sportvelden en golfbanen gelanceerd
Wil jij aan het werk als greenkeeper of terreinmeester? Volg dan het nieuwe 
keuzedeel onderhoud sportvelden en golfbanen! Brancheorganisaties en onder-
wijsinstellingen hebben gezamenlijk e-learning en enkele interessante praktijkdagen 
ontwikkeld om jou klaar te stomen voor de praktijk!

Ga voor meer informatie naar: https://lnkd.in/dx2Q7yi 

Datum: 28 maart 2019
Locatie: Kraakman Perfors BV, Teylingerlaan 4, 2215 RR  Voorhout

Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit: 
09.30 uur Ontvangst
10.00 uur Presentatie Arjan Spek, werkzaam bij Milati Grasmachines BV
10.55 uur Pauze
11.10 uur Presentatie Arjan Spek, werkzaam bij Milati Grasmachines BV - 
  vervolg
12.15 uur Lunch
13.00 uur Tips & tricks with the three colors
15.00 uur Afsluiting

Wilt u aanwezig zijn op 28 maart, meld u dan voor 13 maart a.s. aan via 
info@ngagolf.nl. Er kunnen maximaal 50 personen deelnemen; NGA-leden krijgen 
voorrang. De toegang is gratis voor NGA-leden en sponsoren. De kosten voor 
niet-leden bedragen 20 euro.

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

Golfbaantoebehoren en overall leveranciers:
Dutch Golf-Supplies, Duchell, Eurofins, Xpert4Growth, Husqvarna, Vos 
Capelle, Oxland, ProGrass, Range King, Vitagro, Liber Greenkeeping, 
Fullriver Europe.

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

Graszaden:
Barenbrug Holland, DLF.

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

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

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

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

NGA-sponsorlijst

FEGGA Conference 
2019 in Rome
Deze jaarlijkse meeting van Europese greenkeepersasso-
ciaties heeft dit jaar in Rome plaatsgevonden. De NGA-
afgevaardigden waren Jannes en Martin. Ook bestuurslid 
William en oud-voorzitter Koert waren aanwezig, zodat 
Nederland stevig vertegenwoordigd was. Jannes gaf een 
presentatie over hoe we in Nederland de extreem warme 
weersomstandigheden van vorig seizoen hebben ervaren, 
William gaf een inkijk in de robotisering die in de bedrijfs-
voering van De Enk Groen & Golf is ingevoerd. Ten slotte 
maakte Koert het brede gezamenlijke belang van TuRF 
inzichtelijk, maar ook de gestructureerde samenwerking 
tussen greenkeepers van de NGA en de pro’s van de PGA. 
Tot slot werd Koert gekozen in en is toegetreden tot het 
bestuur van de FEGGA, zodat we nu een directe Neder-
landse inbreng hebben. 



NVG Nationaal Golfcongres 2019
Enkele honderden baaneigenaren, teaching professionals, clubbestuur-
ders, greenkeepers en andere betrokkenen uit de golfwereld kwamen 
op 30 januari bijeen in 't Spant in Bussum voor het jaarlijkse Nationale 
Golf Congres, met dit jaar als thema: Swing Together: samenwerking 
tussen alle bij de sport betrokken partijen is cruciaal; de waarde van 
golf is vele malen groter dan menigeen denkt. 
Het Nationaal Golf Congres heeft zich ontwikkeld tot een waardevol 
evenement voor vertegenwoordigers van banen en clubs en voor 
teaching professionals. Jaar in, jaar uit draait het evenement om de 
vraag hoe we mensen voor de sport kunnen winnen én behouden. 
Tijdens het jaarlijkse congres worden bij presentaties en workshops 
handvatten aangereikt om dat doel te bereiken. En die worden om 

twee redenen steeds beter: de organiserende partijen (NGF, NVG en 
sinds dit jaar ook PGA Holland) werken steeds nauwer samen, en ze 
presenteren gezamenlijk steeds meer data waar de clubs, banen en 
pro’s wat aan hebben.
Dit jaar presenteerden de NGF, NVG en PGA Holland de cijfers uit 
een gezamenlijk onderzoek naar de waarde van golf. Die cijfers tonen 
aan hoe krachtig de golfsport is en hoeveel kansen er zijn, hoeveel 
er nog valt te winnen voor alle partijen in de golfbranche door clubs 
gezond en banen winstgevend te houden, golfers enthousiast te maken 
en aan de sport te binden, spelers voor lessen te interesseren en 
golfers beter te maken.

Achtste NGA-GAB-dag op golfbaan Bernardus in Cromvoirt

Verslag eerste gewasbeschermingsdag 15 februari 2019 

Op dinsdag 19 februari 2019 vond de jaarlijkse regiobijeenkomst van 
de NGA en GAB weer plaats. Ruim 120 greenkeepers en sponsoren 
waren afgereisd naar het gezellige Brabant om een kijkje te nemen op 
deze mooie en on-Nederlandse golfbaan van internationale allure. We 
werden ontvangen met een kop koffie en natuurlijk een Bossche bol. 
Tijdens het ochtendprogramma werden de aanwezigen bijgepaat door 
diverse sprekers over de aanleg van deze baan: ‘van maisland tot golf-
baan’. De eerste spreker, Niall Richardson, superintendent op Bernar-
dus, vertelde over de totstandkoming van deze baan. Hans Kok van Jos 
Scholman bv beschreef de bouw van de baan. Olaf Bos van Barenbrug 
lichtte ons voor over de graskeuze van deze baan en het traject om 
een grasplant te ontwikkelen, dat 15 à 20 jaar duurt. Als laatste spreker 
was er Gavin Kelly van Profile, die een interessant verhaal hield over de 
toevoeging van het product profile aan de toplaag. Ter afsluiting kreeg 
de organisatie van deze altijd geslaagde regiodag, naast een bedankje, 
Bernardus-bier overhandigd namens het bestuur van de NGA. Na de 

lunch, met worstenbroodje, kregen we een rondleiding over de baan, de 
drivingrange en in de greenkeepersloods. Tijdens de afsluitende borrel, 
aangeboden door Scholman, konden we nog wat napraten over al het 
mooie wat we gezien hadden tijdens de rondleiding. 
We kunnen terugkijken op een gezellige, mooie en interessante dag. 
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die deze dag mogelijk 
gemaakt heeft:
Golfbaan Bernardus                                                                                                                                        
Noble Kitchen (Charlotte Broerse)                                                                                                                        
Jos Scholman                                                                                                                                         
Barenbrug  Graszaden                                                                                                                                     
Profile        
NGA-GAB 

Namens de organisatie: Koen Verhelst, Antoon Kuijstermans, 
Jeroen Vingerhoets en Eric Wijnhoven 

Een van de gewasbeschermingsdagen van de NGA vond, net als vorig 
jaar, plaats bij Kraakman-Perfors in Voorhout. Het is een prima locatie. 
Het eerste deel werd verzorgd door Ernst Bos, die ons meenam in de 
thema’s integrated pest management en integrated turfgrass management, 
en de noodzaak hiertoe in het kader van de Green Deal Sport 2020. 
Naast de actualiteiten werd er dieper ingegaan op de preventie van 
ziekten en plagen, en de veranderende maatregelen met de voortduren-
de ontwikkeling op het gebied van biologische bestrijding. Verder legde 
Ernst Bos uit dat de stressfactor in de grasplant grote invloed heeft 
op de vitaliteit en dat differentiatie in beheer en in sortiment een van 
de preventieve maatregelen is. Een actueel probleem dat het afgelopen 
jaar speelde, is hittestress. Door het veranderende klimaat krijgen we 
ook te maken met hittestress als het gaat om structurele speelkwaliteit. 
Net als bij de voorgaande onderwerpen was er ook nu weer ruimte 
voor interactie, die ook volop plaatsvond. Tot slot lichtte Ernst Bos een 
tipje van de sluier op over het bestrijden van onkruid. In opdracht van 
NGA/NGF/NVG bestudeert hij de problematiek van onkruidbestrijding 
zonder chemie. Hij vertelde ons over de verschillen tussen onkruidplan-
ten die wij nog niet kenden. Voor de groep was het een redelijk nieuwe 
wereld, waarin we terechtkwamen. Net als bij meer zaken rond de 

Green Deal Sport 2020 zullen er in de toekomst een andere benade-
ring en andere oplossingen voor de heersende problemen zijn. Na Ernst 
Bos belichtte Hendrik Schouwenaar de regelgeving omtrent spuiten en 
vooral spuitdoppen. Er kwam veel aan bod, zoals drukregistratie, driftre-
ductie en verschillende types doppen.
Beide heren informeerden ons over een pakkend en nieuw onderwerp. 
Op de plichtplegingen met de pasjes na leek het eigenlijk meer op een 
studiedag dan op een gewasbeschermingsdag. Ik vind dat prettig, omdat 
we er meer van kunnen opsteken dan van de gemiddelde licentiebij-
eenkomst bij een leverancier. Dat komt doordat we met mensen uit 
dezelfde branche bijeen zijn, maar de dag staat ook in het teken van 
gras en dat is waardevol. Verder was alles net als vorig jaar goed gere-
geld met koffie en een lunch en kon men weer nieuwe factsheets van 
de NGA/NGF/NVG meenemen, wat zeer werd gewaardeerd.

Kortom, het was een topdag, waarbij we ook nog een licentiepuntje 
kregen.

Sander Hoogland
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In dit artikel worden golfbanen opgeroepen om 
het baanbeleid eens grondig onder de loep te 
nemen, de golfers te informeren en de criteria 
voor het openstellen van de baan bij wisse-
lende weers- en terreinomstandigheden vast te 
leggen. Omdat geen twee banen hetzelfde zijn, 
volstaat het niet de winter policy van aangren-
zende banen te kopiëren. Elke baan is immers 
uniek. Vaak is het zelfs zo dat op één golfbaan 
een deel goed bespeelbaar is, maar andere 
delen van dezelfde baan het knelpunt vormen 
op basis waarvan de beslissing open of dicht 
uiteindelijk wordt genomen. Het opstellen van 
een dergelijk document zal moeten gebeuren 
met (lokale) deskundigen, waaronder in de 
eerste plaats natuurlijk de hoofdgreenkeeper, 
de baancommissie en hun reguliere adviseur(s). 
Belangrijk is ook dat het uiteindelijke document 
Baanbeleid vindbaar is op de eigen website 
en in het clubhuis, zodat iedereen zich op de 
hoogte kan stellen. Het doel van het clubbaan-
beleid is het beschermen van de golfbaan ten 
behoeve van de golfers. Men verlangt immers 
steeds meer een hoge kwaliteit tegen (de laag-
ste) aanvaardbare kosten. 

Schade-inschatting 
Bij het opstellen van het document Baanbeleid 
gaat het er in de eerste plaats om een inschat-
ting te maken van de schade die kan ontstaan 
wanneer de baan opengesteld wordt bij 
ongunstige weers- en terreinomstandigheden. 
Bij gunstige weersomstandigheden kan de 
baan druk bespeeld worden, met vervolgens 
wellicht normale slijtage of schade. Bij slechte 
weersomstandigheden is het doorgaans wat 
minder druk, maar met potentieel relatief veel 
schade. Bij veel betreding zal er dus de meeste 
kans op schade zijn in de ongunstigste peri-
ode voor betreding van de grasmat, en dat is 
wanneer er geen grasgroei is, er geen herstel 
plaatsvindt en men toch wil blijven spelen: in 
de winter! Dan kan er bij betreding beschadi-
ging optreden van het blad, van het groeipunt 
(de apex), van de graszode en in de vorm van 
structuurbederf (de bodem). Schade die ont-
staat door beschadiging van het blad, bijvoor-
beeld door vorst, kan de grasmat ter plaatse 
bruin doen kleuren tot ver in het voorjaar, met 
daarbij een aanzienlijke groeiachterstand van 
de grasplant. Als daarbij ook het groeipunt 

Baan open of dicht? 

Elk jaar vindt er wel ergens op een golfbaan een 

discussie plaats over het sluiten van delen van 

de baan bij ongunstige weers- en terreinom-

standigheden. In de meeste gevallen gaat het 

om baansluiting gedurende de winterperiode, 

als de golfbaan immers het meest kwetsbaar 

is. Dan blijken er in de praktijk bij gelijke 

weersomstandigheden sommige banen open 

en andere (deels) gesloten te zijn. Dat werpt de 

vraag op: wat zijn de aspecten die van invloed 

kunnen zijn op het wel of niet (tijdelijk) sluiten 

van (een deel van) de golfbaan? 

Auteur: Casper Paulussen 

Baanbeschermende 
maatregelen
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van de plant wordt beschadigd, sterft de plant 
geheel af! Schade aan de zode betekent ver-
volgens minder vlakheid, minder draagkracht 
en meer kans op ziekten, plagen en onkruid. 
Structuurbederf treedt op als de golfbaan 
betreden wordt bij te natte condities of bij 
opdooi. De schade die dan optreedt, is vaak 
groot en herstel zal slechts zeer geleidelijk en 
vooral moeizaam plaatsvinden. Behalve de hier 
genoemde cultuurtechnische (directe) schade 
is er ook nog de vervolgschade, namelijk een 
beschadigde en dus minder vitale grasmat met 
meer kans op schimmelaantasting en onkruid. 
Dit is een extra aandachtspunt bij chemievrij 
beheer; denk aan de Green Deal! 

Baanspecifiek
Zoals eerder vermeld, zijn er verschillen tussen 
banen als het gaat om wel of niet geopend 
zijn. Dat heeft in veel gevallen te maken met 
de lokale condities, oftewel de grondsoort, de 
waterhuishouding en ook (beperkingen in) 
de lokale constructie. Een zandbaan zal betre-
ding in de winter doorgaans beter kunnen 
verdragen dan een klei- of veenbaan. Greens 
en tees zijn in het algemeen redelijk tot goed 
gedraineerd en liggen ook vaak wat hoger en 
droger, zodat deze elementen minder beper-

kend zijn voor de bespeelbaarheid in de winter 
dan fairways, carry, paden e.d., en dus voor de 
vraag of de baan open of dicht moet. Als banen 
het hele jaar bespeelbaar willen zijn, zullen de 
vaak reeds bekende baanspecifieke knelpunten 
dus als eerste aangepakt moeten worden. Vaak 
zijn dat ook nog eens grote delen van de baan! 
Vandaar dat de baanspecifieke knelpunten vaak 
verschil uitmaken voor de mate van beperking 
in betreding en belasting in de winter.  

En dan? 
Het document Baanbeleid kan worden opge-
deeld in:
1. baanspecifieke cultuurtechnische knelpunten
2. algemeen geldende cultuurtechnische regels 

Bij punt 1 kunnen de unieke beperkingen van 
de betreffende baan uitvoerig beschreven 
worden. Daarbij kunnen maatregelen ter verbe-
tering genoemd worden, zoals gepland groot 
onderhoud en/of voorstellen tot renovatie. Ook 
kan besloten worden in bepaalde perioden een 
alternatieve route te spelen om de knelpunten 
(tijdelijk) te vermijden.

Punt 2 is wat lastiger. Er is veel discussie over de 
vraag in hoeverre de grasmat te lijden heeft van 

winterbetreding. Er is echter voldoende kennis 
en informatie beschikbaar over de schade die 
dan optreedt aan de grasmat. Dit kan helpen 
bij het uitzoeken waar de grenzen liggen met 
betrekking tot het accepteren van schade en 
bij het vaststellen van een meer baanspecifieke 
schadedrempel. 
a. Grote schade aan de grasmat treedt op
    wanneer deze betreden wordt bij zware 
    (nacht)vorst en het blad daarbij (wit) 
    bevroren is. Betreding leidt direct tot schade 
    aan de grasmat; om dit te voorkomen, moet 
    de baan gesloten blijven. 
b. Grote schade treedt op bij opdooi, wanneer 
    de toplaag ontdooit boven op een bevroren 
    ondergrond. De baan moet gesloten worden.  
c. Minimale schade treedt op bij vorst waarbij 
    de bodem bevroren is, maar de grasplant 
    zelf niet. Dan treedt alleen slijtage van de 
    grasmat op en kan deze wél betreden 
    worden. Intensieve (lokale) bespeling zorgt 
    dan echter wel voor slijtage, zonder herstel, 
    met als mogelijk resultaat een volledig kaal-
    gespeelde grasmat. 
d. Na opdooi of overvloedige regenval is de 
    toplaag met water verzadigd. Betreding leidt 
    dan tot grote schade door structuurbederf. 
    De baan moet gesloten worden. 

5 min. leestijd

Structuurbederf treedt op als 

de golfbaan betreden wordt bij 

te natte condities of bij opdooi

ACTUEEL
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Bovenstaande algemene richtlijnen gelden 
voor de grasmat en bodem in het algemeen. 
Aangezien de greens vanwege de gewenste 
hoge kwaliteit van de grasmat extra bescher-
ming vereisen, zijn eventuele beperkingen daar 
crucialer. Het in gebruik nemen van tijdelijke 
greens en tees is dan op veel banen gangbaar, 
maar ook daarbij zijn verschillen te zien in het 
beleid.

Tijdelijke greens en tees
Deze wintergreens of tijdelijke greens kun-
nen het gehele jaar dienst doen wanneer de 
omstandigheden daarom vragen. Ze kunnen 
dus behalve in de winter ook in het groeisei-
zoen in gebruik worden genomen, zoals bij 
groot onderhoud aan de greens. Dat betekent 
wel dat deze tijdelijke greens een bepaalde 
kwaliteit moeten hebben en dat ze voldoende 
in het regulier onderhoud moeten worden 
meegenomen. Bij voorkeur worden ze uitge-
maaid op een plaats die ver genoeg verwijderd 

is van de zomergreen en apron, en bij voorkeur 
met een andere aan- en aflooproute. Spreiding 
van belasting is immers op alle delen van de 
baan essentieel om schade aan de grasmat 
zoveel mogelijk te voorkomen. 

Voor tijdelijke (winter)tees geldt hetzelfde. 
Ook deze kunnen zowel in de zomer als in de 
winter tijdelijk in gebruik worden genomen. Bij 
de tees is de spelschade doorgaans groot door 
betreding, belasting en vooral het slaan van 
divots. De tijdelijke (winter)tee moet dus hoog 
en droog liggen en uit de bestaande route 
wordt geplaatst, waardoor de belasting wordt 
gespreid.
Bij de tees wordt er overigens ook vaak voor 
gekozen om de zomertees  in het spel te hou-
den, met daarbij twee opties: 
1. het veelvuldig verplaatsen van de markers 
    (spreiding van de spelbelasting)
2. het op één plaats laten ‘uitspelen’ van de 
    grasmat (lokale schade accepteren) 

Buggy’s en trolleys
Ook met betrekking tot buggy’s en trol-
leys is discussie gaande over het gebruik bij 
ongunstige terreinomstandigheden. Daarbij 
is het belangrijk zich te realiseren dat er bij 
het gebruik van buggy’s en trolleys minder 
spreiding is en dat er dus meer spoorvorming 
plaatsvindt. Daarom is zeker bij het gebruik 
van buggy’s een goed padenstelsel van groot 
belang; gezien de hoge aanleg- en onder-
houdskosten zal dit bij veel banen een van de 
knelpunten zijn. 

Samenvatting en conclusies
Het is gewenst om als club een document 
Baanbeleid (winter)bespeling op te stellen 
met de hoofdgreenkeeper, baancommissie en 
extern adviseur(s), om de golfers hierover voor-
af te kunnen informeren. Het beleid met betrek-
king tot baanbeschermende maatregelen heeft 
tot doel de golfbaan te beschermen en de 
kwaliteit van grasmat en bodem op de korte en 
op de lange termijn op het gewenste niveau te 
borgen. Dit beleid moet daarom ook bij de gol-
fers actief onder de aandacht gebracht worden. 
De beleidsregels zijn baanspecifiek en vragen 
dus lokale kennis en daarmee maatwerk. Het 
document bevat de baanspecifieke knelpunten 
en de algemene regels ter bescherming van, en 
vooral met respect voor de golfbaan.   

ACTUEEL

Casper Paulussen, 
onafhankelijk adviseur 
golfbanen

nibscanpro.com

 Een zandbaan zal betreding in de 
winter doorgaans beter kunnen 
verdragen dan een klei- of veenbaan

Be social 
Scan of ga naar:  
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Op 22 oktober 2015 werd de Green Deal 
Sportvelden ondertekend door een groot aan-
tal partijen in de sport, waaronder de NGF, de 
NGA en de NVG voor de golfsector en de BSNC, 
NOC*NSF, Cumela en de VHG namens de brede-
re buitensportsector. De Green Deal bestaat uit 
drie punten, die voor alle partijen gelden. Het 
eerste punt is dat er met ingang van het jaar 
2020 geen gewasbeschermingsmiddelen meer 
worden gebruikt buiten de landbouw en dus 
ook niet op golfbanen en sportvelden, behalve 
in situaties waarin dat strikt noodzakelijk is. Het 
tweede punt is dat de branche beargumenteer-
de voorstellen moet doen voor situaties waarin 
het gebruik van bepaalde gewasbeschermings-
middelen vooralsnog noodzakelijk is. Maar 
waar trek je de grens, wanneer is chemie écht 
noodzakelijk? 

Ben Moonen, directeur van de BSNC legt uit: 
‘Er wordt nu gewerkt aan een voorstel om als 
branche tot zelfregulering te komen met IPM 
(integrated pest management) als uitgangspunt. 
Dat betekent dat je onder strikte voorwaarden 
en in bepaalde situaties nog steeds gewasbe-
schermingsmiddelen mag gebruiken, mits je 
alle andere alternatieven hebt geprobeerd. Hoe 
we dat gaan invullen, is nog onderwerp van 
gesprek. Als branche hebben we de kans om 
richting de politiek met een beargumenteerd 
voorstel te komen. Als we geen goed alternatief 
hebben, is de kans groot dat de politiek een 
keihard verbod afkondigt. Bij zelfregulering zul-
len we ook moeten nadenken over handhaving.’

Bart van Kollenburg, sales manager open-
baar Groen bij Vos Capelle: het toetsen 

In 2015 werd afgesproken: geen chemie, tenzij strikt noodzakelijk.

Het is bijna 2020 en dus loopt de Green Deal 

voor sportvelden zo ongeveer op zijn eind. Dat 

betekent voor golf en sport dat geëvalueerd 

word t in hoeverre de ambitie van gewasbe-

schermingsmiddelenvrij beheer gerealiseerd 

is. Hoe zit de Green Deal voor sport en golf nu 

exact in elkaar? En hoe gaat de sector controle-

ren of iedereen zich eraan houdt?

Auteur: Linde Kruese  
en Hein van Iersel

Green Deal 2020: nadert de nullijn? 
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van alternatieven waar Ben Moonen op 
doelt is in principe al een verplichting. 
Iedereen die gewasbescherming gebruikt 
moet een Gewasbeschermingsmonitor bij-
houden. Vroeger heette dit document het 
Gewasbeschermingsplan. Hierin dien je onder 
andere aan te geven welke ziekten, plagen of 
onkruiden je verwacht, wat je er aan gaat doen 
om ze te voorkomen, hoe je je kennis op peil 
houdt, hoe je niet-chemisch in gaat grijpen en 
hoe je als laatste redmiddel eventueel chemisch 
in gaat grijpen. We moeten dus oppassen dat 
we het wiel niet opnieuw gaan uitvinden.  

Ook binnen de golfsector wordt achter de 
schermen druk gediscussieerd over de haal-
baarheid van een totaal verbod op gewasbe-
scherming. De NGF maakt er geen geheim te 
streven naar de nullijn, , want die komt er in de 
visie van Niels Dokkuma van de NGF onherroe-
pelijk. Door te streven naar de nullijn, bereik je 
voor de sector uiteindelijk het beste resultaat, is 
de mening van de golffederatie. 
John van Hoesen, voormalig NGA-voorzitter en 
een van de ondertekenaars van dit historische 
convenant uit 2015. Hij gelooft in ieder geval 
niet in zelfregulering. Ervaringen in andere 
sectoren hebben volgens Van Hoesen bewe-
zen dat dit alleen maar tot fraude zal leiden. 
Van Hoesen heeft sowieso een uitgesproken 

mening over het onderwerp; zo uitgesproken, 
dat we hem gevraagd hebben een aparte 
column over dit onderwerp elders in dit blad te 
schrijven. 

Bart van Kollenburg: ‘Wat me het meeste zor-
gen baart is de onkruiddruk op sportvelden en 
fairways. Fairways zijn moeilijker mechanisch 
te behandelen met de bekende methoden 
zoals Amazone, Fieldtopmaker, Vertistrong en 
Rotoknife. Ook de kosten voor mechanisch 
beheer zijn aanzienlijk hoger.

Uitbannen is haalbaar
Het laatste punt houdt in dat in situaties waarin 
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
niet voorkomen kan worden, alleen producten 
met een laag risico worden ingezet die voor de 
betreffende toepassing beschikbaar zijn, mits 
deze effectief genoeg zijn. De volgende stap, 
een totaal verbod op gewasbeschermingsmid-
delen, is volgens Ben Moonen in de meeste 
gevallen ook haalbaar. ‘Al zullen we moeten 
innoveren en qua professionaliteit stappen 
moeten zetten. Bij normaal beheer moeten 
we eigenlijk geen middelen willen inzetten. In 
extreme omstandigheden of wanneer er een 
ziekte in het veld zit, is het wel nodig dat je 
de patiënt een pilletje kunt geven. Voor een 
deel heeft het ook met acceptatie te maken. 

ACTUEEL
5 min. leestijd

Dit past uit-
stekend in de  
marketing van  
de golfsport,  
maar in de  
praktijk brengt 
het de sport in  
een gevaarlijke 
positie

Op woensdag 10 april vindt op de KNVB Campus in Zeist  De Landelijke Dag Green Deal Sportvelden  plaats. Dan worden voetbalverenigingen en 
sportveldbeheerders door BSNC, KNVB, Cumela Nederland en branchevereniging VGH geïnformeerd over de Green Deal. Er wordt kennis gedeeld 
door middel van praktijkvoorbeelden en er wordt bewustzijn gecreëerd. De golfsector is bij deze bijeenkomst de grote afwezige. Dokkuma ver-
klaart dat door te wijzen op de actieve rol van de NGF en de Golfalliantie in het verleden: ‘Wij hebben al jaren uitgebreid contact met onze achter-
ban over de Green Deal Sportvelden en duurzaam beheer.’

Ben Moonen John van Hoesen Niels Dokkuma

directeur BSNC voormalig NGA-voorzitter NGF
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Accepteren golfers of sporters dat er wat 
onkruid in een veld zit?’ 
Het gebruik van middelen met een lage 
milieudruk is een methode die in de bredere 
agrarische wereld veel wordt toegepast. Ook 
de Deense golffederatie wil het beleid zo aan-
passen dat greenkeepers alleen nog middelen 
met ee zo laag mogelijke toxiciteit mogen 
gebruiken. Hierover verscheen in vakblad 
Greenkeeper (nummer 4, 2017) een uitgebreid 
artikel onder de titel: ‘Deense golfsector meet 
werkelijke milieubelasting, terwijl Nederland lijkt 
aan te koersen op absolute ban op gewasbe-
schermingsmiddelen.’ Niels Dokkuma van de 
NGF: ‘Vergis je niet, de focus van onze overheid 
blijft onherroepelijk gericht op nulgebruik van 
chemische pesticiden. Ik zou daarom iedereen 
willen stimuleren om op zijn of haar manier te 
innoveren en in te zetten op aanpassingen in 
het onderhoud en beheer. Door daarbij duur-
zaamheid te omarmen, creëer je voor jezelf ont-
zettend veel toekomstbestendige oplossingen!’
Marcel Nijssen is namens Bayer actief in de 
golf- en sportmarkt. Nijssen herkent zich niet in 
de visie van Dokkuma. Volgens hem wordt hier 
iets geroepen dat weliswaar uitstekend past 
in de marketing van de golfsport, maar wat in 
de praktijk de sport in een gevaarlijke positie 
brengt. Spelers zullen afscheid nemen van hun 
eigen golfbaan en overstappen naar banen die 
er naar hun mening wel acceptabel bij liggen. 
Verder roept Nijssen de NGF op om beter uit te 
leggen wat de ‘nullijn’ inhoudt. Als voorbeeld 
noemt hij biostimulatoren en bioherbiciden, 
die volop gebruikt worden, maar ook onder het 
kopje gewasbescherming vallen. Deze midde-
len worden ook verboden als de nullijn wordt 
gehanteerd. 

Bart van Kollenburg: “ER wordt veel gespro-
ken over zogenaamde laag-risico middelen. 
Kan iemand mij uitleggen welke middelen 
dit zijn? Zover mij bekend wordt deze term in 
Brussel nog helemaal niet gehanteerd… Alle 
toegelaten middelen zijn getest op werking én 
veiligheid voor mens, dier en milieu. Alleen de 
middelen met de laagste milieubelasting zul-
len in de toekomst overblijven. Kanttekening 
hierbij is dat als de omzet op één bepaald 
product zo laag gaat zijn omdat het bijna niet 
meer gebruikt wordt, dat de fabrikant daar zelf 
dan wel de stekker uit gaat trekken, omdat het 
meer kost om de toelating in de benen te hou-
den dan dat het opbrengt. ‘
Ook dat is een soort van zelfregulering grapt 
van Kollenburg. Het medicijnkastje waar Ben 
Moonen het over heeft is dan wel heel snel leeg

Golfsector loopt voorop
Hoewel klein, is de golfbranche prominent 
aanwezig in de Green Deal Sport. Dat blijkt 
alleen al uit het grote aantal golfbranche-geori-
enteerde organisaties die de Green Deal mede 
hebben ondertekend. Ben Moonen: ‘Zowel de 
NGF als de NVG en de NGA hebben getekend. 
De golfsector zet ook grote stappen en loopt 
met het project GEO voorop in de sportvelden-
sector.’ Niels Dokkuma: ‘Qua monitoring doet 
golf het erg goed, met vorig jaar een respons 
van 87%. Ook met het project GEO lopen we 
voorop in de sportveldensector. Na jaren van 
proactiviteit door golfbaanbeheerders die voor-
oplopen op het gebied van duurzaamheid, zijn 
we nu een serieuze gesprekspartner voor de 
landelijke overheid.’ 

Hetzelfde proces heeft de Deense tegenvoeter 
van Niels Dokkuma bij de Deense golfbond 

Marcel Nijssen Torben Kastrup Petersen Bert van Kollenburg

Bayer Danish Golfing Union Vos Capelle

Ook binnen de 
golfsector wordt 
gediscussieerd 
over de haalbaar-
heid van een 
totaal verbod  
op gewas-
bescherming
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Actieve stof 
Zie tabel voor een voorbeeld van  
de toxische werking 

Milieubelasting 
per liter/kilo

Belasting per ha 
in max. dosering

Herbiciden
 

 
 
 

Fungiciden 
 

 

Insecticiden
  
Insecticiden 

florasulam

fluroxypyr, clopyralid, MCPA

fluroxypyr

jodosulfuron-methyl-natrium

tribenuron-methyl

cyprodinil en fludioxonil

prothioconazole

Trichoderma

harzianum T22

Bacillus

thuringiensis

imidacloprid

indoxacarb

Primus 

Saracen

Ariane FGS 

Tomahawk 200 EC

Hussar OD (offlabel)

Express ST (offlabel)

Switch 62,5 WG

Proline EC 250

Trianum-G

Trianum-P

Gnatrol SC

Merit Turf

Avaunt

0,5717

0,5717

0,487

0,8387

0,3837

1,515

0,70338

0,463

0

0

0

2,78815

3,4323

0,085755

0,085755

1,7045

1,50966

0,023022

0,022725

0,70338

0,3704

0

0

0

83,6445

1,544535

  Middel  

Disclaimer bij tabel: LET OP! Veel van de middelen in deze tabel zijn niet of niet meer toegelaten in Nederland en daarom misschien onbekend.

ACTUEEL

Welke aanpak is de beste om chemie beschikbaar te houden op de golfbaan? Ook de 
Deense golfsector maakt zich hard voor het verminderen van het gebruik van chemie 
op golfbanen, net als de Nederlandse. Een opvallend verschil tussen Nederland en 
Denemarken is dat de Denen veel beter inzichtelijk weten te maken hoe schadelijk of 
onschadelijk chemie is. Strategisch wellicht een slimme zet, omdat je daarmee mogelijk de 
deur openhoudt voor de beschikbaarheid van bepaalde laagtoxische chemische  
gewasbeschermingsmiddelen op de golfbaan. 

Het instrument dat de Deense golfsector hiervoor inzet, is allesbehalve nieuw. Toen 
de Nederlandse agrarische wereld een aantal jaren geleden in de Nota Duurzame 
Gewasbescherming liet zien een reductie van gewasbescherming met maar liefst zeventig 
procent te hebben bereikt, betekende dat niet dat het aantal liters of kilo’s gewasbeschermings-
middel met 70 procent was afgenomen, maar dat de milieu-impact drastisch was ingeperkt.  
De Deense golfbanen zijn sinds 2013 bij wet verplicht hun middelengebruik bij te houden en te 
rapporteren. De overheid heeft daarvoor een systeem geïntroduceerd. Op basis van de eigen-
schappen van elke baan worden op uniforme wijze quota toegekend voor het gebruik van  
insecticiden, herbiciden en fungiciden. Ook schrijft de wet voor dat aan elke inzet van chemie 
een alternatievenanalyse moet voorafgaan. Pas als de alternatieven uitgeput zijn, mogen  
chemische middelen ingezet worden en zelfs dan nog strikt binnen de toegekende quota. 

Michel Wimmers van Bayer is het hier hartgrondig mee eens. Het gaat volgens hem niet om de 
middelen an sich, maar om de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik, zowel op de baan als 
tijdens het vullen en schoonmaken van de apparatuur. Negentig procent van de ongewenste 
emissie zou gerelateerd zijn aan de laatstgenoemde handelingen. 

Michel Wimmers

Bayer

achter de rug. Op schriftelijke vragen van dit 
vakblad reageert Petersen: ‘Onze lobby was 
aanvankelijk gericht op een vrijwillig akkoord 
over de vermindering van gewasbescherming. 
Daarin zijn we niet geslaagd. Toch hebben 
we nu een regelgeving waarmee we over het 
algemeen tevreden zijn. We kunnen in beperkte 
mate nog steeds gewasbescherming toepas-
sen. Het uiteindelijke doel blijft een afname 
van het middelengebruik, maar in een tempo 
dat we bij kunnen houden en ons de tijd geeft 
alternatieven te ontwikkelen. Die strategie lijkt 
te lukken. De overheid lijkt naar ons te luisteren 
en ik geloof dat er zonder deze manier van 
samenwerken inmiddels al een compleet ver-
bod op gewasbescherming zou zijn.’

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/article/28907/green-deal-
2020-nadert-de-nullijn



1/201958

In deze uitgave van Greenkeeper worden de spotlights weer eens gezet 
op de Green Deal. Wat blijkt, en dat is al vaker gezegd: niemand weet  
wat die uiteindelijk inhoudt. Vraag de gemiddelde greenkeeper of field-
manager wat Green Deal inhoudt en het antwoord zal zijn: ‘Nou gewoon, 
dat je niks mag spuiten’. Dat klopt, maar het is zeker niet de hele waar-
heid. Hoogstens de ambitie of uiteindelijke stip op de horizon. Daar zitten 
veel mitsen en maren aan en veel verhullend of juist onthullend taal-
gebruik rondom heen.  De NGF praat bij voorkeur over chemische  
pesticiden. Bedrijven als Bayer hanteren het wat omfloerste woord 
gewasbescherming. Beide woorden zijn aantoonbaar fout. De Green Deal 
gaat niet alleen over pesticiden, maar helaas ook over biologische  
middelen. En zelfs daar zit nog een grijs gebied tussen. Eigenlijk gaat 
het dus over ieder middel dat een officiële Ctgb toelating heeft. Ook 
het woord gewasbescherming vertelt niet de hele waarheid. Sommige 
gewasbeschermingsmiddelen beschermen misschien die ene plant,  
maar dat doen ze door een andere plant uit te schakelen.

Niet is zo veranderlijk als de mens in dit ingewikkelde chemiedossier.  
Ik ben eens rondgedwaald in de archieven van dit vakblad. Iets meer dan 
tien jaar geleden pleitte de NGF in dit vakblad nog voor de toelating van 
maar liefst drie nieuwe antischimmelmiddelen. Amper één jaar later werd 
een vierde middel op de wish list geplaatst en investeerde de NGF daar 
serieus geld in. Als ik het me goed herinner ging dat om een slordige 
100.000 euro. Hoe anders zijn nu de kaarten geschud? De NGF maakt er 
geen geheim van dat zij voor de nullijn gaan en dus een complete ban  
op chemie. De redenering daarachter is dat dit uiteindelijk toch gaat 
gebeuren. Een bijzonder argument, want niemand weet wat er  
uiteindelijk gaat gebeuren. Amper tien jaar gelden trok de NGF de  
portemonnee om de gifkast vol met nieuwe middelen te krijgen en nu 
wordt er opnieuw geld geïnvesteerd om de sector te overtuigen dat die 
middelen niet nodig zijn.

Ik ben bang dat de echte reden van die ban op chemie is dat dit niet 
meer past in plaatje dat de golfwereld van zichzelf heeft. Een marketing 
praatje noemt iemand dat in het artikel over Green deal in deze uitgave.  
Maar wel een marketingpraatje waar de gewone greenkeeper of golfbaan 

weinig of niets aan heeft. Die wordt gewoon net als vanouds afgerekend 
op de uitstraling van de baan. Zou het handig zijn om het eerlijke en  
volledige verhaal te gaan vertellen?  Natuurlijk bekt het lekker om te  
kunnen zeggen dat je compleet ‘schoon’ bent als sector. Maar het verhaal 
dat je serieus goed bezig met het terugdringen van chemie is marketing 
wise misschien net zo effectief.

Met vriendelijk groet,
Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur

Marketing Deal

Ik ben bang dat de echte  
reden van die ban op chemie 
is dat dit niet meer past in 
plaatje dat de golfwereld  
van zichzelf heeft

De Green Deal gaat niet  
alleen over pesticiden, maar 
helaas ook over biologische 
middelen. Eigenlijk over  
ieder middel dat een  
officiële Ctgb toelating heeft

HOOFDREDACTIONEEL

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/article/28902/marketing-deal
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NOTHING RUNS LIKE A DEERE

*Alleen verkrijgbaar bij deelnemende dealers tot 31 april 2019. **De financieringsactie is geldig t/m 31 
oktober 2019. Vraag uw dealer naar alle voorwaarden en condities. Alle aanbiedingen zijn onder 
voorbehoud van acceptatie door John DeereFinancial, ‘s-Hertogenbosch. 

 FINANCIERING 
VANAF

0%**

2500E met elektrisch aangedreven maaikooien, nu voor de prijs van 
een 2500B met mechanisch aangedreven maaikooien. Vraag uw 
dealer naar een offerte op maat.

MOGEN WIJ U 
UPGRADEN?

KOOP EEN 2500E – 
VOOR DE PRIJS VAN
EEN 2500B*
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