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Gast 
hoofdredacteur

Kristian
Summerfield

www.greenkeeperoftheyear.nl

De beste argumenten 
voor maaien met de hand
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www.toro.com

www.jeanheybroek.com

EGCOA

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

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

Toro: De juiste keuze

The leader in golf.
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graszaadmengsels voor
professionals
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De beste golfprofessionals 
spelen op een topmat van 
het allerbeste graszaad.
IN ONZE MENGSELS ZITTEN DE TOPRASSEN 
VAN GRASGIDS, STRI EN NTEP-LIJST.

Speciale 4turf actie.Koop 4turf graszaad en ontvang de GRASSPION met 
NASA-technologie GRATIS! *

* Vraag naar de voorwaarden
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Als je Kristian Summerfield vraagt naar de basis van Greenkeeping, dan verwijst hij al snel naar het boek ‘Practical Greenkeeping’ van Jim 

Arthur. Summerfield raadde ons ook een artikel van Laurence Pithie aan. Pithie was de eerste greenkeeper die in 1991 het BIGGA’s Master 

Greenkeeper Certificate de wacht sleepte. In zijn stuk ‘Getting the basics right’ vertelt Pithie wat er nodig is om ervoor te zorgen dat de baan 

er zo goed mogelijk bij ligt.

Kristian Summerfield: 'This is my bible'34
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Het kost wat, maar dan heb 
je ook wat

Sinds april 2014 is het product Interface 

van Bayer op de markt. De afgelopen 

twee jaar werd een aantal proeven met 

dit middel gedaan op verscheidene golf-

banen. Enkele greenkeepers en deskun-

digen vertellen over hun ervaringen met 

dit fungicide. 

20 en verder

Colofon

Greenkeeper -een uitgave van NWST NeWSTories 

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

exemplaren verspreid onder (hoofd)greenkeepers, 

baancommissarissen, managers en bestuurders van 

golfaccommodaties, toeleveringsbedrijven, 

overheden en individuele abonnees.

Redactie & commercie

NWST NeWSTories bv

Fransestraat 41

6524 HT Nijmegen

T 024-3602454

F 024-3602464

I www.greenkeeper.nl

M info@greenkeeper.nl

Hoofdredacteur:  Hein van Iersel (hein@nwst.nl

Redacteurs: Kelly Kuenen (santi@nwst.nl)

Vormgeving:  Marie Cecile Oosterhout

Advertenties: Alberto Palsgraaf 

  (alberto@nwst.nl)

  Peter Jansen (peter@nwst.nl)

Redactiecommissie

Casper Paulussen, Lambert Veenstra, Gerard van 

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

Alphen

Abonnementen

69,- per jaar. De abonnementsperiode loopt van 

1 januari tot en met 31 december van ieder jaar en 

uw abonnement zal jaarlijks automatisch worden 

verlengd, tenzij uw schriftelijke wederopzegging 

uiterlijk 31 oktober voorafgaand aan de nieuwe 

abonnementsperiode in ons bezit is.

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de 

inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehou-

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

auteur. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke 

toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd en/of 

openbaar gemaakt door middel van druk, scan, fotoko-

pie, elektronisch of op welke wijze dan ook. Greenkeeper 

wordt tevens elektronisch opgeslagen en geëxploiteerd. 

Alle auteurs van tekstbijdragen in de vorm van artikelen 

of ingezonden brieven en/of makers van beeldmateriaal 

worden geacht daarvan op de hoogte te zijn en daarmee 

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

inkoopvoorwaarden. Deze zijn bij de redactie ter inzage of 

op te vragen.

32 De doodsklap voor traditionele 
fairwaymaaier

De introductie van een hybride fairway-

maaier door Toro op de Golf Show in de VS 

is geen groot nieuws. John Deere was het 

bedrijf uit Minnesota al enige jaren voor. 

Toch zijn Maarten van Heck en Arne van 

der Valk van Toro-importeur Jean Heybroek 

van mening dat de traditionele fairway-

maaier zijn langste tijd heeft gehad.

Nederlandse Greenkeepers Associatie 
28  Informatiepagina’s
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Metamorfose voor Ternesse G&CC

Een 18 holesgolfbaan, waarbij in een latere fase ook 

nog een 9 compactholes voorzien werd, ligt op amper 

een boogscheut van het centrum van Antwerpen. Deze 

baan werd de afgelopen vier jaar stevig onder handen 

genomen. De baan werd droger, maar bovenal visueel, 

esthetisch en strategisch aantrekkelijker. 

38

41

16 

inhoud

Handmatig maaien...

In het juryrapport van de Greenkeeper of the Year Award 2015 stelde 

de jury onder de indruk te zijn van Kristian Summerfields hang naar 

perfectie. Zij bewonderde onder andere het feit dat hij ‘altijd hand-

matig de greens maait, zonder enige concessie’. Geen wonder dat 

Summerfield de redactie voorstelde een stuk te wijden aan handmatig 

maaien. Maar goed, handmatig maaien, hoe doe je dat? Leden van 

het St. Andrews Link Trust Greenkeeping Team geven tips.

Top-10 redenen om te rollen

Summerfield gelooft heilig in de positieve werking van het 

rollen van greens en ziet zich in zijn mening bevestigd door 

turf-professor Thomas A. Nikolai. Nikolai is werkzaam als 

wetenschappelijk specialist aan de Michigan State University 

en weet als Doctor of green speed alles over een optimale 

green. Zie hier: de top-10 voordelen van lichtgewicht rollen.
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Kristian Summerfield 

als gast-

hoofdredacteur
Kristian Summerfield, Greenkeeper of the Year 

2015, bracht afgelopen week een bezoekje 

aan de redactie van vakblad Greenkeeper. 

Summerfield fungeert het aankomende nummer 

als gast-hoofdredacteur. Vakblad Greenkeeper 

plaatste Summerfield tijdelijk in de stoel van de 

hoofdredacteur Hein van Iersel, en vroeg hem 

wat hij graag in de aankomende editie zou 

zien verschijnen. Summerfield was niet bepaald 

onvoorbereid, want hij bezocht het kantoor met 

een aardig aantal ideeën. Samen met de redactie 

braindstormde hij afgelopen week over een inte-

ressante invulling van het blad. 

Koninklijke Haagsche 

G&CC best 

gewaardeerd
Ieder jaar presenteert de ratingwebsite leading-

courses.com een ranglijst van de best scorende 

golfbanen. Dit jaar staan Koninklijke Haagsche, 

Golfclub Landgoed Nieuwkerk, BurgGolf 

Herkenbosch en Golfbaan het Woold het hoogste 

in de verschillende lijsten. Koninklijke Haagsche 

is met een beoordeling van 8,8 de best sco-

rende club. Dit jaar heeft Leadingcourses.com 

zes ranglijsten opgesteld: de beste 18 holes-

golfclubs, de beste 9 holesgolfclubs, de beste 

golfbanen, de beste par-3-golfbanen, de beste 

prijs-kwaliteitverhouding en de meest gastvrije 

club. De Koninklijke Haagsche (Wassenaar) scoort 

het hoogst bij zowel de beste 18 holesgolfclubs 

als de beste golfbanen. Golfclub Landgoed 

Nieuwkerk (Goirle) scoort het hoogst in de lijst 

van 9 holesgolfbanen. BurgGolf Herkenbosch 

staat het hoogst in de lijst van 3-par-golfbanen. 

Golfbaan het Woold (Asten/Heusden) staat zowel 

in de lijst van beste prijs-kwaliteitverhouding als 

die van meest gastvrije club bovenaan.

Leadingcourses stelt zijn ranglijst ieder jaar op 

aan de hand van de golfbaanbeoordelingen die 

bezoekers op de website kunnen achterlaten. De 

Golfers' Choice-ranglijsten van Leadingcourses 

onderscheiden zich volgens eigen zeggen doordat 

ze gebaseerd zijn op meningen van golfers, die 

op elk moment online te raadplegen zijn. Het kan 

daardoor voorkomen dat bepaalde gerenommeer-

de golfbanen niet in deze ranglijsten voorkomen, 

simpelweg omdat je daar als 'gewone golfer' 

niet kunt of mag spelen. Naast de ranglijsten in 

Nederland zijn ook ranglijsten voor andere landen 

samengesteld.

Bull Award voor 

Heybroek
Toro-importeur Jean Heybroek heeft na een aan-

tal jaren weer de Toro Bull Award gewonnen. 

Dit is een prijs die het bedrijf in Michigan uitreikt 

aan de Toro-importeur met de beste prestaties. 

De award wordt uitgereikt aan de importeur die 

de beste cijfers laat zien op het gebied van klant-

tevredenheid, marktaandeel en financiële positie 

van alle importeurs in het EMEA-gebied (Europe, 

Middle-East, Africa). De award wordt later dit jaar 

uitgereikt door Mike Hoffman, CEO van The Toro 

Company, tijdens een bijeenkomst met het voltal-

lige Heybroek-personeel in Houten.

Nieuws
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18 en 19 april 2015: 

Nationale Open 

Golfdagen
Als onderdeel van de Nationale Sportweek 

worden op 18 en 19 april de Nationale Open 

Golfdagen georganiseerd. Op deze dagen kan 

iedereen kennismaken met de golfsport bij een 

van de deelnemende golfbanen en -clubs in 

Nederland. Met de Open Golfdagen wordt de 

mogelijkheid geboden om gratis en vrijblijvend 

kennis te maken met de golfsport. De golfbanen 

en -clubs bieden een afwisselend programma aan 

de bezoeker een leuke dag te bezorgen. 

Geïnteresseerden kunnen een kijkje nemen op de 

golfbaan, in het clubhuis, 'proeven' van de sfeer, 

van het aanbod en natuurlijk van de sport zelf. 

Dit jaar worden de Nationale Open Golfdagen 

aangeboden in elke provincie. De Nationale 

Open Golfdagen worden georganiseerd door de 

Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties 

(NVG), in samenwerking met de Nederlandse Golf 

Federatie (NGF) en de Professional Golf Associatie 

Holland (PGA Holland).

Kijk voor meer informatie en 130 deelnemende 

golfbanen en -clubs op www.opengolfdag.nl.

Nederland grote 

octrooiaanvrager
In 2014 vestigde Nederland een nieuw record 

wat betreft het aantal octrooiaanvragen. Dat 

meldt het Europees Octrooibureau (EOB). In 2014 

ontving het Europees Octrooibureau bijzonder 

veel aanvragen; het aantal steeg met 3,1% ten 

opzichte van het jaar daarvoor. Nederland diende 

een relatief groot aantal octrooiaanvragen in. 

Met 406 aanvragen per miljoen inwoners staat 

Nederland op de derde plaats van landen die 

veel octrooien aanvragen. Zwitserland en Finland 

staan boven aan de lijst. Het aantal aanvragen 

vanuit Nederland steeg met maar liefst 17% ten 

opzichte van het jaar ervoor. De drie bedrijven die 

bij het EOB de meeste octrooien aanvragen, zijn 

Samsung, Philips en Siemens. In Nederland zijn 

Philips, DSM en Shell de grootste octrooiaanvra-

gers met respectievelijk 2317, 849 en 285 aanvra-

gen. In verhouding tot andere Nederlandse bedrij-

ven groeide het aantal octrooiaanvragen van DSM 

het meest. De EOB ontving de meeste octrooiaan-

vragen op het gebied van biotechnologie, medi-

sche technologie en elektrische apparaten.

Rein Drost en RDM 

Parts verhuisd
In maart zijn de bedrijven Rein Drost 

Machinehandel en RDM Parts verhuisd. Beide 

bedrijven blijven wel in Echteld gevestigd. Vanaf 

16 maart 2015 is het nieuwe adres: Spoorstraat 

3A, 4054 MA Echteld. 

Samenwerking 

De Hooge 

Rotterdamsche en 

Aha de Man 

verlengd
Golfbaan De Hooge Rotterdamsche en Aha 

de Man hebben hun contract verlengd. 

In dat contract hebben zij hun samen-

werking bij het dagelijks onderhoud van 

de baan vastgelegd. Golfbaan De Hooge 

Rotterdamsche zal de komende jaren steeds 

beter bezocht worden; dat is althans de 

insteek van de verlengde samenwerking 

tussen beide partijen. Het afgelopen jaar 

heeft de golfbaan een echte transitie onder-

gaan, van De Rottebergen naar De Hooge 

Rotterdamsche. ‘Die omslag is niet vanzelf 

gegaan’, vertelt Marie-José van der Klift. ‘De 

verandering in aanpak hebben we kunnen 

bewerkstelligen in samenwerking met onze 

leden en businesspartners. Iedereen heeft op 

zijn of haar manier daarin een belangrijke 

bijdrage gehad. De samenwerking met Aha 

de Man verloopt al jaren erg plezierig. De 

baan wordt steeds beter door onze gasten 

beoordeeld en heeft per jaar een steeds lan-

gere periode ideale speelcondities.’  

‘De greenkeepers van Aha de Man voelen 

zich gastheer voor de golfers op onze golf-

baan. Zij doen er alles aan om de golfer 

met een goed gevoel van de 18e green te 

laten stappen. Dat is voor ons van levens-

belang. Een tevreden golfer komt immers 

graag terug. Terwijl onze jongens – want zo 

beschouw ik onze greenkeepers toch wel 

– voor een optimale speelervaring zorgen, 

proberen wij de faciliteiten in en rondom het 

clubhuis en restaurant zo klantvriendelijk en 

gastvrij mogelijk aan te bieden. Die samen-

werking leidt tot de beste klantenbinding. 

Daarom is het een logische stap dat wij het 

contract voor het dagelijks onderhoud van 

de golfbaan bij ditzelfde team hebben neer-

gelegd, op weg naar nog meer tevreden 

klanten.’
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Nederland:

Harry van het Hof      

harry.vanhethof@compo.be      

06/836 047 65

België:

Paul Mertens      Jo Verschueren

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

0497/58.89.02     0497/58.89.31

WWW.COMPO-EXPERT.BE

Bijna 50% van de stikstof in de vorm van Isodur®.

Dit geeft een gelijkmatige groei gedurende 3 à 4 

maanden.

Door de langzaam werkende Isodur stikstof is er 

geen uitspoeling.

MetMet Floranid® Master extra wordt het aantal strooi-

beurten verminderd.

De zeer fijne korrel (0,5 - 1,8 mm) verdwijnt snel in 

het gras en komt niet in het maaisel terecht.

FLORANID® MASTER EXTRA 
(19+5+10 (+2))

DE STIKSTOFMESTSTOF MET EXTRA FIJNE 
KORRELS VOOR HOOGWAARDIGE GAZONS, 
GREENS EN TEES VAN TOPKWALITEIT.

Machine- 
presentaties

Demon- 
straties

... en nog  
veel meer!

Adviesver-
strekking door 

experten

 
Meettechniek 

voor de gazon- 
kwaliteit

Product - 
nieuwig- 

heden

Testen  
van gazon- 

soorten

2015

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

demopark + demogolf 2015

Speciale gazonshow
Greenkeeper’s Day op 22 juni 2015!

 

Hoofdgreenkeeper m/v 
 
 

Vind je het uitdagend om Hoofdgreenkeeper te zijn van een van 
de mooiste golfbanen van Nederland? 

Golfbaan ’t Zelle is een 18 holes A status baan onderhouden door Agrec 
Zelle b.v.  De golfbaan (90 ha.) is ingepast in  het Achterhoekse coulisse-
landschap en wordt onderhouden op een zeer hoogwaardig niveau. De 
golfer beoordeelt de baan met een 8,1,  waardoor de baan in de ranking 
op nummer 13 van Nederland staat. Agrec Zelle b.v. is op verschillende 
vlakken actief in de agrarische en recreatieve sector op het landgoed Zelle. 
De greenkeepers zijn in dienst van Agrec Zelle b.v. en opereren met goede 
apparatuur vanuit een gloednieuwe bedrijfslocatie. 

Agrec Zelle heeft per 1 juni 2015 een functie van Hoofdgreenkeeper 
beschikbaar. 

Zie voor uitgebreide vacaturetekst: www.greenkeeper.nl/vacatureoverzicht

Bent u geïnteresseerd in deze functie dan verzoeken wij u uw 
sollicitatiebrief voorzien van cv, vóór 13 april 2015, te richten aan: 
Agrec Zelle b.v., t.a.v. dhr. A.J. van Dorth tot Medler, Sarinkdijk 21, 7255 
MS Hengelo (Gld). of mailen naar avandorth@agreczelle.nl  

Redexim
www.redexim.com

Zuid-Holland: 
Van den Berg machines
015-3696841  
berg@bergmachines.nl

rest NL: 
Gebr. Bonenkamp
030-6880999
info@gebrbonenkamp.nl

verti-drain@redexim.com

Verti-Drain 15-serie NIEUW
goedkoop en razendsnel

Redexim

Single Side Spinner Rink 
strooit vanaf buiten de green

www.redexim.com

Zuid-Holland: 
Van den Berg machines
015-3696841  
berg@bergmachines.nl

rest NL: 
Gebr. Bonenkamp
030-6880999
info@gebrbonenkamp.nl

verti-drain@redexim.com
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TU Delft zoekt 

Greenkeepers 
Masterstudenten Industrial Design van de TU 

Delft zijn op zoek naar greenkeepers die een 

korte online enquête willen invullen. Het onder-

zoek richt zich op dauwverwijdering. Onder de 

deelnemers wordt een VVV-bon van 25 euro 

verloot. De antwoorden zijn volledig anoniem 

en zullen gebruikt worden om andere methoden 

van dauwverwijdering te onderzoeken. Indien 

deelnemers kans willen maken op de VVV-bon 

ter waarde van 25 euro, kunnen ze onderaan de 

enquête hun e-mailadres achterlaten. De enquête 

is in 5 à 10 minuten volledig in te vullen. Kijk op 

http://goo.gl/N38zsr voor deze enquête.

Bayer neemt green-

keepers mee naar 

Champions League
Alle genomineerde greenkeepers voor de prijs 

Greenkeeper of the Year 2015 waren door 

Bayer uitgenodigd om de Champions League-

wedstrijd Bayer Leverkusen tegen Atletico Madrid 

bij te wonen op woensdag 25 februari 2015. 

Bayer had voor deze wedstrijd winnaar Kristian 

Summerfield, High Potential Derck Versteegh en 

de genomineerden Martin Brummel, Nico Burns, 

William Boogaarts en Jeroen Vingerhoets uitge-

nodigd.  Daarnaast maakte Bayer bekend dat het 

ook de komende editie weer sponsor zal zijn van 

de Greenkeeper of the Year Award. 

Nieuws

VGR neemt 

Trimax over van 

Bonenkamp
In januari heeft VGR het importeurschap van 

Trimax overgenomen van Gebr. Bonenkamp. 

Participatie is een hot topic; vrijwilligers en 

semivrijwilligers gaan meer en meer (maai)

werk verrichten. De Trimax-maaimachines 

zorgen ervoor dat verbetering van sport-

velden voor iedereen, dus ook voor deze 

groep, binnen handbereik komt. Trimax biedt 

verschillende modellen maaiers, waarmee 

efficiënt maar ook snel kan worden gemaaid. 

VGR heeft het importeurschap van het van 

oorsprong Nieuw-Zeelandse merk sinds 

januari.

Op afstand 

bestuurbaar 

beregeningsstation
Smits introduceert SSI, een achtstations web-

based automaat, waarmee onder andere 

beregening op afstand beheerd kan worden. 

De gebruiker van SSI kan het waterver-

bruik en eventuele fertigatie in de gaten 

houden en aanpassen. Dit is mogelijk met 

de beheersfuncties op de website of met 

een online irrigatie-applicatie. Deze cloud-

gebaseerde app is gratis en eenvoudig in het 

gebruik, waardoor computersoftware en peri-

odieke fees niet van toepassing zijn. Smits SSI 

is leverbaar voor vrijwel alle sporten.
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Accubladblazer met 

extra vermogen
Husqvarna introduceert een accubladblazer voor 

de professionele gebruiker: de 536LiB. Eind 2015 

zal ook de 536LiBX verkrijgbaar zijn. De emissie-

vrije bladblazers met li-ion-accu hebben een laag 

geluids- en trillingsniveau en leveren nu prestaties 

die benzine-aangedreven producten evenaren. De 

machines hebben bovendien nauwelijks onder-

houd nodig.

De nieuwe 536LiB weegt 3,5 kg en ligt dankzij 

de soft-grip perfect in de linker- en rechterhand. 

De luchtstroom in de blaaspijp is 700 m3/h en de 

blaassnelheid (maximaal 54 m/s) is voor optimaal 

gemak voorzien van cruisecontrol. Door het mini-

male lawaai (82 dB) en de accuaandrijving is de 

536LiB behalve outdoor ook indoor te gebruiken. 

Het product is geschikt voor het schoonhouden 

van bedrijfshallen, stadions en (overdekte) stads-

centra. Eind 2015 introduceert Husqvarna de 

536LiBX accubladblazer voor dagelijks intensief 

gebruik. 

De 536LiB en de 536LiBX zijn flexibel in gebruik: 

beide modellen werken zowel met de accu in de 

machine als met de Husqvarna accubackpack. 

Hierdoor is er bij kort werk geen backpack nodig, 

maar is de blaasprestatie wel maximaal.

Nieuwe gras-

technologie Advanta
Graszaadbedrijf Limagrain/Advanta introdu-

ceert een nieuwe wortel- en kiemtechnologie in 

sportveldgrassen onder de naam Advance. Door 

Advance profiteren zowel veldbeemdgras als 

Engels raaigras van een sterk verhoogde bewor-

telingsintensiteit en explosieve scheutgroei. Het 

is de eerste zaadtechnologie in Nederland die 

wordt toegepast op het gehele sportveldmengsel, 

met een wetenschappelijk bewezen effect op de 

ontwikkeling van de ondergrondse delen van de 

grasplant. Het zorgt voor stabielere velden, die 

beduidend meer speeluren verdragen en efficiën-

ter omgaan met water en nutriënten. In laborato-

rium-, kas- en veldproeven is uitvoerig onderzoek 

gedaan naar de wortelgroei van Engels raaigras 

en veldbeemdgras en de effectiviteit van de nieu-

we Advance-technologie. Vele honderden objec-

ten mét en zonder Advance zijn ingezaaid en 

onderling vergeleken. Ze werden conform praktijk 

bemest, gemaaid en nauwlettend gevolgd in 

hun groei. Op verschillende momenten zijn de 

plantjes verzameld en hun wortels uitgewassen 

en gewogen.

De onderzoeken tonen aan dat graszaad met 

Advance-coating aanzienlijk meer wortelmassa 

vormt. Veldbeemdgras met Advance geeft een 

gewichtstoename van meer dan 60% en Engels 

raaigras met Advance laat een toename van meer 

dan 40% zien. In de gehele toplaag is het wortel-

volume groter en in de bovenste vijftien centime-

ter is er duidelijk meer horizontale wortelontwik-

keling. Resultaat is een sportveld met supersterke 

grip, voor zeer veel speeluren. Aanvullend is in 

een praktijksituatie onderzoek gedaan naar de sli-

ding-bestendigheid van Advance-gras. Met deze 

krachtproef is vastgesteld dat een mat met 75% 

veldbeemdgras Advance een horizontaal afschui-

vende kracht tot zestig kilo kan verdragen.

Nieuws

Greenkeepers: wie 

wil er op jacht?
Het wild dat overdag op een golfbaan 

rondloopt, kennen we allemaal: de golfer. 

Maar midden in de nacht, als golfers én 

greenkeepers op één oor liggen, stropen 

er heel andere gasten over de baan.  De 

Nederlandse Golf Federatie stelt samen met 

het vakblad Greenkeeper een wildcamera 

beschikbaar, waarmee deze soms gewenste, 

maar soms ook zeer onwelkome bezoekers 

op de plaat kunnen worden gezet. Deze 

camera heeft inmiddels al dienst gedaan 

op vijf Nederlandse banen, maar staat weer 

te popelen voor een nieuwe klus. Het is 

natuurlijk wel de bedoeling dat de betref-

fende greenkeepers de geschoten beelden 

naar ons toe sturen voor publicatie op de 

site, met daarbij een kleine uitleg. 

Wilt u ook enkele weken over deze camera 

beschikken, stuur dan een mailtje naar: 

hein@nwst.nl 
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Willem Bever op 

bezoek 
Sinds ongeveer een jaar stelt vakblad 

Greenkeeper met hulp van de NGF een wildca-

mera beschikbaar die vastlegt welke welkome 

of minder welkome gasten er 's nachts op onze 

golfbanen rondscharrelen. De camera heeft 

de laatste maanden gebivakkeerd bij het team 

van hoofdgreenkeeper Gerben de Kievit van 

Crayestein Golf in Dordrecht. Crayestein Golf ligt 

direct tegen de Biesbosch aan, dus het is logisch 

dat de nachtelijke gasten – in dit geval bevers – 

hiervandaan komen. Gerben de Kievit over de 

foto's: 'Het gaat hier inderdaad om een bever. Hij 

is actief op hole 11, die tegen de Biesbosch aan-

ligt. Voor de golfers opvallende schade heeft hij 

nog niet gemaakt, maar dat gaat nog wel gebeu-

ren, ben ik bang.'

Kenneth Perez 

lanceert golf-app
Ex-voetballer Kenneth Perez is naast zijn werk als 

analist ook graag aan het golfen. De Deen is co-

founder van de nieuwe app Golf. Golf wordt het 

ontmoetingsplatform voor golfers, golfclubs en 

golfprofessionals. Golf is pas sinds 1 maart gratis 

te downloaden in de App-store en Google Play, 

maar er is nu al sprake van een ware golfhype 

van aanmeldingen. ‘Vorige zomer heb ik me er 

geregeld aan geërgerd: het perfecte golfweer, 

ruimte in mijn agenda, maar niemand om de 

golfbaan mee in te gaan. Met Golf spreek je veel 

makkelijker af voor een rondje met spelers van 

jouw niveau’, aldus Kenneth Perez.

Clubs kunnen ook clubactiviteiten zoals maand-

bekers bekendmaken. Zo hoeft de golfer geen 

clubnieuws meer te missen. Teachingpro's krijgen 

er via Golf ook een prachtig platform bij om hun 

agenda nog beter te vullen. Iedereen die de gratis 

app van Golf downloadt, maakt kans op deel-

name aan het Golf Invitational en andere 

exclusieve golfprijzen.

Groen licht voor 

Golfbaan 

Weilenseind
Golfbaan Weilenseind in Gilze mag gewoon uit-

breiden, ondanks bezwaren van omwonenden. 

De golfbaan kwam met een plan om een aantal 

holes te verlengen, maar omwonenden maakten 

bezwaar, omdat zij vreesden voor toenemende 

overlast. De Raad van State stelt de betreffende 

familie in het ongelijk; omdat sommige baanfa-

ciliteiten verplaatst worden, zou zij juist minder 

overlast krijgen.

Miramar Golfclub op 

zoek naar 

workshop-manager
Miramar Golfclub is een 36 holes Jack Nicklaus 

Signature golfbaan in Taiwan welke op korte ter-

mijn een expat workshopmanager zoekt.

Deze expat workshopmanager is technisch 

geschoold en heeft werkervaring op een 

golfbaan. En die minstens voor een jaar een 

arbeidsverbintenis wil aangaan. De kandidaat 

zal de dagelijkse logistiek van de machines en 

de groundsmensen in goede banen moeten 

leiden. De salarisindicatie voor deze functie is 

4000 -6000 dollar per maand (afhankelijk van 

het niveau van de kandidaat), inclusief kost en 

inwoning en twee retourtickets per jaar Taiwan- 

Nederland. Kandidaten kunnen hun CV mailen 

naar Hessel Rozema redexim1@cs.com. Graag 

deze e-mail, motivatie en CV in het Engels 

opsturen.
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De Amsterdamse Golf Club is op zoek naar een

met enige ervaring in het werken op een golfbaan. Onze 18 holes golfbaan is gelegen aan de rand van Amsterdam.

Wij zien graag op korte termijn sollicitaties tegemoet van een eventuele nieuwe medewerker/ster die:
• Enige golfbaan ervaring heeft

• Eigen vervoer heeft
• Goed kan en wil functioneren binnen een team

• Tussen de 20 en 35 jaar oud is
• Op de hoogte van is van greenkeeperswerktijden inclusief  weekends

• Mogelijkheid tot opleidingen binnen het vak

CV graag opsturen naar: Hoofd greenkeeper Mark Suichies
Email: greenkeepers@amsterdamsegolfclub.nl

GREENKEEPER M/V
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De Nederlandse sportveldsector heeft als innova-

tief grassenland bij uitstek een positie te verdedi-

gen. Denk hierbij aan vindingen als de Vertidrain, 

de Fieldtopmaker en het SGL-belichtingssysteem 

in stadions overal ter wereld. Ook kent Nederland 

een lange historie van gerenommeerde ver-

edelingsbedrijven, die al meer dan 30 jaar in 

voorheen de Rassenlijst en nu de Grasgids nieuw 

beproefde rassen publiceren.

Elk jaar grote stappen

De veredelingssector investeert jaarlijks veel in 

research en development van nieuwe grasrassen. 

Veelbelovende nieuwe rassen worden uitgebreid 

beproefd op tal van eigenschappen als bespe-

lingstolerantie, standvastigheid, droogtetolerantie 

en ziekteresistentie.

Wist u dat de bespelingstolerantie van Engels 

raaigras en veldbeemdgras de laatste 30 jaar met 

bijna 25 procent is toegenomen, en dat ook in 

andere eigenschappen als herstellingsvermogen 

en ziekteresistentie elk jaar grote stappen gezet 

worden? Alleen de nieuwe rassen die significant 

beter scoren dan bestaande worden opgenomen 

in de Grasgids, zodat het niveau steeds hoger 

wordt. 

De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) 

controleert de zuiverheid en kiemkracht, de 

samenstelling en de rassen van het sportmengsel. 

Is aan de kwaliteitseisen voldaan, dan krijgt het 

sportveldmengsel het predicaat SV7, SV8 of het 

nieuwe SV100. Let als eindgebruiker dus altijd op 

de labels van de zakken.

Bezuinig niet op graszaad

Over enkele weken worden de eerste velden 

weer doorgezaaid. De grasmengselkeuze is 

gezien het grote aanbod niet altijd gemakkelijk. 

Ga voor kwaliteit, en stem de mengselkeuze altijd 

af op de hersteltijd die het veld krijgt. Omwille 

van de vele bezuinigingen in de laatste jaren is 

helaas ook bij de grasmengselkeuze geregeld 

ingeboet op kwaliteit. Onterecht: bezuinigen op 

graszaad heeft geen of weinig effect op de jaar-

lijkse kosten van sportveldonderhoud. Voor een 

sportveld van gemiddeld 375 speeluren variëren 

de jaarlijkse onderhoudskosten tussen de € 5.000 

en € 10.000. Toplaagbewerkingen, speelscha-

deherstel en maaikosten slokken het grootste 

deel van het budget op. Doorzaaien vraagt met 

slechts € 200 tot € 500 het minste.

Grasmat van de toekomst

Ook externe omstandigheden dwingen de field-

manager om de juiste grassenkeuzes te maken. 

Denk hierbij aan de Green Deal: de grasmat van 

de toekomst moet een goed gesloten zode vor-

men, want de onkruiden moeten dan mechanisch 

bestreden worden. Ook moet rekening worden 

gehouden met beperkingen ten aanzien van 

beregenen en bemesten. De grasmat van de 

toekomst moet tegen een stootje kunnen!

Grote rol voor veldbeemdgras

Schat in dit opzicht de rol van zowel Engels 

raaigras als veldbeemdgras op waarde: beide 

soorten hebben elkaar nodig in een hoogwaardig 

voetbalveld. Sportvelden met een hoger aandeel 

veldbeemdgras zijn sterker, efficiënter met water 

en nutriënten en hebben een groot herstellend 

vermogen.

‘Goed graszaad nooit te duur’

Met het doorzaaiseizoen voor de deur komt het weer aan op de mengselkeuze. Laat dit geen sluitpost zijn, want de post graszaad heeft 

nagenoeg geen effect op de jaarlijkse kosten van sportveldonderhoud. We praten over nog geen 6% van het budget. Een verstandige 

mengselkeuze is de sleutel tot succes en zal op den duur zelfs geld opleveren. Immers, hoe beter de grasbezetting, hoe langer de levensduur 

van de mat. 

Auteur: Namens Plantum Jos Steunenberg

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5182
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In 2010 werden verschillende golfarchitecten 

gecontacteerd voor de renovatie van de 18 

holes golfbaan. Architecten moesten een voor-

stel maken voor de holes B4 en B5, alsook voor 

A6. Op basis van de nieuwe ontwerpen werd 

besloten om samen te werken met Dimitri Van 

Hauwaert, van Diamond Golf Architects. 

Metamorfose 

Uiteindelijk kreeg de volledige golfbaan een 

metamorfose. Alle tees werden opnieuw aan-

gelegd en soms zelfs verplaatst om er andere 

en betere holes van te maken. De heraanleg 

van de tees was nodig om een meer natuurlijke 

overgang te creëren tussen de tees en de omlig-

gende natuur. Oude tees werden abnormaal 

hoog opgebouwd om een beter zicht te geven 

over de holes. ‘Het verschil tussen een tee van 2 

m hoog en een tee van 50 cm boven maaivlak is 

miniem; daar zou je versteld van staan’, vertelt 

ons Dimitri Van Hauwaert.  ‘Alle tees werden bij-

gevolg uitgevlakt, gedraineerd en afgewerkt met 

een laag lava erbovenop. Ook de stabiliteit en de 

drainage werden verbeterd.’

Strategie

Daarnaast werden ook alle bunkers heraange-

legd. Zo werden ze allemaal op nieuwe

strategische plaatsen aangelegd en zo opge-

bouwd dat ze veel zichtbaarder zijn en dat het 

water gemakkelijk kan afwateren (lees draineren). 

De greens worden zo beter verdedigd en ook 

visueel en esthetisch is het een grote opwaarde-

ring. Voor de bunkers werd gekozen voor mooi 

wit, goed drainerend zand afkomtig uit Duitsland. 

De bunkerposities bieden alle spelers van elk 

niveau de kans en de keuze om op hun manier 

of volgens hun kunde de baan te bespelen. Er 

zijn veel risk/reward-holes waar de speler zo veel 

mogelijk kan afsnijden om zijn hole in te korten.

Waterhuishouding

Piet Vandenbussche, de manager van Golf 

Ternesse, had het idee om op bepaalde holes 

waste bunkers aan te leggen. Om een juist even-

wicht te vinden werden deze op hole 9, 16 en 

17 geplaatst. Vele kaprijpe bomen werden verwij-

derd om de baan meer licht en lucht te

geven, zodat deze gemakkelijker en sneller kan 

drogen. Daar Ternesse altijd een vochtige baan 

geweest is, werd er ook veel geld gespendeerd 

aan het draineren van de baan. De meeste holes 

hebben van een zeer minutieus uitgewerkte drai-

nage mogen genieten en het resultaat is opmer-

kelijk. Het komt nog maar zelden voor dat de 

baan gesloten moet worden door overvloedige 

regenbuien. Naast alle nieuw aangelegde drai-

nage werd er extra rekening gehouden met de 

waterhuishouding. Oude grachten werden uitge-

diept, heraangelegd en aangepast om een nieuw 

natuurlijk karakter te bieden. Er werden nieuwe 

Metamorfose voor Ternesse G&CC
Belgische baan is een shooting star in zijn klasse geworden!  

Een 18 holesgolfbaan, waarbij in een latere fase ook nog een 9 compactholes voorzien werd, ligt op amper een boogscheut van het centrum 

van Antwerpen. Deze baan werd de afgelopen vier jaar stevig onder handen genomen. De baan werd droger, maar bovenal visueel, esthe-

tisch en strategisch aantrekkelijker. 

Auteurs: Dimitri Van Hauwaert 
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waterpartijen aangelegd, de oude waterpartijen 

werden uitgediept, verlegd en vooral opge-

schoond. De oevers stonden vol met spontane 

wildgroei en het water was op veel plaatsen niet 

meer zichtbaar. Alle oevers werden opgeschoond 

en het water maakt opnieuw deel uit van de 

baan, met veel strategische gegevens.

Nieuwe greens

In totaal werden er ook vijf nieuwe greens aan-

gelegd, daar waar men ruimte had, waar de 

bestaande greens niet deugden of waar men de 

holes in de lay-out helemaal verlegd heeft. Zelfs 

de green van hole 8, ooit verkozen tot een van 

de beste hole 8 par-3 van België, de signature 

hole van Ternesse, werd afgebroken en opnieuw 

aangelegd. Volgens Van Hauwaert was deze hole 

voor 80% van de spelers onspeelbaar, omdat 

de carry te lang was. Maar de voornaamste reden 

was dat er door het verleggen van deze green 

extra ruimte verkregen werd om de holes 9 en 18 

tot mooie volwaardige par-5 om te vormen. Het 

resultaat is verbluffend.

Heropening

De heropening van de golfbaan vond plaats op 

17 en 18 mei 2014. Het weer was prachtig 

en de honderden leden en genodigden waren 

zeer enthousiast. Volgens de bekende journalist 

Xavier Champagne zou de baan een shooting 

star zijn in het klassement van de mooiste banen 

in België. Anderen spreken al over een baan van 

wereldklasse. Zo blijkt het vier jaar later, na de 

renovatie van alle holes, de juiste keuze te zijn 

geweest. De ideeën en de flexibiliteit van golf-

baanarchitect Dimitri van Hauwaert hebben tot 

een prachtig resultaat geleid, waar al heel veel 

positieve reacties op gekomen zijn. Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5183
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Neerslag in ons land wordt al gemeten sinds 

1906, maar dankzij een kletsnatte juli en augus-

tus gaat de zomer van 2014 de boeken in als een 

van de natste zomers ooit gemeten. Gemiddeld 

viel er in ons land 275 millimeter regen gedu-

rende deze periode. Dat is bijna een kwart meer 

dan ‘normaal’. Dat maakt de zomer van 2014 

echter niet tot de natste zomer ooit gemeten. Die 

‘eer’ komt nog altijd toe aan de zomer van 2011, 

toen ruim 350 millimeter neerslag werd gemeten. 

Maar wat de zomer van 2014 uniek maakt, is 

dat deze van start ging met een bijzonder droge 

maand juni, waarna de bodem de hoeveelheid 

neerslag in slechts twee maanden tijd kreeg 

te verwerken. De verwachting is dat dergelijke 

excessen in de toekomst vaker zullen voorkomen.

Van de bodem zal in de toekomst dus steeds 

vaker verwacht worden dat deze flexibel inspeelt 

op de omstandigheden. Maar met een onder-

grond die bestaat uit zand, klei of leem is dat 

eenvoudiger gezegd dan gedaan. Hydrorock 

probeert daar op in te spelen. De infiltratieblok-

ken zijn gemaakt van steenwol dat is omhuld 

met een membraan van filterdoek. ‘Het materiaal 

bestaat uit gesponnen draden van het vulkani-

sche gesteente basalt en bestaat voor 94% uit 

lucht. Daarmee hebben de blokken dus tot 94% 

capaciteit om water op te slaan’, verduidelijkt 

Richard Dirne van Hydrorock het principe. ‘De 

blokken zijn licht van gewicht en eenvoudig in 

een sleuf te plaatsen, waarna ze het regenwater 

absorberen dat door de bodem zakt tijdens natte 

periodes. Tijdens periodes wanneer het droog is 

en de grond niet verzadigd is, scheiden de blok-

ken het water vervolgens af, waardoor het in 

het natuurlijke systeem terechtkomt. Het vormt 

dus een oplossing voor piekbelasting.’ De blok-

ken zijn dermate licht en eenvoudig te plaatsen, 

dat dit volgens Dirne door iedereen kan worden 

gedaan. ‘Het enige dat we aanraden, is dat men 

een graafmachine heeft die een sleuf kan graven. 

De blokken hoeven voor drainage niet onder 

afschot geplaatst te worden. Zolang de blokken 

tot 30 centimeter onder het oppervlak worden 

geplaatst, zit het wel goed.’ Vrees dat de blokken 

onder vochtige omstandigheden snel veroude-

ren, heeft Dirne niet. ‘We hebben verschillende 

verouderingstests gedaan, maar hebben geen 

merkbare verschillen waargenomen, zelfs niet als 

de blokken 30 jaar in de grond zitten. Je moet 

Plassen op de baan voortaan iets van 
het verleden
Lichtgewicht infiltratieblok reguleert waterafvoer en -afgifte

Als de zomer van 2014 de opmaat moet zijn voor wat we in de toekomst mogen verwachten qua klimaat, dan kunnen veel beheerders van 

sportparken en (openbaar) groen hun borst nat gaan maken. Letterlijk. Want een bijzonder droge maand juni werd opgevolgd door de 

extreem natte maanden juli en augustus. Hydrorock moet een oplossing bieden om wateroverlast te voorkomen en de bodem een handje te 

helpen. 

 

Auteur: Guy Oldenkotte

Peter Schalk
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niet vergeten dat ze zijn gemaakt van basalt, 

een vulkanisch stollingsgesteente. Dat is een 

dood product dat zich niet laat beïnvloeden door 

schimmels of beestjes. Wat dat betreft kan het 

ontzettend lang mee.’ Volgens Dirne zijn de blok-

ken dus ook minder kwetsbaar dan drainageslan-

gen. ‘Die zijn vaak gemaakt van kokos. Dat is een 

natuurlijk materiaal. Bovendien slibben die snel 

dicht wanneer ze beschadigd raken, bijvoorbeeld 

tijdens het prikken.’ En ook wortels van bomen 

of struiken hebben, zo claimt Dirne, geen invloed 

op de kwaliteit van de blokken. ‘Zelfs al zou er 

een gat in de blokken komen, dan zal dat geen 

invloed hebben en niet leiden tot onnodige lek-

kage, omdat het vocht door het hele blok wordt 

vastgehouden.’

Inspelen op de toekomst

Volgens Dirne bieden de Hydrorock-blokken 

een oplossing voor eisen die op termijn vanuit 

Europa zullen worden opgelegd. ‘Bij de water-

afvoer en wateraanvoer zal men meer rekening 

moeten houden met de regelgeving, zoals de 

Kaderrichtlijn Water (KRW). Tot voor kort was het 

uitgangspunt dat water meteen moest worden 

afgevoerd, maar dat gaat veranderen. Inmiddels 

is het devies dat het water om te beginnen zo 

veel mogelijk moet infiltreren en gebufferd moet 

worden. Als dat niet meer lukt, mag het worden 

geloosd op het oppervlaktewater. En pas in het 

uiterste geval mag het naar het rioolstelsel wor-

den afgevoerd. Ik verwacht dat de Europese Unie 

in Brussel deze regels in de toekomst verder zal 

gaan aanscherpen, om de burgers en de overheid 

te bewegen om de natuur actiever te ondersteu-

nen. De blokken spelen daar dus goed op in.’

Op golfbaan Goyer worden de blokken gebruikt 

om problemen met water op te lossen op de 

driving range en bij twee holes. ‘Vorig jaar heb-

ben we een waterkraantje geplaatst bij hole 1 

en hole 7. Omdat er geen goede natuurlijke 

afvoer was, hebben we daar toen een Hydrorock-

infiltratieblok in gezet’, zegt greenkeeper Peter 

Schalk van de golfclub. ‘De blokken werken als 

een soort grindkoffer, maar zijn eenvoudiger in 

het gebruik.’ Ook onder de driving range heeft 

Schalk een paar blokken aangebracht. ‘De driving 

range is opgebouwd uit zeer rijke grond. Bij hevi-

ge regenval blijft het water dus eenvoudig staan. 

Hoewel het idee is om de driving range over een 

paar jaar te verhuizen, hebben we besloten een 

aantal blokken te plaatsen om de afwatering te 

verbeteren. En dat is gelukt.’ Niet zo lang gele-

den kreeg de driving range ruim 76 mm water 

in zes uur tijd te verwerken. ‘Dat kon de driving 

range tot voor kort niet aan, maar nu spoot het 

water naar het riool.’ 

Schalk ziet de infiltratieblokken als een ideale 

oplossing. ‘Voorheen moesten we, wanneer er 

waterplassen stonden, wachten met maaien tot-

dat het droger was. En de plassen op de driving 

range werden vaak als vervelend ervaren. Nu de 

infiltratieblokken het water versneld afvoeren, zijn 

die ongemakken opgelost.’

Inmiddels werkt Richard Dirne aan een vervolgop-

lossing. ‘We zijn nu ook bezig met een speciaal 

zand dat als deklaag op de blokken aangebracht 

kan worden, om het water nog sneller naar de 

blokken te leiden. De combinatie van het speciale 

zand en de Hydrorock-blokken zou de infiltratie 

en afvoer van water met bijna 50% kunnen ver-

hogen. Het zand heeft ook een waterbuffercapa-

citeit die kan oplopen tot zo’n 50%.’ Als het aan 

Richard Dirne en de Hydrorock-blokken ligt, dan 

behoort de piekbelasting van water binnenkort 

dus tot het verleden.  

Het concept

Infiltratieblokken vervaardigd uit steenwol 

(een natuurlijk materiaal dat wordt geprodu-

ceerd door gesmolten vulkanisch gesteente 

tot vezels te spinnen en die vervolgens 

samen te binden tot een blok) worden in de 

grond geplaatst op maximaal 30 centime-

ter diepte onder het maaiveld. Bij extreme 

regenval absorberen de blokken het overtol-

lige water. Tijdens droge periodes scheiden 

ze het water af. Op deze wijze wordt water 

gedoseerd terug in het systeem gebracht 

op momenten dat de bodem het vocht het 

hardst nodig heeft. 
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Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5184
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Interface is het eerste grasfungicide dat gebruik-

maakt van de stressgard formulation technology. 

Dit is volgens Bayer de meest geavanceerde 

formulering voor grasvelden. Gras staat, zoals 

we weten, enorm onder druk. Wanneer een 

grasmat vecht tegen schimmels, gebruikt het zijn 

vitale energie en put het de natuurlijke reserves 

uit. Daarnaast zou Interface het gras ook minder 

gevoelig maken voor andere stressfactoren zoals 

hitte, droogte, koude en maaien.

Michel Wimmers, businessmanager Benelux bij 

Bayer, maakt een vergelijking met het middel 

Chipco Green. 

‘Chipco Green heeft alleen een contactwerking 

en werkt heel mooi als het gras in rust is. Maar 

Interface heeft naast deze contactwerking ook 

nog een systemische werking en laat een betere 

prestatie zien tijdens de groeiperiode. De veld-

proeven op de verscheidene golfbanen zijn dus 

vooral gedaan in de zomermaanden.’

Elke week evaluatie

Bij Golfclub Spaarnwoude en de 

Haarlemmermeersche Golfclub vonden deze 

al in 2013 plaats; bij Prise d’Eau in Tilburg en 

International Golf Maastricht was dat het geval 

in 2014. 

Wimmers: ‘Voor deze testen is er random een 

selectie van golfbanen gemaakt. Samen met 

onze distributie hebben we een aantal partijen 

gezocht. Daarnaast wilden we ook in zee gaan 

met greenkeepers die serieus te werk gaan, die 

wat dieper en verder wilden kijken. Wil je goed 

onderzoek doen, dan moet je erbovenop zitten. 

Als je wilt weten wat de ontwikkelingen zijn in 

verband met een product, dan zul je toch elke 

week een evaluatie moeten maken van hoe het 

ervoor staat. Deze greenkeepers hebben net-

jes gemonitord. Interface is twee tot vier keer 

ingezet en er moesten minimaal achtentwintig 

dagen tussen twee behandelingen zitten. Dus 

je bent minimaal twee maanden bezig voor het 

verkrijgen van een goed beeld. Een jaar na de 

introductie van Interface kunnen we zeggen dat 

we aangenaam verrast zijn door de verkoop. We 

hadden van tevoren niet gedacht dat dit middel 

zo goed ontvangen zou worden.’

Groentinten gemeten

Dutch Outdoor Concepts heeft in 2014 van mei 

tot oktober op een tweetal banen in Nederland, 

golfbaan Unigolf Lelystad en golfbaan Welderen, 

proeven gedaan met Interface in opdracht van 

Bayer. In die periode is gemonitord hoe dit pro-

duct zich gedraagt. Het product Chipco Green, 

ook van Bayer, was al op de markt. ‘Interface 

is daar min of meer een aanvulling op’, vertelt 

directeur Maurice Evers van Dutch Outdoor 

Concepts. ‘Interface is een combinatie van de 

stoffen iprodion en trifloxystrobine en werkt 

zowel curatief als preventief.’ Iprodion wordt 

gekenmerkt door een sterke contactwerking, 

terwijl de kracht van trifloxystrobine gelegen is in 

een mesostemische werking. 

In Interface zit iprodion, dezelfde werkzame stof 

als in Chipco Green, maar door de aanvulling van 

de tweede werkzame stof trifloxystrobine zou 

het product breder en langer kunnen werken 

en meer herstellend vermogen kunnen geven. 

Hiervoor is een bepaalde technologie gebruikt 

waardoor het gras ook sneller herstelt.

Evers: ‘Je kunt je voorstellen: iedere bespuiting 

op gras, ook al is het tegen een ziekte, heeft 

toch ook effect op het grasmatje zelf. Het geeft 

even wat remming in de ontwikkeling en dat wil 

je eigenlijk niet. Ziekte moet worden bestreden 

en gras moet groen zijn en groeien. Met Dutch 

Outdoor Concepts hebben wij tijdens die proeven 

weliswaar tendensen waargenomen, maar geen 

significante verschillen, dat moet ik eerlijk zeg-

gen. De tendens is dat er inderdaad wat meer 

Het kost wat, maar dan heb je ook wat
Greenkeepers en deskundigen vertellen over hun ervaringen met 
Interface

Sinds april 2014 is het product Interface van Bayer op de markt. De afgelopen twee jaar werd een aantal proeven met dit middel gedaan op 

verscheidene golfbanen. Enkele greenkeepers en deskundigen vertellen over hun ervaringen met dit fungicide. 

 

Auteur: Sylvia de Witt
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herstellend vermogen optreedt met Interface; 

dat is te zien aan wat vitaler, groener gras. We 

hebben ook groentinten gemeten en daar zagen 

we verschillen in. Qua ziektebestrijding werkte 

Interface eigenlijk vergelijkbaar met Chipco 

Green. Het onderscheid zit hem dus vooral in het 

herstellend vermogen.’

Gebruiken bij redelijk hoge temperatuur

Voor een green die net even dat zetje nodig 

heeft om door te groeien, is Interface een perfect 

middel. Bij een green waar nog groei in zit, maar 

waar sprake is van een schimmelaantasting, kon 

je die voorheen ook al aanpakken met Chipco 

Green. 

‘Alleen als die green er al niet zo florissant uitziet, 

wil je in ieder geval dat de green daarna weer 

snel op orde is, als je zo’n middel inzet’, vindt 

Evers. ‘En daar zie je het effect van Interface. Wel 

is bekend dat bij een hoge ziektedruk Chipco 

Green iets meer effect heeft op de ziekte dan 

Interface. En wanneer in het late najaar de tem-

peratuur al sterk gedaald is, heb je ook te maken 

met meer schimmel op de greens. In dat geval is 

het verstandiger om met Chipco Green te wer-

ken, want dan gaat het puur om het bestrijden 

van de ziekte. Je ziet dan minder effect van het 

herstellend vermogen, omdat de temperatuur 

laag is. Het grasspietje staat in de rustmodus. 

Interface moet je dus inzetten in een periode met 

ziektedruk, wanneer de temperatuur nog redelijk 

hoog is, van het voorjaar tot het begin van de 

herfst. Dan wil dat plantje nog wel groeien en 

als je het daarbij helpt met Interface, dan heeft 

dat nog effect. Wordt het echter kouder, dan zie 

je dat effect niet meer en is Chipco Green een 

betere keuze.’

Alleen in geval van nood

Greenkeeper Jeroen Vingerhoets van Prise d’Eau 

in Tilburg draaide al in 2012 een proef met een 

gecombineerd programma van Interface en 

Chipco Green.  

‘We hebben in de zomermaanden eerst twee 

keer Chipco Green gebruikt en daarna een keer 

in september Interface. Daartoe hebben we een 

green voor de helft bespoten en op de andere 

helft hebben we niets gedaan. Er was op dat 

moment geen verschil te zien. Er heerste toen 

geen erge ziektedruk, dus ook op de onbehan-

delde helft hadden we geen schimmelaantasting. 

Interface hebben we daarna een keer gebruikt 

net voor kerst 2014, puur uit voorzorg, toen er 

schimmelaantasting dreigde door de voorspelde 

sneeuwval. Ik heb hier nu nog Interface staan. Ik 

spuit alleen als het echt noodzakelijk is. In een 

jaar kun je weinig zeggen over het resultaat van 

een product, want elk jaar is anders. Ik bepaal 

zelf wat en wanneer ik spuit en ik spuit alleen 

maar in geval van nood. Voor de rest moet de 

natuur het zelf oplossen, en daarvoor proberen 

we de groei en de bodemomstandigheden zo 

goed mogelijk te houden. Als je spuit, spuit je 

ook de goede bacteriën dood en die probeer ik 

juist te behouden.’

Greenkeeper Jeroen Vingerhoets van Prise d’Eau

Greenkeeper Sjaak Berkhout van de Haarlemmer-
meersche Golfclub

Maurice Evers Michel Wimmers

Interface laat een betere 

prestatie zien tijdens de 

groeiperiode
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  Maai-laadwagens   Veegmachines   Verticuteermachines

HIGH-TECH MACHINES VOOR GROENONDERHOUD

Uddel     +31 (0)577 40 80 80    www.schouten.ws

AHA de Man • Industrieweg 23 • NL-4762 AE Zevenbergen 
Tel. 0168 33 60 30 • www.ahademan.com

• digitalisering van terreinen 

• biodiversiteit 

• hydroseeding 

• robot talud maaien 

• groene dak- en 

  gevelbeplanting 

• natuurlijke waterzuivering 

• drainagevoorzieningen 

• beregeningstechniek

...meer dan golf alleen
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Bevindingen supergoed

Greenkeeper Sjaak Berkhout van de 

Haarlemmermeersche Golfclub testte

Interface in het jaar voordat het toegelaten werd, 

in opdracht van zowel Bayer als VOS Capelle.

Hiervoor deelde hij de 27 holeswedstrijdbaan in 

drieën en testte hij Interface op drie verschillende 

manieren in de zomerperiode, als het groeizaam 

weer was.

Berkhout: ‘Op de ene negen holes spoot ik 

Interface alleen preventief, om de paar weken, 

met de hoeveelheid die is aangegeven op het 

etiket.

Mijn bevindingen waren supergoed: ik heb toen 

bijna geen schimmels geconstateerd. Want je 

houdt natuurlijk altijd wel iets schimmel in een 

heel seizoen.

Op de andere negen holes diende ik een behan-

deling met Interface in combinatie met Chipco 

Green curatief toe, alleen wanneer de schimmel 

waarneembaar was. Hier waren mijn bevindingen 

ook goed, maar wel minder dan bij de eerstge-

noemde negen holes, doordat er eerst een schim-

mel was geconstateerd. Maar na een behande-

ling met Interface en Chipco Green waren de 

schimmels snel verdwenen. De spelende golfer 

heeft geen hinder ondervonden van de schim-

mels die eerst aanwezig waren.

Daarnaast heb ik negen holes zonder Interface 

bewerkt, in een bepaald werkschema dat ik zelf 

hanteer. Hier heb ik preventief en soms curatief 

alleen de middelen gebruikt die op dat moment 

waren toegelaten: Caramba en Signum. Hier 

was duidelijk meer schimmelvorming dan bij de 

andere twee negen holes, maar door een goed 

beheerplan was de baan goed te bespelen. Het 

is het beste om Interface preventief te gebrui-

ken, maar voor mij is een curatieve behandeling 

ook goed genoeg; dit omdat de combinatie van 

Interface en Chipco Green na constatering van 

schimmels snel helend werkt.’

Prijs aan de hoge kant

Greenkeeper John Schmetz van International Golf 

Maastricht testte Interface in 2014. 

‘In week 19 heb ik voor de eerste keer dat jaar 

gespoten met Caramba tegen fusarium, want 

toen was Interface nog niet geleverd. 

Daarna hebben we in week 29 voor het eerst 

gespoten met Interface, hoofdzakelijk tegen dol-

larspot, tien liter per hectare. Interface bevat een 

kleurstof, waardoor je precies kunt zien waar 

gespoten is. Vervolgens hebben we het in week 

33 nog een keer gebruikt, maar toen is er hoofd-

zakelijk gespoten tegen anthracnose. Daartegen 

werkt Interface toch wat minder; dat viel me 

eigenlijk wel tegen. Interface zou namelijk ook 

een nevenwerking hebben op anthracnose.

We gebruiken Interface nu niet; we hebben het 

alleen voor de proef ingezet. Het is een kwestie 

van budget. Interface heeft weliswaar een breed 

werkingsspectrum: het bestrijdt onder meer 

fusarium, dollarspot, sneeuwschimmel en rood-

draad, maar het is ook een kostbaar middel. Een 

spuitbeurt is ongeveer tweemaal zo duur als een 

spuitbeurt met bijvoorbeeld Chipco Green.

Tegen dollarspot gebruik ik normaliter Signum 

in poedervorm. Dat moet je eerst oplossen in 

water, dus als ik de keuze had, zou ik in dit geval 

voor Interface kiezen; dat is minder bewerkelijk. 

Kortom, Interface is door zijn brede werkings-

spectrum een prima middel tijdens het groeisei-

zoen en het gras kleurt er ook nog mooi van. De 

kostprijs is in vergelijking met andere middelen 

echter aan de hoge kant.’

Dollarspot

Het gras kleurt er ook zo 

mooi van

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5185
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De laatste uitgave van Greenkeeper van 2014 stond vol met leuke voorbeelden van duurzaamheid op golfbanen in Nederland. Ook tijdens de 

uitreiking van de Greenkeeper of the Year Award is hier ruimschoots aandacht aan besteed door presentator Joris van Meel. Ook dit jaar zet 

de redactie van Greenkeeper deze leuke en bijzondere initiatieven in het zonnetje. Wilt u de volgende keer met uw #duurzaamgolf-initiatief 

op deze pagina staan? Stuur een e-mail naar project@nwst.nl en wij zenden u alle info.

#Duurzaamgolf

Diverse spreeuwenkasten in de baan Houtstapels gecreëerd als schuilplaats

#Duurzaamgolf - Golfclub Zwolle
Golfclub Zwolle was genomineerd als duurzame sportvereniging 2014 in de regio Zwolle. Uiteindelijk lukte het net niet om deze duurzaamheidsprijs in de 

wacht te slepen bij de verkiezing tijdens het Sportgala. Door deze nominatie heeft Golfclub Zwolle toch kunnen aantonen dat golf en duurzaamheid prima 

samengaan.

#Duurzaamgolf - Golfbaan Delfland
Het is een uit de hand gelopen hobby van John Kleijweg, directeur van Golfbaan Delfland en lokale 

vogelaar. De afgelopen jaren is aandacht besteed aan een leef- en broedgebied voor vogels rondom 

Golfbaan Delfland. Dit behelst een zwaluwwand, een ooievaarsnest, 40 nestkasten en drie schelpenei-

landen. Inmiddels weten de vogels, waaronder visdieven en schooleksters, dit gebied feilloos te vinden, 

en binnenkort waarschijnlijk ook de ooievaar. Daarnaast is Golfbaan Delfland kort geleden begonnen 

met het programma Committed to Green, om het felbegeerde GEO-certificaat in de wacht te kunnen 

slepen. In dat kader heeft de golfbaan laatst takkenwallen aangelegd, waarin de merel nestelt en die 

tevens beschutting bieden aan hazen en fazanten. Verder zijn er onlangs twee nieuwe valkenkasten 

geplaatst. Vooral de torenvalk is al vanaf de aanleg een vaste gast op Golfbaan Delfland. Op een deel 

van de golfbaan waar niet gespeeld wordt, is een fruitboomgaard aangeplant, in samenwerking met 

de buurman die bijen houdt. 

#Duurzaamgolf - 
Hoge Kleij
Ook op Golfclub Hoge Kleij worden ver-

schillende duurzame initiatieven onderno-

men. In 2006 liepen er al schapen op de 

golfbaan rond. Ook nu in 2015 blijft de 

golfclub bezig met duurzaamheid.

Insectenhotel Schapen op Golfclub De Hoge Kleij

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5186
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Ooievaarsnest

Zwaluwwand Valkenkast

Schelpeneiland

Weidevolgelbeheer op de Batouwe.

IJsvogelbroedwand op de Goyer.

Vleermuizenkelder Oosterhoutse Golf.
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Rijsbergen - de vroege zaterdagochtend

05:23 uur_ 

de eerste zonnestralen_ feloranje horizon_ fris - 

groene grasmat_ een biljartlaken. Straks: fanatie-

ke golfers_ nog één uur te gaan. De geur van vers  

gemaaid gras_ hard gewerkt?_ de nachtploeg? Nee, 

DynaMow_ maairobot_ volledig onbemand. Ontwaakt  

zelf_ berekent maairoutes_ is vormvast_ super 

strakke lijnen_ geen schade van draaien en keren. 

07:30 uur_

de vroege ochtend_ uitgeslapen golffanaten_  

perfect getrimde golfbaan. Hole-in-one_ alles is  

mogelijk. De natuur prikkelt_ geur en kleur_  

de belofte van een perfecte golfdag. 

De vernieuwers van De Enk groen & golf stonden  

in 2013 aan de wieg van het DynaMow-systeem. 

Wilt u meer weten over de Vernieuwers of over 

ons DynaMow-systeem?

T:  0317 - 72 70 00  [Gerard van der Werf]
www.deenkgroenengolf.nl

info@deenkgroenen golf.nl

De Enk groen & golf...  de Vernieuwers

GOLF ONDERHOUD | 2.O

Golfpark De Turfvaert  |  05:23 uur_

DE ENK-campagne-adv-golf-420x297.indd   3 18-03-15   15:54
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NGA-Nieuws

Woord voorzitter…
Als ouders heb je zo nu en dan de taak je kinderen te helpen met hun huiswerk, maar sinds deze fase hier een 
beetje achter onze rug is, komen zaken aan de orde als helpen met de belastingaangifte en aanvragen van zorg-
toeslag. De slogan van de belastingdienst, ‘leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’, laat ik maar even 
voor wat hij is. Het inloggen blijkt weer eens een drama en wanneer het uiteindelijk lukt, word ik twee keer van 
de website gesmeten. Weg gegevens. Met andere woorden, toch weer het gevoel van frustratie door onmacht. 
Lang leve de digitalisering. Ik heb voor mijn eigen belastingaangifte eens de keuze gemaakt deze uit te besteden, 
en dat is een van de beste uitbestedingen die ik mezelf ooit cadeau heb gegeven. Wat geeft dit een verlichting 
van stress. Want ik ken mezelf maar al te goed: het moest altijd op het laatste moment. Nu is het een kwestie 
van even de papieren bij elkaar zoeken en hupsakee, naar mijn adviseur.

Terwijl ik met de belastingaangifte van mijn zoon bezig ben, komt op de achtergrond het ene na het andere mail-
tje van mijn collega-bestuurders binnen pingen. Het laatste bevat de dringende oproep aan het bestuur om nog 
even aan zijn verplichting te voldoen en ervoor te zorgen dat er vandaag nog voldoende kopij binnenkomt voor 
de NGA-pagina’s. Over stress gesproken! Hoe verzin ik zo snel een onderwerp op zondagavond, net genietend 

van de Formule 1-prestaties met een zevende positie voor Max Verstappen? Zo ziet u maar weer hoe het een leidt tot het ander, hoe je een 
ingeving krijgt om ergens over te schrijven. De belastingdienst en de Formule 1. Greenkeeping vergelijken met de belastingdienst? Als wij met 
de collega-branchegenoten u niet op tijd kunnen overtuigen (‘bewustwording’) om te komen tot een goede Green Deal voor onze branche, 
wie weet ontvangen we in 2020 dan allemaal een blauwe envelop met een heel vervelende mededeling. En de ambitieuze coureur, het individu 
met talent en ervaring, die alleen maar goed kan presteren als de financiële middelen er zijn en het materiaal in orde is, presteert ook niet als 
hij niet een team achter zich heeft dat erin gelooft dat hij kampioen wordt. Als we dit kunnen realiseren, dan leveren we met z’n allen over 
een niet al te lange tijd een heel mooie prestatie. Verandering kost tijd en het kost inspanning om te komen tot succes.

En vanaf deze plaats wens ik u allen dit succes toe.

John van Hoesen 

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

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

Redactienieuws
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Bestuursnieuws

Op de onlangs gehouden voorjaarsvergadering konden de aanwezigen 
de NVG Award zien die het bestuur mocht ontvangen van de NVG. Een 
blijk van grote waardering, die voor ons als een verassing kwam. Voor 
een vrijwilligersorganisatie van en voor greenkeepers, die is uitgegroeid 
tot een partij die er mag zijn, en die haar verdienste voor de golfsport 
heeft omgezet in daden, dankzij alle leden die lid zijn van de NGA. 
Grote dank voor de NVG, die als werkgeversorganisatie de NGA niet 
alleen een blijk van waardering heeft gegeven, maar ook een nieuwe 
impuls om door te gaan op de ingeslagen weg. En dat de NGA nieuwe 
wegen gaat bewandelen, is een feit. De leden hebben het nieuwe be-
leidsplan omarmd en het vertrouwen uitgesproken om de toekomst als 

een enorme uitdaging aan te gaan. De verleende goedkeuring om en-
kele aanpassingen in onze verenigingsstatuten door te voeren, geeft het 
bestuur mede de mogelijkheid om zijn doelen te bereiken. Zoals het 
zo vaak gaat, is het na de voorjaarsvergadering weer tijd voor green-
keeping op de baan. Ook uw bestuur moet weer achter het pc-scherm 
of op de maaimachine. Werk gaat voor! Maar natuurlijk zullen wij van-
achter het figuurlijke scherm de feeling met u als lid en met de branche 
blijven houden, want er is volop beweging wat betreft de Green Deal, 
de aandacht voor kwaliteitsbeheer van golfbanen en de opleidingen.

ALV
Woensdag de 11e maart jl. stond de 47e algemene ledenvergadering 
op de agenda. Ditmaal waren we te gast op Golfclub Naarderbos. Een 
aantal greenkeepers had zich opgegeven voor de rondgang bij de 
greenkeepersloods en door de baan. Rond de klok van 10.00 uur 
startte de ALV. De notulen zijn naar de leden gestuurd.
Het middagprogramma, dat ook openstond voor donateurs, bestond uit 
drie presentaties. Allereerst presenteerde een nieuwe donateur, Hans 
de Kort, zijn bedrijf in 720 seconden. In 720 seconds for you wist hij 
ons alles te vertellen over zijn bedrijf Aqua Aid en de producten die hij 
verkoopt: OARS PS, HS Penetrating, Hydrating surfactants, Turfscreen en 
speciale calciumproducten (verdeCal).
Na deze 720 seconds for you vertelde Henk Vlug zijn verhaal over wat 
er zoal in de bodem te vinden is. Ditmaal had hij het niet over de 
emelten en engerlingen, want die kent iedereen al. Het ging over alle 
andere insecten die vaak ook een nuttige werking hebben in de bodem. 
Wilt u hier meer over weten? Henk Vlug heeft een prachtig boek 
geschreven over zijn bevindingen en over de kleinste wereldbewoners 
in de grond. Het ‘Handboek grasveldinsecten’ is verkrijgbaar; zie zijn 
website www.insectconsultancy.nl.

Als laatste was aannemer Grontmij BV aan het woord over het 
ontstaan van de prachtige baan Naarderbos, en wat de plannen zijn 

voor de toekomst. Ook vertelde Hans Kok veel over het reilen en 
zeilen op deze baan, die ontstaan is op een oude vuilstort, en hoe men 
deze baan in eigendom heeft gekregen. Als laatste gingen we 
gezamenlijk de baan in met een limo-handicart, die plaats biedt voor 
zeker 20 personen. We kregen een rondleiding over de gehele baan en 
natuurlijk bij de speciale ecozone die het gebied straks herbergt. Ook 
werd er een demo gepresenteerd om te laten zien hoe snel uw fairways 
door middel van zandsleuven tot 25 cm diep droog kunnen worden. 
Namens alle greenkeepers willen we dit bedrijf hartelijk danken voor de 
enorme gastvrijheid en de prachtige zaal die ons ter beschikking werd 
gesteld.

Rest ons als bestuur nog één ding te vermelden: sinds kort zijn we te 
vinden op de social media! Bekijk onze Twitterpagina: NGA_Golf, en 
zeer binnenkort ook de Facebook-pagina van de Nederlandse 
Greenkeepers Associatie. 

Heeft u een leuk berichtje, deel het met ons! Heeft u nog een collega 
die graag lid wilt worden van de NGA, meld deze dan aan en u ontvangt 
een leuk presentje.

Jolanda Vonder, secretaris NGA

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

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

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

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

Graszaden:
Barenbrug Holland, Innoseeds, Queens Grass.

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

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

NGA donateurslijst:
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NGA-Nieuws

NGA-regiodag Regio West op de Kennemer Golf & 
Country Club

Op 18 maart jl. was het zover. Op de Kennemer  Golf en Country Club 
hadden wij, regiohoofden van Regio West, een dag georganiseerd met 
leuke presentaties en een rondje golf over 9 holes om de Duintrofee.
Na ontvangst van onze deelnemers (toch nog 40 personen) in de 
greenkeepersloods met een punt appelgebak en koffie, gingen wij van 
start met een presentatie van Arno Westhoven van CAV Agrotheek, 
over de bemestingsinstallatie die op de Kennemer wordt gebruikt. 
Hierna sprak Jan Wiersma van Vliegend.nl over de mogelijkheden van 
drones en hun toepasbaarheid in de groensector en akkerbouw.
Na een korte pauze kwam Jochem Knol van Grontmij met een interes-
sante presentatie over de Soilmeter, een apparaat dat de bodem scant 
en in kaart brengt en zo de mogelijkheid biedt om duurzaam en gerich-
ter onderhoud en bemesting uit te voeren.
Ter afsluiting kwam Arthur Kerckhaert van appsforfarming.com met een 
leuke presentatie over bestaande apps die wij kunnen toepassen in ons 
werk, bijvoorbeeld voor opslag, registratie of om advies te vragen.
Allemaal presentaties waarbij ook nog leuke discussies en vragen van 
bezoekers naar voren kwamen.
 
Terug in het clubhuis werd bij een borrel en wat bittergarnituur de 
Duintrofee uitgereikt aan Roy Merkenhof, Remi Nauwens en Haci Riza 
Duz.
De presentaties van deze dag vindt u terug op de site van de NGA.

Hierbij een bedankje aan Dick en Lucas en de greenkeepers voor het 
beschikbaar stellen van de loods, de baan en voor de assistentie.

Met vriendelijke groet,
Frank Klaver, Peter Bobeldijk en Floris Bakker

NGA Regionieuws 

  Regio     E-mailadres    Telefoon
  Regio Noord  regio-noord@ngagolf.nl 
Regiohoofd  Bram Metselaar  regio-noord@ngagolf.nl   06-54944310

  Gert-jan Hilarius  stnicolaasga@hgmgolf.nl   06-40166210

  Richard Ferdinands  greenkeeping@versatel.nl   06-10550885  

  Regio Oost  regio-oost@ngagolf.nl
Regiohoofd  Coen van der Greft  regio-oost@ngagolf.nl    06-10808130

  Arie de Jong  ariechuling@hotmail.com   06-20704034

  Regio Zuid  regio-zuid@ngagolf.nl
Regiohoofd  Koert Donkers  regio-zuid@ngagolf.nl    06-51719167

  Antoon Kuijstermans  a.kuijstermans@kpnmail.com   06-51512499

  Eric Wijnhoven  e.wijnhoven@ziggo.nl/e.wijnhoven@planet.nl 06-51059456

  Regio West  regio-west@ngagolf.nl
Regiohoofd  Frank Klaver  f.klaver@grontmij.nl    06-53318953

  Floris Bakker  florisbakker-duinzicht@hotmail.com  06-16269121

  Peter Bobeldijk  peterbobeldijk@quicknet.nl   06-53864496

  Chris Genemans  genemanschris0@gmail.com   06-46646215
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Maarten van Heck begint zijn presentatie met 

een eyeopener. Hij tovert een plaatje uit zijn 

laptop dat heel slim laat zien hoeveel pk een 

fairwaymaaier nodig heeft bij het maaien van 

een Amerikaanse, redelijk sterk geonduleerde 

baan. Wat blijkt: op deze baan heb je op maar 

vijf procent van het areaal het maximale aantal 

pk’s nodig. Die kennis was natuurlijk altijd al aan-

wezig, maar daar kon je nooit wat mee. Je was 

eenvoudigweg verplicht om het vermogen van je 

maaier af te stemmen op die vijf procent. Met de 

nieuwe hybride technologie die in de auto-indu-

strie inmiddels al haast mainstream is geworden, 

is het bijna een fluitje van een cent om dit anders 

te doen. Hierdoor is Toro in staat zijn hybride 

maaier uit te rusten met een (nog net geen) naai-

machinemotortje van 24,8 pk, dat op momenten 

dat het echt nodig is toch meer dan 40 pk kan 

leveren. Toro beschrijft zijn machine daarom als 

de eerste echte hybride, omdat de machine vol-

ledig geautomatiseerd zijn vermogen op de slimst 

mogelijke manier inzet. In de praktijk houdt dat 

in dat er drie opties zijn. Op een vlakke fairway 

drijft de kleine Kubota-motor zowel de kooien als 

de wielen aan, natuurlijk na tussenkomst van de 

generator. De opgewekte stroom wordt opgesla-

gen in accu’s. De aandrijving van de kooien is dus 

altijd volledig elektrisch. Gaat de maaier heuvel 

op, dan wordt de aandrijving van de kooien volle-

dig automatisch overgenomen door het accupak-

ket. Als de condities nog zwaarder worden, gaan 

de accu’s niet alleen de kooien aandrijven, maar 

wordt het accuvermogen ook ingezet voor aan-

drijving van de wielen. Toro noemt de generator 

daarom ook wel een inline startgenerator. Hij kan 

worden ingezet voor het opwekken van energie, 

maar kan ook actief meehelpen bij de aandrijving 

van de maaier. 

Absorbed glass mat-accu’s 

Toro heeft met zijn 5510H fairwaymaaier bewust 

niet gekozen voor een plug-in hybrid. Het voor-

deel van een plug-in hybrid is dat je energie in 

de schuur kunt opladen. Nadeel is echter dat je 

gebruik moet maken van peperdure lithium-ion-

accu’s, omdat je in de praktijk de accu’s constant 

helemaal leegtrekt en alleen dit type accu’s dit 

aankan. Bij de Toro-hybride zal de accu nooit 

worden leeggetrokken, maar wordt deze alleen 

op piekmomenten gebruikt en daarna direct 

weer opgeladen. Je kunt daarom volstaan met 

relatief goedkope en onderhoudsvrije AGM- 

ofwel absorbed glass mat-accu’s. Een volledige 

set zou volgens Van Heck niet meer dan 1000 

euro kosten, gaat ongeveer 3000 uur mee en is 

daarnaast makkelijk te verkrijgen. Kies je als fabri-

kant voor lithium-ion, dan krijg je na zes of zeven 

jaar gebruik een kostenpost van 6000 tot 7000 

euro voor de kiezen. In sommige gevallen zal de 

machine dat zelfs niet meer waard zijn. 

Minder is meer 

Arne van der Valk: ‘Wij durven de stelling wel 

aan dat er in tachtig procent van de gevallen 

machines worden gekocht die te veel vermo-

gen hebben voor hun taak. Dat geldt ook voor 

vierwielaandrijving. Dat is prachtig, als je het 

tenminste nodig hebt, maar voor de meeste 

Nederlandse banen hoeft dat helemaal niet. 

Daar volstaat aandrijving op twee wielen.’ Daar 

voegt Van der Valk slim-commercieel aan toe: 

‘Onze maaiers kun je later heel makkelijk ombou-

wen van twee- naar vierwielaandrijving.’ Maar 

waarom zou je dat doen als het niet echt nodig 

is? De machine wordt duurder en het onderhoud 

wordt complexer, dus ook duurder. Van der Valk 

voegt nog een laatste argument toe: ‘Met een 

vierwielaandrijving kun je weliswaar bijna overal 

komen, maar misschien is het beter om die natte 

plekken in de baan gewoon een paar dagen met 

rust te laten. Vaak zie je zes weken later nog de 

insporing van de wielen.’ 

24,8 

Dat Toro het Kubota-naaimachinemotortje heeft 

laten afregelen op 24,8 pk en niet op 25 pk lijkt 

een detail of een toevalligheid, maar dat is het 

niet. In Europa moet iedere machine boven de 

50 pk qua roetuitstoot aan de eisen van tier IV 

(ofwel stage 3B) voldoen. Dat betekent onder 

andere een roetfilter. De Amerikaanse eisen zijn 

De doodsklap voor traditionele 
fairwaymaaier
Arne van der Valk: tachtig procent van alle fairwaymaaiers heeft te veel 
power en is daarom een overinvestering!

De introductie van een hybride fairwaymaaier door Toro op de Golf Show in de VS is geen groot nieuws. John Deere was het bedrijf uit 

Minnesota al enige jaren voor. Toch zijn Maarten van Heck en Arne van der Valk van Toro-importeur Jean Heybroek van mening dat de tradi-

tionele fairwaymaaier zijn langste tijd heeft gehad.

 

Auteur: Hein van Iersel
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nog een slag strenger. Daar moet een diesel met 

meer dan 25 pk al worden voorzien van een 

roetfilter. Door net onder 25 pk te blijven, kan 

Toro dat voorkomen en voldoet het dus aan de 

strenge Amerikaanse regelgeving.

Alles kan

Ook op het gebied van uitrusting heeft Toro dui-

delijk een nieuwe richting gekozen. Gold vroeger 

nog de oude Ford-stelregel ‘iedere kleur is moge-

lijk, als het maar zwart is’, inmiddels heeft Toro 

zijn machines zo gebouwd dat iedere uitvoering 

kooi kan worden toegepast. De greenkeeper 

maakt een keuze voor de grote 17,8 cm kooi of 

de kleinere 12,7 cm kooi. Hetzelfde geldt voor 

het aantal bladen in de kooien: acht of elf stuks, 

en de uitrusting met groomers, broomers of verti-

cuteerunits. Volgens Van der Valk is heel eenvou-

dig alles mogelijk. 

Met de groomers is zelfs nog iets bijzonders aan 

de hand: vanaf eind dit jaar wordt een nieuw 

model groomer geïntroduceerd. De golfwereld 

was tot nu toe verdeeld in twee kampen als 

het ging om groomers. Toro en Jacobsen kozen 

traditioneel voor groomers die met de rijrichting 

meedraaien; John Deere draait de andere kant 

op. Van der Valk: ‘Voor beide manieren is iets te 

zeggen. Daarom heeft Toro de aandrijving van 

de groomer zo gebouwd dat je hem met één 

knop linksom of rechtsom kunt laten draaien.’ 

De John Deere-methode om tegen de rijrichting 

in te groomen is weliswaar wat agressiever voor 

de grasmat, maar dat zal men bij sommige fair-

ways ook willen. Maarten van Heck. ‘Wat hier 

geldt voor de groomer, geldt ook voor borstels. 

In Amerika wordt inmiddels al meer met borstels 

gewerkt dan met groomers. Borstels zijn ook wat 

agressiever dan gewone groomermesjes, maar 

dat kan dus gewoon.’ Deze nieuwe groomer-

technologie zal voortaan ook leverbaar zijn op de 

andere Toro-golfmaaiers. 

Commercieel 

Op het moment dat ik dit verhaal schrijf (medio 

maart 2015) is de machine nog niet geleverd in 

Nederland, maar al wel verkocht. Om precies te 

zijn vier keer. De Enk heeft drie hybrides gekocht, 

die door het bedrijf zelf, of eigenlijk Probotiq, 

worden omgebouwd tot robotmaaiers. Een vierde 

gaat naar België, naar golfbaan Waterloo. 

Maarten van Heck Arne van der Valk

Iedere kleur is mogelijk, als 

het maar zwart is

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5187
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De laatste twee decennia is de technologie in 

turf, net als de technologie in apparatuur, irriga-

tiesystemen, gereedschap en producten aanzien-

lijk vooruitgegaan. Dit maakt het voor baanma-

nagers mogelijk banen op een veel hoger niveau 

te onderhouden en presenteren. Dit is echter 

alleen mogelijk als de basisprincipes van turfgrass 

management worden opgevolgd. Het is belang-

rijk om in gedachte te houden dat de nieuwe 

ontwikkelingen er zijn om te helpen, en dat ze 

niet dienen als een vervanging. De verwachtin-

gen van de golfer zijn de afgelopen jaren ook 

gestegen, mede door toedoen van de verbeterde 

speelcondities en presentatie van de baan. 

Door economische tegenwind zien baanmanagers 

zich nu echter genoodzaakt met minder mid-

delen eenzelfde kwaliteit te bieden. Niemand ziet 

de kwaliteit graag achteruit gaan. De oplossing 

zit hem niet in harder werken, maar in slimmer 

werken. Het is belangrijk om in te zien wat de 

belangrijkste uitdagingen zijn bij het bepalen van 

het werkprogramma en het implementeren van 

basisprincipes. Het gaat daarbij allemaal om de 

balans tussen bespeelbaarheid en agronomie.

Vanuit het oogpunt van de baanmanager is een 

goede groeiende omgeving van fundamenteel 

belang voor onder andere een gezonde bodem, 

stressvrije turf en begrip van de klant. De priori-

teiten van golfers zullen eerder liggen in stevige 

en snelle greens, speelbaarheid jaarrond, mini-

male spelonderbreking en een goede baandefini-

tie- en presentatie. Ook budgetbeheer maakt een 

belangrijk deel uit van de ‘balanceer-act’. Genoeg 

redenen dus om een goede basis te leggen en 

de nieuwe technologieën te laten helpen de 

gewenste doelen te bereiken.

De belangrijkste basisprincipes van turfgrass 

management kunnen worden opgesplitst in vier 

gebieden: 

• Groeiomgeving

• Toevoer van voedingsstoffen

• Watermanagement

• Maaien

• Groeiomgeving

De basis van goede greenkeeping is om niet 

tegen, maar mét de bestaande omgeving te 

werken. Milieufactoren op en rond de baan zijn 

zonlicht, luchtbeweging, type ondergrond, gras-

soorten en natuurlijke vegetatie. Twintig procent 

van al het plantenleven op aarde bestaat uit gras. 

De drie basisbehoeften van planten zijn lucht, 

licht en water. Het is algemeen bekend dat gras 

van zon houdt. Zonlicht stelt het gras in staat tot 

fotosynthese en zodoende de ontwikkeling van 

energie voor groei. Een ander kritische factor is 

een open omgeving met goede luchtbeweging. 

Dit helpt het oppervlak te drogen en koelen en  

verlaagt de vochtigheidsgraad. Dit is op zijn beurt 

een belangrijke factor in het verlagen van het 

risico op ziektes, wat weer helpt de kosten van 

fungicide te beperken. Omdat bomen de strijd 

om zonlicht, water en voedingsstoffen altijd win-

nen, is het van belang hun invloed rondom de 

green te beperken en te zorgen voor een maxi-

male luchtbeweging. 

Er zijn diverse types grond, van klei tot zand.  

De soort zal per baan verschillen. Een zanderige 

grond zal eerder uitdrogen en kan bezwijken 

onder stress door hoge temperaturen en toene-

mende wortelschade. Een bodem met veel klei 

is daarentegen slecht doorlaatbaar, langzaam 

te draineren en gemakkelijk te verdichten. Elke 

bodemsoort vraagt daarom om een andere 

aanpak voor het bereiken van hetzelfde doel. 

Gras kan zich ook in vele soorten presenteren. 

Elke grassoort in een veld staat daar omdat de 

omgevingsfactoren willen dat het daar staat. 

Bestaat er een wens een meer duurzame variant 

‘This is my bible’
Greenkeeping volgens Kristian Summerfield

Als je Kristian Summerfield vraagt naar de basis van Greenkeeping, dan verwijst hij al snel naar het boek ‘Practical Greenkeeping’ van Jim 

Arthur. Summerfield raadde ons ook een artikel van Laurence Pithie aan. Pithie was de eerste greenkeeper die in 1991 het BIGGA’s Master 

Greenkeeper Certificate de wacht sleepte. In zijn stuk ‘Getting the basics right’ vertelt Pithie wat er nodig is om ervoor te zorgen dat de 

baan er zo goed mogelijk bij ligt.

Auteur: Laurence Pithie
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te gebruiken, dan moet de omgeving veranderen 

willen de nieuwe grassen kunnen concurreren 

met de bestaande grassen.  Wil je soorten ver-

vangen door andere grassen, dan is het nodig te 

begrijpen wat daar voor nodig is. Dat vraagt om 

planning, goede communicatie, en een redelijke 

mate van geduld en begrip. 

Voedingsstoffen

Planten hebben meststoffen nodig om te groeien. 

Deze nutriënten kunnen opgedeeld worden in 

twee categorieën: macronutriënten en micronu-

triënten. Deze eerste bestaat uit stikstof, fosfaat 

en kalium, gevolgd door zwavel, calcium en 

magnesium. De laatste groep bestaat uit minder 

bekende elementen zoals minieme hoeveelhe-

den borium, ijzer en mangaan.  Hoeveel een 

plant nodig heeft is afhankelijk van de grassoort, 

bodemtype, de maaihoogte en ga zo maar ver-

der. Het is belangrijk om door middel van een 

grondmonster te bepalen wat zich in de wortel-

zone bevindt. Plantvoeding gaat om het geven 

van gebalanceerde proporties die in verhouding 

staan tot de individuele behoefte van de plant. 

Een tekort aan voedingsstoffen leidt tot slechte 

grasgezondheid en een tekort aan kracht en 

dichtheid van het grasveld. Mos, dollar spot en 

Anthracnose  kunnen meer voorkomen op plek-

ken waar de grond weinig vruchtbaar is. Het 

geven van te veel voeding kan even veel schade 

aanrichten, met als gevolg een opbouw van orga-

nische stof en vilt.  Dit heeft een directe negatie-

ve invloed op de kwaliteit van het oppervlak. Het 

zorgt voor een verminderd oppervlaktedrainage, 

oppervlakkigere wortels en een verhoogd risico 

op verschillende ziektes.

Een voedingsprogramma gebaseerd op vloei-

bare en bladmeststoffen is effectiever en daar-

mee goedkoper. U kunt hierbij een breed scala 

toevoegingen gebruiken zoals algen en humic 

acid.  Er bestaat geen vast voedingsprogramma 

of een vaste hoeveelheid receptuur omdat er te 

veel verschillende invloeden zijn die hiervan op 

toepassing zijn. De aanbevolen hoeveelheid NPK 

(stikstof, fosfor en kalium) dient alleen als richt-

lijn. Deze hoeveelheid moet in overeenstemming 

zijn met de bodemanalyse en de gestelde doelen. 

Het is een oud gezegde dat gras niet groeit op 

een meststoffenbepaling, maar het zou dom zijn 

de feiten te negeren. 

Watermanagement

Dit heeft vooral betrekking op irrigatie en drai-

nage. Ook beluchting kan hier aan toegevoegd 

worden, onder andere omdat dit invloed heeft op 

de interne beweging van water. Water is, samen 

met zuurstof en zonlicht, een essentieel onder-

deel van fotosynthese. Het wordt gebruikt voor 

de absorbering en transportatie van voedingsstof-

fen. Omdat het de temperatuur regelt dient het 

tevens als koelmiddel. Water zorgt ervoor dat bla-

deren in een gezwollen toestand verkeren. Als dit 

wegvalt kan de verwelkingsziekte optreden. Door 

evapotranspiratie in hete en koude condities gaat 

minstens 25mm vocht verloren. Voor een goede 

gezondheid van het turf moet dit verlies gecom-

penseerd worden middels irrigatie. Bij langdurige 

droge periodes vraagt watermanagement om een 

hands-on-benadering, wat betekent dat droge 

plekken, richels en schouders van de green met 

een waterslang bewaterd moeten worden. 

Hoewel turf beter presteert onder droge omstan-

digheden moet het niet  lijden aan extreme 

stress. Stress kan het turf verzwakken en leiden 

tot andere agronomische problemen zoals dry 

patch. Overmatig bewateren is een doodzonde. 

Het zorgt er namelijk voor dat de luchtruimtes in 

de bodem gevuld worden met water, wat leidt 

tot verminderde wortelgroei. Ook kunnen andere 

problemen zoals zachtere oppervlaktes, algen en 

vilt optreden.

Goede drainage is essentieel voor een jaarronde 

bespeelbaarheid en slijtagetolerantie. Gezond turf 

kan niet overleven in een bodem die is volgelo-

pen met water. Voor goede groeicondities is het 

daarom van cruciaal van belang dat het water 

snel in de bodem trekt en in een doorlatende 

laag of drainagesysteem loopt. Dit bevordert ook 

de groei van gewenste grassen, wat weer leidt 

tot betere speelcondities en minder onderhoud. 

De meeste, zo niet alle bodems kunnen water 

afvoeren. Bij bodems met een hoger gehalte aan 

slib en klei  is het nodig verschillende drainage-

handelingen uit te voeren om de doorlaatbaar-

heid te vergroten.  

Maaien

De drie dingen om bij het maaien rekening mee 

te houden zijn het type maaier, de scherpte 

van de haspels en bladen en de maaihoogte. In 

principe geldt dat hoe lager de maaihoogte, hoe 

meer stress het turf zal oplopen. Dit komt omdat 

de plant bij een beperkte hoogte minder opper-

vlakte heeft voor fotosynthese, het produceren 

van energie en het opslaan van koolhydraten. 

Hoe korter de plant, hoe meer het vraagt om 

voedingsstoffen, water en onderhoudswerkzaam-

Goede drainage is essentieel 

voor een jaarronde 

bespeelbaarheid en 

slijtagetolerantie

Doorzaaien Almere.
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W i e  w o r d t 
G r e e n k e e p e r 
o f  t h e  y e a r ?

www.greenkeeperoftheyear.nl

Het vakblad Greenkeeper organiseert in december 2015 voor de derde keer op 

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

sponsors Jean Heybroek, Everris, Bayer en Innoseeds gaat een deskundige 

jury dit jaar weer op zoek naar de beste, meest getalenteerde Greenkeeper van 

Nederland.

 

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

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

dan vandaag nog naam en golfbaan door aan de redactie.

 

Kijk voor meer informatie op www.greenkeeperoftheyear.nl

Uw kandidaten kunt u doorgeven aan Lieke van der Weijde 

via project@nwst.nl

Wie wordt de opvolger van
Kristian Summerfield als
Greenkeeper of the Year 2016?

Adv_Greenkeeper of the year.indd   1 07/04/15   12:24



37www.greenkeeper.nl36 www.greenkeeper.nl

heden. Zoals gezegd gaat het om het vinden 

van een balans tussen de maaihoogte, de ver-

wachting van de golfer en de plantgezondheid. 

Belangrijke punten om bij het maaien rekening 

mee te houden zijn de arbeidsintensiteit, de tijd 

en de kosten die met het maaien gemoeid zijn. 

De aanwezige grassoorten en de beleidsdoelstel-

lingen hebben ook invloed op de maaihoogte. 

Ander werkzaamheden zoals het verzorgen, 

borstelen en het topdressen zullen allemaal een 

aanvullende rol spelen. Het is noodzakelijk dat 

mechanische stress zoals scalperen  wordt ver-

meden. 

Er wordt veel nadruk gelegd op de snelheid van 

de green en een hogere baansnelheid wordt 

tegenwoordig door velen gezien al een kwali-

teitskenmerk. Trueness en gladheid zijn echter de 

belangrijkste factoren en een meer realistische 

maaihoogte zal daarnaast resulteren in minder 

stress. 

Conclusie

Het begrijpen van de basis houdt in het creëren 

van een gezonde groeiomgeving in zowel de 

speeloppervlakte als de onderliggende bodem. 

Het gaat om het implementeren van een uitge-

balanceerd voedingsprogramma en zorgen voor 

het goede drainage en irrigatie in het voordeel 

van het gras. Verstandige cultuurtechnische 

maatregelen  beluchten en topdressing zijn van 

toegevoegde waarde bij het hanteren van een 

realistische maaihoogte- en frequentie. Deze 

fundamentele werkzaamheden moeten de hoek-

steen vormen van het baanbeleid. De moderne 

turftechnologieën zijn er om te helpen bij het 

onderhoud van de baan.

St. Andrews Bay

Dakota

Bovenstaand artikel is een vertaling van een 

artikel van Laurence Pithie uit Greenkeeper 

International.

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5194

De aanwezige grassoorten en 

de beleidsdoelstellingen 

hebben ook invloed op de 

maaihoogte
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10. Weer vlak maken van een green als deze tij-

delijk ongelijk is

Door vorst en opdooi kan het oppervlak van een 

green ongelijk worden, met name in de lente. 

Het is gebruikelijk om de grasmat te rollen voor-

dat in de lente het maaien begint. U voorkomt 

hiermee het risico op scalperen. Dit geldt ook 

voor hevige regenval gevolgd door warm en 

vochtig weer, waardoor de grasmat  kan opzwel-

len en voor opgeblazen turf kan zorgen.  

  

9. Zaaibedbereiding

Rollen is belangrijk bij het aanleggen van een 

grasmat om verschillende redenen. Allereest is 

het noodzakelijk om een green meerdere keren te 

rollen alvorens te starten met zaaien, om zodoen-

de de wortelzone te verdichten en inklinking 

tijdens of na het maken van de green te voorko-

men. Verschillende handboeken wijzen terecht op 

het belang van het contact tussen zaad en aarde 

bij inzaai. Dit kan het beste worden bereikt door 

de grond direct na het zaaien te rollen.

Uit een onderzoek naar de aanleg van put-

ting greens, uitgevoerd door de Michigan State 

University, bleek dat delen die meerdere keren 

per week gerold werden, eerder speelklaar waren 

dan delen die niet gerold waren.

8. Reductie van breedbladige kruiden, mossen en 

algen

Er is nog nooit een onderzoek uitgevoerd naar 

de invloed van rollen op breedbladige onkruiden, 

mossen en algen. Gerelateerd onderzoek toont 

echter aan dat lichtgewicht rollen al deze elemen-

ten vermindert. Een onderzoek van de Michigan 

State University uit 1996 toonde aan dat greens 

die drie keer week gerold werden, minder breed-

bladige kruiden en mossen bevatten dan greens 

die niet gerold werden. Uit een ander onderzoek 

bleek dat rollen de algenconcentratie verlaagt. 

Hoe het komt dat rollen dit effect heeft is niet 

precies duidelijk, maar er zijn twee aannemelijke 

theorieën. De eerste is dat regelmatig rollen de 

densiteit van de grasmat verhoogt en daarmee de 

kans op plagen verkleint. De andere theorie stelt 

dat plagen (in het bijzonder mos) de intensiteit 

van het continue rollen niet kunnen verdragen.

7. Vermindering droge plekken

Een onderzoek door de Michigan State University 

tussen 1995 en 2000 liet zien dat greens die 

drie keer per week gerold werden, significant 

minder droge plekken vertoonden dan greens 

die nooit gerold werden. Monsters toonden aan 

dat de gerolde delen meer vocht bevatten en 

meer wortelzones hadden. Vanzelfsprekend zorgt 

een verhoogde vochtigheid en wortelmassa voor 

minder droge plekken op het oppervlak. De afge-

lopen jaren is het gemakkelijker geworden om 

het vochtgehalte te meten. Metingen tonen aan 

dat lichtgewicht rollen het vochtgehalte van de 

bodem verhoogt.

6. Maaihoogte verhoogd, baansnelheid 

behouden

In het eerste onderzoek dat rollen in verband 

bracht met de maaihoogte, werd één deel van 

de green gemaaid op 0,5 centimeter en drie keer 

per week gerold. Het andere deel werd gemaaid 

op 0,4 centimeter en niet gerold. In het begin 

was de snelheid op het gedeelte met een grotere 

maaihoogte langzamer, maar na anderhalve week 

rollen was de snelheid van deze banen gelijk of 

zelfs hoger dan die van de banen met 0,4 centi-

meter maaihoogte. Sindsdien zijn er verschillende 

studies uitgevoerd die deze resultaten bevestigen. 

Rutgers University heeft vastgesteld dat rollen en 

het verkleinen van de maaihoogte Anthracnose 

vermindert en de Michigan State University stelde 

vast dat de Rhizoctonia-ziekte hierbij minder 

voorkwam.

5. Mogelijk een verminderde activiteit van 

plaagdieren 

In de loop van de jaren heb ik plaagdieren bestu-

deerd en de schade die ze veroorzaakten op 

Top-10 redenen om te rollen
Doctor of green speed vertelt welke voordelen het lichtgewicht rollen 
van gras heeft

Summerfield gelooft heilig in de positieve werking van het rollen van greens en ziet zich in zijn mening bevestigd door turf-professor 

Thomas A. Nikolai. Nikolai is werkzaam als wetenschappelijk specialist aan de Michigan State University en weet als Doctor of green speed 

alles over een optimale green. Zie hier: de top-10 voordelen van lichtgewicht rollen.

Auteur: Thomas A. Nikolai

Greens rollen tijdens het BMW Open in 2014 
(foto Jolanda Vonder).
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golfbanen. Tegelijkertijd met het signaleren van 

deze schadelijke insecten zag ik een toename van 

het aantal vogels. Ik vermoedde daarom dat de 

vogels op de wormen afkwamen. De drie jaren 

waarin dit voorkwam, telde ik, voordat ik begon 

met maaien en rollen, de gaten van vogelsnavels 

in het gras. Gedeeltes die drie keer per week 

gerold werden, vertoonden significant minder 

van deze gaten (en logischerwijs dus ook min-

der plaagdieren). Gedurende die drie jaar was 

het verschil vrij consequent; elk jaar vertoonde 

het gerolde gras 55-60% minder gaten dan het 

niet-gerolde gras. Ik denk dat rollen het aantal 

plaagdieren, bijvoorbeeld engerlingen en emel-

ten, vermindert. Het precieze aantal plaagdieren 

heb ik echter niet geteld, dus ik kan het niet met 

100% zekerheid zeggen. Verder onderzoek moet 

uitwijzen hoe deze resultaten zich verhouden tot 

de Engelse en Europese situatie. Rollen is echter 

een erkende methode voor het bestrijden van 

engerlingen. 

4. Verbeterde opname van topdressingzand 

In 2006 voerde de Michigan State University 

een onderzoek uit naar lichtgewicht rollen en 

de opname van topdressingzand op greens met 

wit struisgras. In het onderzoek werd gekeken 

naar delen die niet bestrooid werden, delen 

die bestrooid werden en na drogen geborsteld 

werden en delen die geborsteld werden en waar 

vervolgens één keer met een true-surface vibra-

tory roller overheen werd gereden. De dag na het 

topdressen werden de delen gemaaid met een 

loopmaaier met opvangbak. Bij de delen die na 

het borstelen gerold waren, werd ongeveer 40% 

minder topdressingzand verzameld. Deze delen 

hadden ook na enkele dagen een hogere baan-

snelheid en een minder hoog organischestofge-

halte aan het einde van het seizoen. Naar mijn 

weten is er geen wetenschappelijk onderzoek 

gedaan naar de vraag of niet-vibrerende rollers 

de zandopname na topdressing ook verhogen.

3. Verminderen dollarspot

In 1995 merkte ik op dat de onderzoeksgreens 

die drie keer per week gerold werden, minder 

dollarspot vertoonden dan greens die niet gerold 

werden. Geen van de resultaten was echter sig-

nificant en ik verwachtte niet ooit weer vergelijk-

bare observaties te doen. Het jaar daarop hadden 

de gerolde delen bij een uitbraak van dollarspot 

echter significant minder last van ziekte. Ik was 

op zijn zachtst gezegd verrast. Daarna zag ik jaar 

na jaar hetzelfde resultaat. De voor de hand lig-

gende vraag: waarom zorgt het rollen voor min-

der dollarspot? Het antwoord is lang en moeilijk 

te verwoorden, maar het komt erop neer dat het 

gebruik van een lichtgewicht roller dollarspot 

vermindert. 

2. Programma’s rol-/maaifrequentie

In 2001 publiceerde ik de resultaten van boven-

staande in een wetenschappelijk tijdschrift; veel 

van mijn collega’s reageerden – begrijpelijk – 

sceptisch. Dankzij steun van verschillende partijen 

was het mogelijk de effecten van verschillende 

rol-/maaifrequenties nader te onderzoeken, waar-

onder:

Dagelijks afwisselend maaien en rollen

In 2004 werd voor het eerst onderzoek gedaan 

naar de maai-/rolfrequentie. De studie vergeleek 

dagelijks maaien met afwisselend maaien en 

rollen. Op de onderzoeksvelden bleek dat afwis-

selend maaien en rollen de slijtvastheid vergroot 

en een baansnelheid produceert die gelijk is aan 

die van gras dat dagelijks gemaaid wordt. Dit 

kan ook een economische besparing tot gevolg 

hebben. Dan Strunk vergeleek beide methodes 

en kwam tot de conclusie dat afwisselend rollen 

en maaien de gemiddelde golfbaan in de staat 

Tennessee 13.000 dollar (circa 12.000 euro) per 

jaar kan besparen. 

Elke dag maaien en rollen

Geld zul je er niet mee besparen, maar de resul-

taten laten zien dat elke dag maaien én rollen 

zorgt voor een consequente baansnelheid, moge-

lijk een hogere maaihoogte toelaat voor een 

betere gezondheid en slijtagetolerantie van het 

gras, en dollarspot beter onder controle houdt 

ten opzichte van elke dag maaien en om de dag 

rollen.

Elke dag rollen en om de dag maaien

Bij het opzetten van een onderzoek om deze 

methode te testen, kreeg ik van veel mensen 

kritiek. Van alle maai-/rolfrequenties die ik heb 

onderzocht, geeft deze methode echter dag in 

dag uit de meest consequente baansnelheid. 

Daarnaast geeft deze methode, vergeleken met 

alleen maaien, een goede slijtagetolerantie. En 

vergeleken met elke dag maaien en om de dag 

rollen, is bij deze methode dollarspot beter onder 

controle te houden. Ook dit programma kan eco-

nomische besparingen opleveren.  

In de bovenstaande onderzoeken heb ik nooit 

een toename van de verdichting gezien. Alle 

banen in de onderzoeken werden echter regel-

matig ingestrooid met topdressing. Bij het 

dagelijks rollen gebruikte ik bovendien altijd de 

lichtste rollers. Of zeven dagen per week rollen 

met een roller zwaarder dan 250 kilo verdichting 

veroorzaakt, weten we simpelweg niet, maar ik 

ben een groot voorstander van lichtgewicht rollen 

en moedig iedere beheerder aan om de greens te 

rollen. Nog belangrijker echter is de nodige voor-

zichtigheid, als het beheer van het oppervlak van 

de putting greens wordt gewijzigd.

1. Verhoogde klanttevredenheid

Studie na studie toont aan dat de conditie van 

de putting green datgene is waar golfers het 

meeste belang aan hechten. Lichtgewicht rollen 

zorgt voor een gladder oppervlak van de put-

ting green, wat een truer ball roll en een hogere 

baansnelheid tot gevolg heeft. Geen enkele 

cultuurtechnische of mechanische bewerking 

verhoogt de klanttevredenheid in zo’n hoge mate 

als het regelmatig rollen van de green. Bovendien 

zijn er geen andere mechanische toepassingen 

waarmee de beheerder de snelheid van de green 

kan aanpassen.

Bovenstaand artikel is een vertaling van 

een artikel van Thomas A. Nikolai uit 

Greenkeeper International.

Geen enkele cultuur-

technische of mechanische 

bewerking verhoogt de 

klanttevredenheid in zo’n 

hoge mate als het regelmatig 

rollen van de green

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5188
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•  Zeer goede referenties in Nederland, Belgie en Duitsland
•  Zorgvuldige overname bestaande onderhoudsdienst
•  Gedetailleerde onderhoudsplannen
•  Een betrouwbare partner die meedenkt en kwaliteit levert

SBA
 Aanleg en onderhoud
van golfbanen

* voorheen Mourik Golf & Groen

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

Voordat je de green opgaat, is het belangrijk 

om de grasmaaier te controleren. Controleer of 

de maaier goed werkt, of de tank vol zit, of de 

bladen draaien en of de juiste maaihoogte is 

ingesteld.

Doe een snelle visuele inspectie

Als je op de green komt, doe dan een korte 

visuele baancontrole. Haal waar nodig ongere-

geldheden weg die de maaier of de baan kunnen 

beschadigen, zoals steentjes. Het verwijderen of 

swipen van wormhoopjes hoort ook in deze cate-

gorie. Verwijder de pin.

Maai ‘dwars op de zon’

Als je dwars op de richting van de (laagstaande) 

zon maait, kun je door de schaduw zien waar 

je al bent geweest. Wissel telkens van richting. 

Summerfield maait op dag 1 doorgaand van 12 

naar 6 uur, waarbij hij zo veel mogelijk probeert 

in de lijn van de fairway te blijven. Op dag 2 

maait hij van 3 naar 9 uur, op dag 3 van 4.30 uur 

naar 10.30 uur, op dag 4 van 7.30 uur naar 1.30 

uur. Vervolgens begint alles weer opnieuw.

Trek een lijn

Om een eerste rechte lijn te maaien, kun je 

gebruikmaken van een zichtpunt in de verte. Kies 

een object, zoals een boom, en één object in het 

verlengde daarvan. Zorg er tijdens het maaien 

voor dat het tweede element achter het eerste 

blijft. Op deze manier volg je de denkbeeldige 

rechte lijn die tussen de maaier en het zichtpunt 

loopt, wat je helpt een rechte lijn te maaien.

Neem een grotere bocht

Als er voldoende ruimte is, draai dan aan het 

einde van een lijn een ruime bocht voordat je aan 

de volgende lijn begint. Hierdoor kun je oefenen 

met de beweeglijkheid van de maaier en heb 

je de ruimte om de maaier mooi recht naast de 

reeds gemaaide lijn op te stellen. 

Laat een marker achter

Bij de start van een nieuwe lijn kan het soms las-

tig zijn om te zien waar de vorige lijn loopt. Laat 

aan de rand van de gemaaide lijn een voorwerp 

liggen (bijvoorbeeld een handschoen), zodat je bij 

het maaien van een volgende lijn een zichtpunt 

hebt. 

Afstand

Als je maait, kijk dan naar een punt ongeveer vijf 

tot tien meter vóór de maaier. Dit werkt beter 

dan naar de maaier zelf kijken. Probeer de reeds 

gemaaide lijn met slechts 2 centimeter te overlap-

pen. Het behoeft eigenlijk geen toelichting dat 

hiervoor opperste concentratie nodig is.

Begin opnieuw

Heb je een fout gemaakt, een baan gemist of 

schuin gemaaid? Dan zit er niets anders op dan 

terug te gaan naar het punt waar het fout ging 

en dat gedeelte opnieuw te maaien.

Draai een sprinkler open

Zet de sprinklers zo kort mogelijk open, zodat de 

green nét genoeg water krijgt. Een baan met veel 

dauw is mooi, maar het nadeel is dat je het gras 

minder goed kunt maaien.  

Vraag je je na het bovenstaande af waarom 

handmaaien opweegt tegen machinaal maaien? 

Dan hebben wij nog een reden. Handmaaien 

helpt je fit te blijven; per maaibeurt loop je al snel 

meerdere kilometers. Afhankelijk van je gewicht 

verbrand je met dertig minuten maaien al snel 

tweehonderd calorieën.

Bron: Greenkeeper International

Handmatig maaien… 
Een korte handleiding

In het juryrapport van de Greenkeeper of the Year Award 2015 stelde de jury onder de indruk te zijn van Kristian Summerfields hang 

naar perfectie. Zij bewonderde onder andere het feit dat hij ‘altijd handmatig de greens maait, zonder enige concessie’. Geen wonder dat 

Summerfield de redactie voorstelde een stuk te wijden aan handmatig maaien. Maar goed, handmatig maaien, hoe doe je dat? Leden van 

het St. Andrews Link Trust Greenkeeping Team geven tips.

Auteur: redactie Greenkeeper International 

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5189

Het beste argument voor maaien met de hand: het is 
gezond. De afbeelding is het  logboek van een rondje 
maaien op De Scherpenbergh door Summerfield.
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Die ‘versla de klok-mentaliteit’ creëert enorme 

conflicten voor de greenkeepers. Zij werken 

vaak onder niet-optimale weersomstandigheden. 

Natte omstandigheden die veroorzaakt worden 

door dauw, regen en overmatige irrigatie. Velen 

realiseren het zich niet, maar een natte toplaag 

veroorzaakt schade aan de baan en zorgt voor 

minder goede resultaten. Het gevolg is bodem-

verdichting, spoorvorming, scheuren in het gras, 

op een hoop gegooide grasresten, een slechte 

maaikwaliteit, toenemend brandstofgebruik en 

slijtage aan machines. Dat is niet productief of 

efficiënt en ook geen model voor duurzaamheid.

Werk dat gedaan wordt onder natte omstandig-

heden, is ideaal voor het produceren van ‘het 

greenkeepers-duiveltje’: verdichting, en jaarlijks 

tienduizenden euro’s extra kosten voor het repa-

reren van schade aan de bodemstructuur. Dat 

leidt weer tot extra werk. Het alternatief? Stel 

greenkeepers in staat eersteklas werk te leveren 

onder droge condities.

Iedere golfer ziet zijn jaarlijkse contributie graag 

effectief besteed. Als clubs hun perspectief enigs-

zins veranderen, meer begrip tonen en de green-

keepers toestaan bepaalde werkzaamheden, 

zoals maaien, een paar uur later uit te voeren 

– laten we zeggen om 10.00 uur, in de mid-

dag of zelfs ‘s avonds –, dan creëren zij ruimte 

voor betere resultaten en helpen zij condities die 

problemen veroorzaken te elimineren of te ver-

minderen.

‘Versla de klok-mentaliteit’ van 
greenkeeping anno 2015 zorgt voor 
grote problemen’
Norbert Lischka (Der Rasenfuchs): ‘Stel greenkeepers in staat eersteklas 
werk te leveren onder droge condities.’

Als we praten over de toekomst van golf, bespeelbaarheid en duurzaamheid, moeten we dan de grootste en belangrijkste vragen negeren? 

De meeste mensen, ook de meeste greenkeepers, doen hun best. Maar wat betreft het dagelijkse golfonderhoud staan zij onder een enorme 

tijdsdruk. Het grootste deel van de taken moet namelijk gedaan worden vóórdat de golfers arriveren.  

Auteur: Norbert Lischka
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Het verlangen van golfers naar groen is ook een 

serieus probleem dat optimale speelcondities in 

de weg staat. Een diepgroene en zachte grasmat 

is namelijk helemaal niet ideaal! Greens en hun 

omgeving lijden nog het meest onder die te 

zachte en te groene omstandigheden, als gevolg 

van het zware verkeer dat veroorzaakt wordt 

door zowel golfers als machines. Het resultaat? 

Greens worden oneffen, ballen rollen niet meer 

consistent en greens lijden vaker aan bodemver-

dichting en ziektes.

Groen en zacht veroorzaken dus veel problemen, 

doordat ziektes een kans krijgen en verkeerde 

soorten planten en grassen er goed gedijen. Een 

groene en zachte golfbaan vraagt erom door 

ziektes geteisterd te worden. Dit is niet ecolo-

gisch en evenmin een model voor duurzaamheid.

Een gezond plantenblad is veelal lichtgroen, geel, 

paars of bruin. Die gezonde en magere planten 

hebben een diep en gezond wortelsysteem. Bij 

vergelijking blijkt weelderig groen gras vaak een 

zwak en ondiep wortelgestel te hebben; het 

resultaat van te veel stikstof en water. De plant is 

lui, doordat er geen noodzaak is om het wortel-

systeem te laten zoeken naar vocht en voedings-

stoffen.

Bij onderzoek van de echt grote golfbanen blijkt 

dat het gras er mager is en de bodem stevig, 

droog en snel. Dus niet zacht en nat. Stevig en 

snel is kosteneffectief en aangenamer om op te 

spelen. Men bespaart op meststoffen, chemica-

liën, brandstof, reparaties aan machines en irriga-

tiesystemen, water en elektriciteit. 

Mechanische bodembeluchting is één manier om 

te garanderen dat gras genoeg zuurstof krijgt en 

dat een gezonde grasmat voor duurzaam golf 

ontstaat. Het is van cruciaal belang dat clubs 

begrijpen waarom een dergelijke tijdsintensieve 

en dure bodemverbeterende methode nodig is. 

Het vermijden of verminderen van bodemver-

dichting door het stimuleren van droge, stevige 

condities en maaien onder primaire voorwaarden, 

dient als preventief medicijn. Het helpt proble-

men te reduceren terwijl het kosten verlaagt en 

de beste speelomstandigheden oplevert. 

Begrip zorgt voor harmonie en oplossingen die 

rekening houden met Moeder Natuur. Het creëert 

vertrouwen, samenwerking en de overtuiging dat 

de greenkeeper de beste en juiste keuzes maakt. 

Het is niet altijd eenvoudig, maar op de lange 

termijn loont het zeker. Communicatie is daarbij 

cruciaal, niet alleen tussen de raad van bestuur 

en de opzichter, maar in de gehele club. De per-

sonen bij de receptie die de golfers begroeten, 

informele bijeenkomsten op de golfbaan, nieuws-

brieven, clubbladen, prikborden en informatie-

pagina’s in het clubrestaurant bieden allemaal 

mogelijkheden om te informeren, op te voeden 

en een fundering te leggen voor een beter en 

meer kosteneffectief onderhoud.

Begrip zorgt voor harmonie 

en oplossingen die rekening 

houden met Moeder Natuur’

De fijne kunst van 

golfbaanonderhoud vraagt 

van alle partijen problemen 

te onderzoeken en te 

begrijpen

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5190
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Een gemiddelde vrijdagochtend op een golfbaan. 

Het is nog donker als iedereen aankomt in de 

loods om de dag te beginnen. Gauw een bak 

koffie en een korte  instructie van hoofdgreen-

keeper op een vodje papier.  Dit is de praktijk die 

iedere greenkeeper kent en misschien wel hoort 

bij de romantiek van het vak. Die praktijk gaat 

echter veranderen als het aan Gerard van der 

Werf, directeur van golfbaanaannemer De Enk 

ligt.  Hoofdredacteur Hein van Iersel praat met 

Van der Werf zijn collega’s Arthur Berends, Eric 

van Velzen en Vincent Achten van Probotiq over 

de toekomst van het vak en vooral de visie van 

De Enk. 

Swipen

Een zelfde vrijdagochtend op dezelfde baan maar 

dan in de zeer nabije toekomst. De koffie is nog 

steeds lauw, maar de setting is verder helemaal 

veranderd. De Toro green- en fairwaymaaiers 

zijn vannacht om drie uur al opgestaan. Hebben 

zelf de deur van de loods opengedaan en zijn 

volautomatisch gestart met hun rondje. Er is dit 

weekend een toernooi, dus als maairichting heeft 

de hoofdgreenkeeper gekozen om alle baantjes 

strak in speelrichting van de fairway te laten 

lopen. Als de greenkeepers op de baan komen 

is al het maaiwerk gedaan en kunnen de golfers 

ongestoord hun gang gaan.

Dat wil overigens niet zeggen dat er geen hand-

werk meer overblijft. De hoofdgreenkeeper 

swipet een plaatje op het grote scherm dat in 

de kantine hangt dat is binnengekomen van de 

baancommissaris. De bunkerranden worden vol-

gens de baancommissaris te strak gemanicuurd. 

Een tweede plaatje verschijnt op het scherm met 

een opmerking van de baanarchitect. Hij heeft 

een aantal suggesties om de definitie van de fair-

way te veranderen en wil deze graag in laden in 

de routine van de maaiers.  Zo worden in een rap 

tempo alle opmerkingen die deze week binnen 

gekomen zijn afgewerkt. De hoofdgreenkeeper 

heeft een verdachte sprinkler ontdekt. Deze moet 

handmatig gecontroleerd worden en op de fair-

way drie is wat schade van een wild zwijn of das. 

Al die opmerkingen en de foto’s die erbij hier 

zitten overigens ook meteen in de smart phones 

en tablets van de greenkeepers die er mee aan 

de slag gaan.

Toekomstmuziek 

Alle bovenstaande zaken lijken toekomstmuziek, 

maar zijn dat volgens Van der Werf niet. Alles is 

al mogelijk en zijn bedrijf heeft een groot deel 

van die zaken mede mogelijk gemaakt. De Enk 

was – toen het nog onder de Heijmans vlag ope-

reerde al betrokken bij de eerste experimenten 

met de robotisering van green- en fairwaymaai-

ers. Inmiddels is dat al weer bijna gewoongoed 

en hebben de meeste grote golfbaanaannemers 

al zo’n maaier in huis en is De Enk al weer 

bezig me de tweede en derde generatie robots. 

De eerste generatie die Probotiq op de markt 

bracht werkte volgens het principe van teach & 

playback. Dat houdt heel eenvoudig in dat je als 

greenkeeper zelf op de maaier gaat zitten en de 

robotmodule in de maaier voordoet en leert hoe 

hij moet rijden. Dat principe is inmiddels ook al 

weer verbeterd, omdat blijkt dat een robotmaaier 

toch veel preciezer kan rijden als een greenkee-

per. De nieuwe methode is daarom in staat om 

volledig automatisch maaipatronen te berekenen 

van iedere green of fairway op basis van twee 

cirkels die je de maaier voordoet. De eerste cirkel 

geeft de definitie van de fairway of green aan 

en de tweede is de cirkel waar je per se binnen 

moeten blijven, bijvoorbeeld in verband met 

bomen. Deze twee cirkel benadering combineer 

je dan met de spelrichting en je bent in staat 

om onbeperkt maaipatronen uit te rekenen. Het 

transport van fairway naar fairway of green naar 

green gaat dan vervolgens wel via teach & play 

back. Het nieuwe systeem dat Probotiq de naam 

Dynamow heeft gegeven is ook in staat om de 

volgorde van de green of fairways die je wilt 

maaien aan kunt passen. Dat kan bijvoorbeeld 

handig bij toernooien zijn.

De hoofdgreenkeeper als Herman de 
Schermman
De Enk kiest voor digitaal innoveren als bedrijfsmodel 

Ongeveer een jaar geleden namen Gerard van der Werf en Frans Reulink de golf en groene activiteiten over van het grote Heijmans concern. 

Het bedrijf werd om- of liever teruggedoopt naar De Enk Groen & Golf. Na één jaar is tijd om terug te kijken, 

Auteur: Hein van Iersel
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Arthur Berends: ‘We hadden in het verleden 

wel eens een storing aan een robotmaaier en 

moesten iets van anderhalve week met de hand 

maaien. In die tijd was de rand van de green 

toch minimaal tien centimeter opgeschoven. 

Dat is ook de ervaring van Eric van Velzen: 

‘Greenkeeper denken al snel dat ze net zo recht 

kunnen maaien als de Toro’s met Dynamow. Dat 

lukt echt niet. De robots hebben aan vijf centime-

ter overlap genoeg. Als greenkeeper gat je toch 

al gauw op een halve kooi zitten.

Dozijn 

De Enk zet vol in op een verdere robotisering van 

het maaiwerk. In mei zullen er twaalf maairobots 

voor het bedrijf aan de slag zijn. Waaronder drie 

Toro hybrids, die pas afgelopen februari voor het 

eerst op de Golf Show in Amerika zijn getoond. 

Volgens van der Werf is het echter een illusie om 

te denken dat greenkeeping hiermee goedkoper 

wordt. Dat zou niet het doel zijn. Het doel is om 

de kwaliteit naar boven te brengen. Met robo-

tisering bezuinig je weliswaar op arbeid. Maar 

investeer je extra in techniek. Van der Werf: ‘Op 

een negen holes baan is het bijvoorbeeld te duur. 

Je moet wel massa hebben in aantal holes.’

Het kostenaspect is waarschijnlijk ook de reden 

dat de grote maaierfabrikanten nog redelijk lank-

moedig hebben gereageerd op de bovenstaande 

ontwikkelingen. Binnenkort komt een delegatie 

van Toro op bezoek bij De Enk, maar de hele 

ontwikkeling is op dit moment nog een exclusief 

feestje van Probotiq, met de nodige ondersteu-

ning vanuit De Enk. Voor golf is dit allemaal heel 

uniek en exclusief, maar in een breder verband 

gebeurt er in de landbouw veel meer. Daar is al 

veel langer de trend gaande dat je met behulp 

van moderne technieken slimmer en efficiënter 

kunt werken en daar een besparing in middelen 

of een hogere opbrengst uit kunt halen. In golf is 

dat veel lastiger. Van der Werf vertelt over aard-

appelboer Jacob van de Borne die forse inves-

teringen in andere manieren van bijvoorbeeld 

gewasbescherming heel snel terug kan verdienen 

door de schaalgrootte. 

Golfviewer 

De digitalisering bij De Enk gaat inmiddels al veel 

verder als strikt het gebruik van robotmaaier. De 

Enk is op dit moment bezig samen met Cobra 

Boomadviseurs bezig om de laatste hand te 

leggen aan de Cobra Golfviewer. Dit is een GIS 

applicatie, die de basis gaat vormen voor het 

complete beheer van de 14 banen die De Enk in 

beheer heeft. De basis is een digitale kaart, die 

eenmalig met een quad die voorzien is van een 

3D scanner over de baan is gereden. De kaart, 

maar GIS experts noemen het een puntenwolk, 

die hieruit is gegenereerd wordt vervolgens 

op allerlei manieren verrijkt en aangevuld. Het 

gevolg is een beheersomgeving waar je van alle 

baanonderdelen precies weet waar ze liggen, hoe 

groot ze zijn, wat de staat van het beheer is. 

Arthur Berends laat in rap tempo zien wat dit in 

de praktijk inhoudt en gaat in een Google Earth-

achtige omgeving op zoek naar de Heelsumse 

golfbaan en maakt met een klik alle sprinkers 

zichtbaar en in een tweede klik het exacte bereik 

van die sprinklers. Berends: ‘Als ik nu over de 

baan loop en zie dat een sprinkler problemen 

geeft of kapot is, maak ik een melding die vol-

ledig automatisch bij Aquaco terecht komt. Aan 

het eind van een seizoen kan ik bijvoorbeeld ook 

zien dat de sprinkler van een bepaalde hole wel 

heel veel storingen geven. Het systeem zegt dan 

niet wat ik moet doen, maar geeft mij wel de 

munitie om met een goed verhaal te besluiten 

om de beregening te renoveren of nieuwe sprin-

kler te installeren. 

Onbegrensd

Zo beschouwd zijn de mogelijkheden van de 

golfviewer bijna onbegrensd. In 2014 heeft De 

Enk proeven uitgevoerd met een aantal bodem-

sensoren die de conditie van de bodem kunnen 

meten. Idee is dat je met een soort grondradar 

de bodem scant en precies zijn wat de potentie 

van een bodem is een dus ook weet wat je moet 

toevoegen aan water en meststoffen voor een 

optimale grasmat door het hele jaar heen. De 

bedoeling is om dit weer te combineren met 

sensoren die de dichtheid van de grasmat kunnen 

meten, maar ook de vitaliteit van de grasplant. 

Dit meten van grasmat zal worden gecombineerd 

met de Dynamow robots. Tijdens het maaien 

wordt op die manier automatisch data over de 

conditie van de grasmat verzameld. Al die data 

bij elkaar moeten op termijn de informatie geven 

waarmee greenkeepers al vroeg in het seizoen 

die dingen doen om te zorgen dat je in novem-

ber en december een acceptabele grasmat hebt. 

Berends: ‘Niet te goed natuurlijk (we zitten niet 

te wachten op veel gras, maar op gras wat vol-

doende herstelt van speelschade). Want dat bete-

kent dat je teveel kunstmest en/of water hebt 

gegeven en meer moeten maaien als strikt nood-

zakelijk. Het gaat er om dat je exact die condities 

schept voor de grasplant die overeen komen met 

datgene wat je met de klant hebt afgesproken.  

Moderne technieken helpen ons om dat voor 

elkaar te krijgen. 

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5196
Arthur Berends

Dynamow 5 Toro maaier met robot probotiq.

Een opmerking van de baancommissaris. De randenvan 
deze bunker moeten anders worden onderhouden.
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Een duidelijke en tegelijk zeer ingrijpende ten-

dens die zich momenteel voordoet in de bemes-

ting van greens en tees, is dat greenkeepers 

steeds meer aandacht besteden aan de intrinsieke 

gezondheid en vitaliteit van de grassen. Vooral 

het aankomende verbod op het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen en de verscherpte 

en de meer kritische aandacht van zowel het 

golfmanagement als de betrokken greenkeepers 

en van de golfspelers zelf liggen hieraan ten 

basis. Naast een doordachte meststofgift van de 

hoofd- maar zeker ook van de sporenelementen 

(wij denken hierbij aan de bemestingen met o.a. 

ijzer, silicium en mangaan), neemt het gebruik 

van rhizosfeer-organismen stelselmatig toe. De 

grootste aanwezigheid en activiteit van micro-

organismen is immers in de rhizosfeer terug te 

vinden: in de onmiddellijke nabijheid van de gras-

senwortels. Er zijn meerdere producten met rhi-

zosfeer-organismen op de markt.  COMPO speelt 

met haar fijngekorrelde (0,5 – 1,5 mm!), heel 

goed oplosbare Fertilis-meststoffen, waarin ook 

de sporen van de nuttige bodembacterie Bacillus 

subtilis (1,5 x 106/gram product) opgenomen zijn, 

in op de hoger vermelde tendens. Bacillus sub-

tilis biedt de grassenwortels na toediening twee 

uitermate belangrijke effecten aan: enerzijds een 

uitstekend antagonistisch onderdrukkingseffect 

tegenover ziekteverwekkende micro-organismen 

en anderzijds een stimulerend effect op de plan-

tengroei. Omdat de Bacillus-bacterie massaal de 

wortelhuid koloniseert, vormt zij – letterlijk! - een 

fysische barrière tussen een eventuele pathogeen 

en de feitelijke wortel. Bovendien scheiden deze 

bacteriën stoffen af, zoals antibiotica en enzy-

men, die directe, antibiotische effecten hebben 

op diverse ziekteverwekkers. De afscheiding van 

groeibevorderende, door de grassen opneembare 

stoffen zoals plantenhormonen, vitaminen en 

organische zuren leidt indirect tot een verhoogde 

vitaliteit van de grassen. 

Het COMPO Fertilis-gamma bestaat uit Fertilis 

Speed® (18-5-10 + 3 MgO) en Fertilis Swing 

NK® (15-3-20 + 3 MgO).

Ook de lancering van het gamma vloei-

bare COMPO-meststoffen, onder de naam van 

Vitanica®, past in deze visie. COMPO heeft in 

Het gebruik van biostimulanten, de toekomst 
voor een gezonde grasgroei?

Iedere greenkeeper die de recente trends en evoluties volgt, heeft het zeker al opgemerkt: de accenten inzake grasverzorging schuiven op, 

met aandacht voor een gezonde bodem, voor de vitaliteit van de planten en met een inzet van biostimulanten. Ook onze grasverzorging 

gaat ongetwijfeld die richting uit. COMPO Benelux heeft, als expert inzake greenkeeping, ook hierin een reputatie hoog te houden en biedt 

daarom de greenkeeper enkele bijzonder mooie producten aan.

Auteur: Harry van het Hof, COMPO Expert
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v

haar portfolio 3 verschillende Vitanica’s. Het pro-

duct Vitanica® RZ bevat de sporen van de nut-

tige bodembacterie Bacillus amyloliquefaciens. De 

activiteit van deze bacterie is volledig identiek aan 

deze van Bacillus subtilis (zie hoger). Vitanica® Si 

is rijk aan goed opneembare silicium, Vitanica® 

P3 verhoogt dan weer de plantweerbaarheid 

tegen bodemschimmels.

De gemeenschappelijke factor voor de drie 

producten is echter wel dat ze allemaal zeewier-

extracten bevatten, koud geperst en afkomstig 

van Ecklonia maxima, een reusachtige bruinalg, 

afkomstig uit de koude wateren ten westen van 

Zuid-Afrika. Deze zeewierextracten zijn bijzonder 

rijk aan fytohormonen (auxinen, cytokininen), 

aminozuren, vitaminen (o.a. vit. E) en mineralen. 

Herhaalde proeven hebben reeds uitgewezen dat 

zeewierextracten een duidelijk gunstige invloed 

hebben op de ontwikkeling van grassen. Een 

bespuiting met deze producten op het zaad 

(denke aan doorzaai!) of kort na de opkomst 

leidt tot een beduidend betere ontwikkeling van 

de kiemende of gekiemde grasplantjes, met een 

uitgebreider én diepgaander wortelstelsel én tot 

een betere uitstoeling nadien. Hoe zwakker de 

groeicondities zijn, of hoe vroeger de toepassing 

gebeurde, hoe meer uitgesproken deze effecten 

zijn. De hoofdreden hiervoor is dat de zeewierex-

tracten in de vernoemde producten rijk zijn aan 

auxines. Auxines worden op natuurlijke wijze in 

de bovengrondse plantendelen gevormd, maar 

nu via de bespuitingen extern en in overmaat 

aangevoerd. Dit groeihormoon wordt dan met de 

neerwaartse sapstroom naar de wortels gevoerd, 

waar het de ontwikkeling van nieuwe wortels 

(met de nadruk op zijworteltjes!) stimuleert. In de 

eindpunten van deze nieuwe worteltjes worden 

dan de aan auxines complementair werkende 

cytokinines gevormd, die met de opwaartse 

sapstroom naar de bovengrondse delen (de gras-

sprieten) worden gevoerd en daar leiden tot een 

verhoogde uitstoeling van de grassen en tot een 

jeugdige ontwikkeling algemeen en een verhoog-

de bladgroenvorming. Toepassingen met deze 

zeewierextracten leiden dus recht naar wat elke 

greenkeeper wil: een sterk en uitgebreid wortel-

stelsel en een goede bovengrondse uitstoeling. 

De in de zeewierextracten aanwezige vitaminen 

E bieden de grassen bovendien een verhoogde 

bescherming tegen oxidatieve stress, wegens de 

sterke antioxidatie effecten die van deze vitami-

nen uitgaan. Het is geweten dat planten tijdens 

perioden van oxidatieve stress niet in staat zijn 

voldoende  antioxidanten (o.a. vitamine E) te 

vormen en geen hoog weerstandsniveau meer 

halen tegen vrije radicalen. Bespuitingen met 

Vitanica®-gamma bieden dus talrijke voordelen, 

zoals een verbeterde regeneratie van de gras-

sen, een verhoogde wortelontwikkeling en een 

stijgende stresstolerantie tegen ziekteverwekkers 

(o.a. schimmels en nematoden), hitte, droogte, ...

Wenst u bijkomende inlichtingen of een 

passend advies, contacteer dan 

Harry van het Hof

Harry.vanhetHof@compo.be

+ 31 (0) 651 897 714 (Nederland) 

of 

Jo Verschueren

jo.verschueren@compo.be

+ 32 (0)497/58 89 31  

of 

Paul Mertens

paul.mertens@compo.be

+ 32 (0) 497 58 89 02(België). 

Wilt u alles nog eens rustig nalezen, kijk dan 

zeker ook eens op onze website: 

www.compo-expert.be.

Geschreven onder verantwoordelijkheid van 

Harry van het Hof

Harry van het Hof

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5197
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In twintig jaar greenkeeping zie je veel veran-

deren: innovaties in greenkeepingpraktijken en 

-methodes, de enorme opkomst van de golfin-

dustrie in Engeland, waar alles mogelijk leek, de 

verzadiging van het aanbod dat leidde tot vele 

faillissementen en de eeuwigdurende – althans, 

zo lijkt het – zwarte economische wolk die boven 

ons hangt. Dit laatste heeft geleid tot het snijden 

in budget en mankracht, met als doel de finan-

ciën op orde te krijgen. Maar is dat wel de juiste 

manier? Welke invloed zal dit beleid hebben op 

het dreigende pesticideverbod? En wat betekent 

het voor greenkeepers?

In de loop van mijn carrière kreeg ik de kans om 

te werken op een aantal bijzondere plaatsen. Hier 

zag ik hoe problemen zich voordeden, hoe clubs 

uitdagingen op verschillende wijzen benaderden 

en dat er meerdere manieren zijn om problemen 

op te lossen zónder ingrijpend te bezuinigen. 

Natuurlijk, als greenkeeper wil ik mijn team en 

budget beschermen en mijn golfbaan blijven ver-

beteren. Maar los van dat feit denk ik dat er wat 

voor te zeggen valt om budgetten en het aantal 

stafleden intact te houden. In Engeland heb ik 

gewerkt op een van twee banen die gebouwd 

werden door hetzelfde bedrijf en met hetzelfde 

budget. Toen er problemen ontstonden besloot 

één baan meer te investeren, terwijl de ander 

juist bezuinigde. Vijftien jaar later is de club die 

investeerde levendiger dan ooit en een van de 

meest gewaardeerde golfclubs van Engeland. Met 

de andere club ging het minder goed; deze werd 

meerdere keren verkocht voor slechts een fractie 

van de originele prijs.

Het probleem met grote bezuinigingen is dat 

ze een neerwaartse spiraal kunnen uitlokken: 

verminderende kwaliteit gevolgd door een verlies 

aan inkomsten, meer bezuinigingen, een verlies 

aan kwaliteit, enzovoorts. Waarom zou een club 

in de toch al niet florerende golfsector de speler 

een excuus geven om zijn lidmaatschap niet te 

verlengen? Voor het behoud van het huidige 

ledenbestand, maar ook voor het aantrekken van 

nieuwe leden moét de kwaliteit gelijk blijven. 

Willen nieuwe golfers starten op een ongekamde 

baan? Ik denk het niet. Wil een bedrijf, dat waar-

Investeren vs. bezuinigen
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schijnlijk zelf ook te maken heeft met teruglopen-

de inkomsten, blijven investeren in een collectief 

lidmaatschap als er niet geïnvesteerd wordt in de 

baan? Ik zou het zeker niet doen. 

Zaken moeten afgestemd worden op de behoef-

ten van de spelers, niet alleen op de behoeften 

van de club. Nu zijn er waarschijnlijk 250 clu-

beigenaren die zeggen dat ik uit mijn nek klets, 

maar het is noodzakelijk om de kwaliteit van de 

golfbaan optimaal te houden, want de club gaat 

ten onder als de kwaliteit te wensen overlaat. Er 

moet gekeken worden naar alternatieve manie-

ren om te bezuinigen, voordat gekozen wordt 

voor de gemakkelijke optie van het ontslaan van 

personeelsleden of het snijden in het baanbud-

get. Om nieuwe golfers naar de club te lokken 

moeten we een zo mooi mogelijk product blijven 

leveren. We moeten onze baan beschermen, nu, 

en koste wat het kost!

Waarom nu? Omdat binnen vijf jaar alle pesti-

ciden worden verboden. We moeten een beleid 

opstellen om ons hiertegen te wapenen. Dat 

vraagt wellicht om investeringen. Wat we in 

elk geval niet kunnen gebruiken, is de druk van 

krimpende budgetten. Hoewel de overstap naar 

‘groenere’ en meer duurzame methoden in de 

toekomst goed kan uitpakken, is het niet zeker 

welke gevolgen het op de kortere termijn heeft 

voor de speelcondities. Overigens heb ik door 

mijn werk met een aantal van de beste traditio-

nele greenkeepers in Europa gezien dat er altijd 

behoefte blijft aan fungiciden, maar dat terzijde. 

De markt worstelt en een wijdverbreide achter-

uitgang van de speelcondities – er is een verschil 

tussen green health en speelcondities – kan een 

enorme klap voor de sector zijn. Nogmaals: wie 

wil er spelen op een green die er goed uitziet, 

maar die hoog gemaaid is om stress te voorko-

men en waarop de bal langzaam rolt? Of op een 

baan die getroffen is door een ziekte, waarop 

je slecht speelt omdat er geen middelen zijn om 

de ziekte te bestrijden? Wederom: ik niet! Golf 

kan een dure sport zijn en je zou verwachten dat 

je waar krijgt voor je geld. Het verlagen van de 

golfstandaard kan leiden tot minder topgolfers, 

omdat zij niet kunnen oefenen op wedstrijdvel-

den. Dit kan weer leiden tot minder aandacht 

voor het gehele spel!

Wat dit ten slotte betekent voor mijn medegreen-

keepers?

Naar mijn idee is greenkeeping een van de meest 

ondergewaardeerde beroepen. De ‘jij maait het 

gras-mentaliteit’ is vandaag de dag nog steeds 

een probleem, en dat terwijl greenkeepers hoog 

opgeleide ‘golfbaanbeschermers’ zijn. Het zijn 

mensen die met hart en ziel voor hun baan 

werken en elke dag van zonsopgang tot zonson-

dergang bezig zijn het maximale te bereiken; dit 

alles uit passie voor de sector. Soms is dat overi-

gens ook de valkuil, omdat we als greenkeepers 

tot het uiterste gaan, zelfs als dat betekent dat 

we om vijf uur ’s ochtends beginnen en vijftig, 

zestig, soms zelfs zeventig uur per week werken 

om de baan presentabel te houden. Ik ben ervan 

overtuigd dat er al wat onrust bestaat over 2020, 

het jaar waarin pesticiden verboden worden en 

greenkeepers de spanning écht zullen voelen. 

Door in de aanloop de kopzorgen al te verdubbe-

len door teams en budgetten te verkleinen, staan 

greenkeepers voor een bijna onmogelijke taak. 

Een greenkeeper geeft alles wat hij of zij heeft, 

dus clubs: geef ze alles wat je hebt, stel ze in 

staat om te helpen. Rond 2020 zal het namelijk 

niet het zakelijk inzicht zijn dat de club redt, maar 

de expertise, de toewijding en de kennis van de 

greenkeepers.

‘Een club gaat ten onder als 

de kwaliteit van de baan te 

wensen overlaat’

Niet zakelijk inzicht, maar de 

expertise, toewijding en 

kennis van greenkeepers zal 

clubs in de toekomst redden

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-5192



96% kiemingspercentage – hoe kan dat!? 

Demo op aanvraag

Het 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 opti-
male combinatie van licht, 
lucht, vocht en warmte. 
Daardoor kan men een kie-
mingspercentage van liefst 
96% bereiken!

Alleen met het Vredo-Dubbelschijf-systeem kan dat!

+31 (0) 488 411 254
verkoop@vredo.nl

www.vredo.nl
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uw partner in bodemverbetering

Op goede gronden          
een gezonde groei

Broekeroordsweg 3b  |  8095 RM ‘t Loo - Oldebroek  |  Telefoon 0525 - 63 08 89  |  Fax 0525 - 63 34 89  |  info@heicom.nl  |  www.heicom.nl

een gezonde groei

Nieuw! 
TOPGREEN 

MIX

✓ Golfmix
✓ Zand:
            Greenzand
            Bunkerzand
  Fairwayzand
✓ Heidegrond
✓ Schelpen
✓ Halfverhardingsmaterialen

Specialist in:
Topgreenmix
•  ideaal voor de aanleg en het 

dressen van greens
•  hogere vochtgehaltes in droge periodes
•  betere beworteling
•  beter drainerend vermogen
•  drogere greens in de winter
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wordt gemaakt samen met onze partners.
Wij hopen dat u met interesse en plezier deze uitgave van Greenkeeper gelezen heeft.

Wilt u reageren: hein@nwst.nl
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