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Jarl Tranekaer Jorgensen
Toro Greenkeeper STudenT of The Year:
‘Het was fantastisch om ervaring op te doen  
op St. Andrews’ 

Doorpakken met  
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Publicatie best practices

snelwisselen 
van kooien
Zonder te sleutelen

schimmels
bestrijden
met deel uv-spectrum

Grip op watermanagement met de 
nieuwe H2Pro wetting agent range.

De nieuwste generatie H2Pro wetting agents zijn speciaal ontwikkeld 
voor greenkeepers, fi eldmanagers (maar ook hoveniers en openbaar 
groenvoorzieners) en helpen grip te krijgen op watermanagement. 

Het gebruik van geavanceerde  oppervlaktespanningsverlagende 
technologieën, stelt ICL Specialty Fertilizers in staat om een compleet 
nieuwe range van 3 gespecialisteerde wetting agents te introduceren; 
H2Pro TriSmart, H2Pro FlowSmart en H2Pro AquaSmart zijn zorgvuldig 
geformuleerd en getest om u te helpen bij het krijgen van controlere 
over uw bodemvochtbeheersing.

Een compleet 
nieuwe range 

   met geavanceerde 
technologieën 

Voor meer informatie, video’s en klantervaringen bezoekt u h2pro.icl-sf.com/nl/ 

H2Pro_WettingAgents_Ad_NL.indd   1 26-06-17   13:25
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Barenbrug lanceerde dit voorjaar Yellow Jacket 
Water Manager als dé verzekering voor het kiemen 
en vestigen van nieuw gras. De feedback van de 
eerste gebruikers bevestigt wat vele wetenschap-
pelijke onderzoeken reeds aantoonden: Yellow 
Jacket Water Manager is de sleutel tot ontkieming 
én vestiging tijdens zulke extreme omstandighe-
den!

Wat is Yellow Jacket Water Manager?
Yellow Jacket Water Manager is ’s werelds eerste 
seed enhancement technology die zorgt voor een 
goede vochthuishouding, waardoor optimale kie-

ming én vestiging mogelijk is. Yellow Jacket Water 
Manager is ontwikkeld door Aquatrols, in samen-
werking met Barenbrug. Het vloeit bij bewatering 
uit in de bodem en hecht zich aan de zandkorrels. 
Zo vormt zich een zogenoemde plant survival zone. 
Dit is een zone rondom het jonge plantje in de 
grond, waar het dankzij watermanagement stress-
vrij kan kiemen, zich vestigen en overleven. 

Voor een succesvolle kieming
Door de snel wisselende vochtomstandigheden 
van de afgelopen maand kan het succes van 
kieming sterk worden beïnvloed. De snelheid van 

kieming is genetisch bepaald en niet door zaadbe-
handeling te beïnvloeden; het succes van de kie-
ming kan echter wel worden beïnvloed. Dit wordt 
vooral bepaald door de beschikbaarheid van water. 
Door te zorgen dat de waterbeschikbaarheid opti-
maal is, vergroten we de kans op succesvolle kie-
ming. Dat betekent onder andere dat waterafsto-
tendheid van de grond moet worden voorkomen. 
Dat doet Yellow Jacket Water Manager: precies 
waar het nodig is, namelijk rondom het zaadje.

Watermanagement cruciaal voor overleven
Watermanagement is cruciaal voor het vermijden 

De afgelopen junimaand kenmerkte zich door uitzonderlijke droogte en hitte voor de tijd van het jaar. Juni is normaal gezien de eerste ideale maand 

waarin vrij zorgeloos en effectief kan worden gezaaid en doorgezaaid. Dit komt doordat de piek van de bloei van straatgras veelal voorbij is en de 

zomerstress voor gras nog niet is begonnen. Gebrek aan vocht én extreme hitte zorgen normaal gesproken echter voor een sterk verminderde opkomst 

en vestiging van nieuwe planten. Veel jonge planten vallen na de eerste vestiging weg bij deze zogenoemde abiotische stress. Bij zaden die met Yellow 

Jacket Water Manager behandeld zijn, gebeurt dat niet! 

Yellow Jacket Water 
Manager: held in de droogte!
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van abiotische stress tijdens de vestigingsfase van 
gras. De gecreëerde plant survival zone houdt niet 
alleen water vast in de grond, maar reguleert ook 
de vochthuishouding rond het zaadje. Het water 
kan het zaadje bereiken en is beschikbaar voor het 
jonge plantje. 

Wat gebeurt er in extreme omstandigheden?
Yellow Jacket Water Manager heeft de afgelopen 
maanden bij diverse gebruikers zijn waarde bewe-
zen. Hoge temperaturen en droogte leiden vaak 
tot (lokale) waterafstotendheid. Op deze hydrofobe 
plekken bereikt water het zaadje en het jonge 
plantje niet meer. Als er geen water beschikbaar 
is, kan de plant ook geen voeding opnemen en 
zal deze extra hittestress ondervinden. De oorzaak 
hiervan is dat de plant zich niet meer kan koelen. 
Voor veel jonge planten is deze combinatie dode-
lijk. Planten die zijn ontstaan uit met Yellow Jacket 
Water Manager behandelde zaden, laten deze 
stress duidelijk niet zien. Als er wordt beregend of 
als er regen valt, kan het water de grond blijven 
infiltreren. Ook blijven de planten vitaal groeien, 
zowel boven als onder de grond. Bovendien ver-
groot een verbeterd wortelstelsel de overlevings-
kans in droge periodes. Planten die zijn ontstaan 
uit Yellow Jacket Water Manager-zaden herstellen 
zelfs na een langdurige periode zonder water, ter-
wijl planten uit onbehandelde zaden wegvallen.

Als er water valt, valt het steeds vaker in grote 
hoeveelheden. Te veel water in de bodem leidt tot 
stress voor de plant en voor het bodemleven. Als er 
te lang water in de grond blijft hangen, gaat dit ten 

koste van de zuurstof- en CO2-uitwisseling met de 
bodem. Poriën in de bodem zijn gevuld met water 
in plaats van lucht; dit belemmert de gasuitwisse-
ling. Yellow Jacket Water Manager zorgt ervoor dat 
water snel wordt verdeeld in de grond en dat over-
vloedig water wordt afgevoerd, waardoor er ruimte 
overblijft voor lucht in de poriën.  

Grasvestiging verzekerd met Yellow Jacket 
Water Manager
Yellow Jacket Water Manager zorgt voor een 
optimale vochthuishouding en biedt daarmee 
uitkomst bij zowel de kieming van het zaad als de 
vestiging van de plant, ook in extreme omstandig-
heden, zoals de droogte en hitte van het moment. 

Met Yellow Jacket Water Manager is grasvestiging 
dus verzekerd.

Beschikbaarheid
Yellow Jacket Water Manager is te verkrijgen in de 
exclusieve roodzwenkmengsels voor golfbanen: 
Bar Fescue en Fescue Overseeding.

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6771



Drie demodagen lang hét vakevenement  
voor professionals in de openbare ruimte

•  ruim 450 merken op  
125.000 m2 beursterrein

•  groot aanbod exposities én 
demonstraties van machines  
en gereedschappen

•  op centrale locatie,  
goed bereikbaar en  
dichtbij parkeren
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19 Jannes Landkroon:  
‘Een mooie kans om  
honderd procent met  
golfbaanonderhoud  
bezig te zijn’

Jannes Landkroon (35) is eind april begonnen bij golfcentrum De Batauwe. 

Greenkeeper stelde hem een paar vragen.

Drie demodagen lang hét vakevenement  
voor professionals in de openbare ruimte

•  ruim 450 merken op  
125.000 m2 beursterrein

•  groot aanbod exposities én 
demonstraties van machines  
en gereedschappen

•  op centrale locatie,  
goed bereikbaar en  
dichtbij parkeren
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Geslaagde Barenbrug Golfdag 
te Groesbeek

Op de golfbaan Het Rijk van Nijmegen in 

Groesbeek werd op 12 juni alweer de 29e 

editie van de Barenbrug Golfdag gehouden. 

Zo'n 145 aanwezigen uit de groene wereld 

van de golfbranche waren afgekomen 

op deze dag, waarop zoals ieder jaar de 

Redexim Cup en de Barenbrug Trophy 

werden uitgereikt.

Na anderhalf jaar is het tijd om door 
te pakken met de Green Deal!

Op de Dag van de Sportaccommodaties in  

Houten hebben de Green Deal-partijen het 

Innovatienetwerk Green Deal Sportvelden  

gepresenteerd. Zij willen daarin samen  

optrekken om innovatie te stimuleren en goede 

praktijkvoorbeelden te ontwikkelen en te delen.  

Het doel van de Green Deal-organisatie is om  

dit jaar deze best practices te publiceren. 

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)

Operationeelmanager: Peter Jansen (peter@nwst.nl)

Redacteurs:    Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)

     Guus van Rijswijck (guus@nwst.nl)

     Nino Stuivenberg 

Vormgeving:     Marie Cecile Oosterhout   

     en Tessa Benders (StudioBont)

Advertenties:    Alberto Palsgraaf

     (alberto@nwst.nl)

     Rik Groenewegen 

     (rik@nwst.nl)

Sales support:    Lieke van der Weijde

     (lieke@nwst.nl)

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

Abonnementen
77,- 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 abonnements-
periode in ons bezit is.

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van  
(de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voor- 
behouden. 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, foto-kopie,  
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.
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Vetspuit blijft onuitgepakt, sleutels 
blijven in de gereedschapskar

Greenkeeper André van der Woude ruilde zijn hybride-

greenmaaier en conventionele maaier in voor één 

‘hydraulische’ Triflex 3400. Daarnaast schafte hij vier sets 

originele maaikooien aan: voor zijn greens, voor de  

foregreens en de tees, om verticaal te maaien en een  

set voor maaien na bezanding. Nu kan André eindelijk  

maaien zoals hij dat in gedachten heeft: ‘Niet alleen 

optisch mooi, maar golfers moeten het ook merken.’

Eerste golfkar met lithium-accu 

De tendens om over te stappen op accumachines heeft inmiddels ook de golfbaan 

bereikt. De Amerikaanse fabrikant E-Z-Go bracht eerder dit jaar de RXV Elite op de 

markt: de eerste golfkar met een lithium-accu. Golfsociëteit De Lage Vuursche is de 

eerste baan in Europa die deze golfkarren in gebruik neemt.
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Compagnieweg 5a

3771 NH Barneveld

T: 0342-550 200

www.prograss.nl 

Habraken 1201

5507 TB Veldhoven

T: 040-253 25 39

smitsveldhoven.nl

Postbus 1041

6870 DA Renkum

T: 0317-72 70 00

deenkgroenengolf.nl 

LEADING WATER SOLUTIONS

Industrieweg 23 

4762 AE Zevenbergen

T: 0168-336 030

www.ahademan.com

Cannenburgerweg 65

1244 RH ’s Graveland

035 642 33 58

www.dbsmaaitechniek.nl

Aha de Man op bezoek 
bij Kraakman Perfors
Wanneer kun je spreken van efficiënt gebruik van 
gps-maaiers? Wanneer zijn gps-maaiers echt kosten-
besparend? Hoe zit het met de aansprakelijkheid bij 
onvoorziene omstandigheden en welke toepassin-
gen – waaronder het verzamelen van data – kunnen 
naast het maaien toegevoegd worden? Allemaal vra-
gen waarop de antwoorden nog in ontwikkeling zijn. 
De Nederlandse landbouwsector loopt voorop op 
het gebied van gps-toepassingen. Maar golfbanen 
met ronde contouren en golvende bewegingen zijn 
wat moeilijker in te passen dan vierkante vlakken 
landbouwgebied. Landbouwgebieden worden bij 
onderhoud bovendien niet tegelijkertijd gebruikt 
voor sportbeoefening. 
Desondanks zijn gps-toepassingen ook in de golf-
wereld oneindig en niet te stoppen. Aha de Man 
maakt nu al naar tevredenheid gebruik van een John 
Deere-gps-fairwaymaaier op International Moyland 
en start daar ook met een gps-veldspuit. Maar het 
bedrijf experimenteert ook samen met Kraakman 
Perfors met een gps-roughmaaier op Golfbaan 
Bentwoud. Aha de Man stelt tot dusver de enige 
onderhoudsaannemer in Europa te zijn die deze stap 
heeft gezet. Bij de aanleg van golfbanen maakt Aha 
de Man al langer gebruik van gps; tekeningen van 
golfbaanarchitecten zijn veelal voorzien van gps-
coördinaten. 
De inzet van deze leerzame dag voor hoofdgreen-
keepers: openstaan voor de onvermijdelijke gps-
toekomst en deze zo efficiënt mogelijk inpassen 
om de onderhoudskwaliteit te verhogen en tevens 
kostenbesparend te werken. Bij Kraakman Perfors 
werden de laatste gps-ontwikkelingen gepresen-
teerd en werden de modernste John Deere-gps-
maaiers gedemonstreerd. Belangrijk in dit kader is 

het moment waarop gps-ontwikkelingen worden 
toegepast. Men wil namelijk geen proefkonijn zijn; 
kinderziektes bij nieuwe machines zouden opgelost 
moeten zijn en de inzet moet kwaliteit garanderen 
en kostenbesparend zijn. Het is geen gemakkelijke 
weg, maar de hoofdgreenkeepers zien de 'gps-toe-
komst' met vertrouwen tegemoet.

Onderzoek naar opti-
male dosering fosfaat
Onlangs is op golfbaan Princenbosch een praktijk-
proef gestart naar de optimale dosering van fosfaat 
op golfgreens. Fosfaat (P) leidt tot eutrofiëring van 
zoet water. In veel landen zijn in de landbouw de 
maximale bemestingsnormen voor P reeds drastisch 
verlaagd, maar dat geldt nog niet voor golfbanen. 
De precisiebemestingsrichtlijnen van Sterf adviseren 
een P-bemesting van twaalf procent ten opzichte 
van stikstof (N), maar dit lijkt in de praktijk al te 
overtollig in veel grondsoorten. Daarom is er nu 
een praktijkproef gestart. Deze praktijkproef wordt 
op initiatief van Geo uitgevoerd als onderdeel van 
een drie jaar durende en volledig onafhankelijke 
wetenschappelijke studie, gefinancierd door Sterf. 
Onder leiding van prof. dr. Trygve Aamlid (Nibio, 
Noorwegen) en prof. dr. Micah Woods (Bangkok, 
Thailand) wordt de theoretische onderbouwing 
gemaakt, die in de praktijk getoetst wordt op golf-
banen in Zweden, China en dus ook in Nederland op 
golfbaan Princenbosch. In Nederland vindt de uit-
voering van deze praktijkvalidatie plaats in samen-
werking tussen Koert Donkers (coursemanager), Erik-
Jan Beenackers (eigenaar van de golfbaan) en Niels 
Dokkuma (agronoom NGF). 
Het doel van het project is om onafhankelijke ken-
nis te vergaren over het behouden en verbeteren 
van kwaliteit, terwijl de milieu-impact verminderd 
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wordt (minder uitspoeling) en de kosten verlaagd 
worden (minder producten): echte duurzaamheid 
dus. Het onderzoek zal gebaseerd zijn op het aan-
passen van de P-bemesting aan de aanwezige P in 
de bodem volgens de richtlijnen Minimum Levels 
of Sustainable Nutrition (MLSN) en de precisiebe-
mestingsrichtlijnen van Sterf. In het kader van back 
to basics, less is more en how low can you go wor-
den deze twee wetenschappelijk onderbouwde 
richtlijnen gebruikt als tegenhanger voor de door 
bemestingsleveranciers gebruikte methoden om 
tot bemestingsadviezen te komen. De ambitie van 
Geo met dit project is om in de toekomst bemes-
tingsnormen op te nemen in zijn duurzaamheids-
certificering.

De Enk en De 
Turfvaert zetten 
samenwerking voort
Sinds 2009 wordt golfpark De Turfvaert in 
Rijsbergen onderhouden door De Enk Groen & 
Golf. Die samenwerking bevalt zo goed, dat er een 
vervolg op komt. Onlangs werd het contract gete-
kend. Om aan te sluiten bij de wensen en eisen 

van het park, werkt De Enk Groen & Golf al vanaf 
het begin van de samenwerking stap voor stap 
aan de uitbouw van golfpark De Turfvaert en aan 
het verfijnen van het onderhoud. Beide partijen 
zijn het erover eens dat dit beheer continuïteit 
verdient. Alleen dan kunnen een langetermijnvisie 
en de doelstellingen die daarbij horen gerealiseerd 
worden. Beide partijen werken samen op basis 
van een open dialoog. Ad Jacobs, eigenaar van 
golfpark De Turfvaert, waardeert deze manier van 
samenwerken en is tevreden over het onderhoud. 
Voor hem redenen om zijn handtekening te zetten 
onder een nieuwe meerjarige overeenkomst.

Gleneagles ondergaat 
grote renovatie
Negentien maanden geleden ging op de Schotse 
golfbaan Gleneagles de eerste schop in de grond 
voor een grote renovatie. Inmiddels is de renovatie 
afgerond en beschikt de baan onder meer over 
een nieuw drainagesysteem. De Queen's Course, 
één van de zes banen op het golfcomplex, kampte 
al decennialang met problemen in de waterafvoer. 
Het nieuwe drainagesysteem, aangelegd bij de 
zestiende hole, is ontworpen om de speelomstan-
digheden te verbeteren. Het systeem zorgt voor 
een constant waterpeil en begeleidt afloopwater 
terug naar het natuurlijke reservoir in de bodem.
Verder zijn maar liefst 89 bunkers onder handen 
genomen. De bunkers waren ontworpen om alleen 
in de zomer bespeeld te worden, maar kunnen na 
de renovatie het hele jaar mee. De Queen's Course 
ligt al sinds 1919 in Schotland. In de jaren tachtig 
onderging de baan op verzoek van spelers een 
grote transformatie, waardoor het karakter gro-
tendeels verloren ging. De huidige veranderingen 
moeten de baan weer de klassieke look uit de 
jaren 20 geven. Scott Fenwick, golf courses & estate 
manager bij Gleneagles: 'Met behulp van archief-
foto's en het originele ontwerp van James Braid 
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Pols Groep       +31 (0) 181 45 88 45       info@pols.nl       www.pols.nl

 SERIE  3-DELIGE CIRKELMAAIERS

Laagste brandstofgebruik door licht gewicht (Domex®)

Grootste werkbreedte (300, 330 0f 350 cm)

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

Smalste transportbreedte (1.65 meter transportbreedte)

Luxe cabine met airco

NLadviseurs

WORKSHOP AANBOD OKTOBER 2017

Meer informatie: 
Tijd tussen 13.00-17.00  |  Prijs €189,- p.p.  |  Locatie: Kennislandgoed 

Larenstein, Velp  |  Aanmelden via: info@nladviseurs.nl

10 oktober - Workshop Boombeheer
Een VTA-controle is niet altijd nodig als het gaat om 
boomveiligheid. Verdiep u in de alternatieven.  

12 oktober - Workshop Wet natuurbescherming
Vind de juiste oplossingen voor een evenwichtig beheer 
zonder de natuur te beschadigen of de wet te overtreden.

19 oktober - Workshop Contractbeheer bij uitbesteding
Waar let u op wanneer u nieuwe contracten aangaat of 
bestaande contracten actualiseert?

Uw kennis opfrissen, 
bijspijkeren of vergroten? Volg 
een van onze workshops!

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

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

De kracht van 
samenwerking 

We make
golfers 
happier!

www.ahademan.com

Industrieweg 23, 4762 AE Zevenbergen | 
Tel: +31 (0)168 33 60 30 | E-mail: info@ahademan.com 

Wilhelminaweg 64
6951 BP Dieren
0313 619 042 
www.buiting.nl

OOK ZIN IN 
EEN GOED 
ADVIES?
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als leidraad hebben we de meeste veranderingen 
weer teruggedraaid. Zo is het aantal fairways met 
ongeveer veertig procent toegenomen. Ook heb-
ben we de Schotse heide weer geherintroduceerd. 
Alles bij elkaar moeten deze wijzigingen tot een 
andere speelwijze voor golfers leiden, waardoor 
het een meer traditionele ervaring wordt.'

Golfbaan Weleveld 
wordt geveild
De Zenderse golfbaan Weleveld, die op 10 mei 
jongstleden door de rechtbank in Overijssel fail-
liet werd verklaard, zal binnenkort geveild wor-
den. Dat meldt TC Tubantia. Van de Loosdrecht 
Makelaars neemt de verkoop van de baan voor 
zijn rekening en zal dit doen door middel van 
een veiling. De veiling staat gepland op 14 juli 
2017 vanaf 13.00 uur. Op de website van Van de 
Loosdrecht valt te lezen dat de te veilen objecten 
niet afzonderlijk worden geveild, maar als één 
bedrijfsmatig object, bestaande uit de golfbaan, 
het clubhuis en de bijbehorende roerende zaken. 
Golfbaan Weleveld werd in 2014 na jaren van 
uitstel eindelijk aangelegd. Een gebrek aan leden, 
met als gevolg een tekort aan inkomsten, heeft 
volgens Stichting Golfpark Weleveld geleid tot 
schulden bij een aantal schuldeisers. Bé Wes, 
voorzitter van de Stichting Golfpark Weleveld, 
besloot daarop zelf het faillissement aan te vragen.

VGR's Topchanger goes 
abroad
VGR Groep uit Almkerk heeft voor de eerste 
keer een Topchanger aan Zweden geleverd. De 
Topchanger is een machine van eigen fabricaat, 
ontwikkeld om beluchtingsgaten te stabiliseren 

door ook zand in de bodem te brengen. Dat 
gebeurt met een hydroventuriesysteem. Met water 
onder hoge druk worden zandpilaren in de bodem 
gevormd, waarbij tegelijkertijd ook zand mee 
ingebracht wordt. Ook kunnen er voedingsstoffen, 
wetting agents en bodemverbeteraars direct bij de 
wortel worden ingebracht. De machine werkt op 
deze manier als beluchter en als bodemverbete-
raar. Behalve door het inbrengen van nat zand kan 
de bewerking ook worden uitgevoerd zonder dat 
de gaten opgevuld worden met zand.

We love making water work

www.aquaco.nl

Aquaco B.V. is de one stop shop in watertechniek
Ontwerp •  Engineering • Realisatie • Service en onderhoud

LEADING WATER SOLUTIONS

www.smitsveldhoven.nl

Renovatie golfbaan 
Delfland in volle 
gang
De renovatiewerkzaamheden aan golfbaan 
Delfland zijn in volle gang. Momenteel worden 
grootschalige werken uitgevoerd aan vijf holes 
van de golfbaan. De holes krijgen onder andere 
nieuwe bunkers en waterpartijen met houten 
beschoeiingen. De bedoeling is dat de holes 
hierdoor niet alleen veel uitdagender worden, 
maar cultuurtechnisch ook sterk verbeterd. De 
Enk Groen & Golf verricht deze werkzaamheden; 
de ontwerpen en begeleiding zijn in handen van 
Jol Golf Design. Doordat Delfland is gebouwd 
op voornamelijk (zettinggevoelige) veenonder-
grond, kan er alleen worden gewerkt in deze 
droge, maar ook drukkere periode. Tijdens de 
aanleg blijft de overlast voor het golf tot een 
minimum beperkt. De baan moet binnenkort 
geheel bespeelbaar zijn.
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Greenkeeper of the Year krijgt een broertje in de vorm van de Toro Greenkeeper 
Student of the Year

Jarl Tranekaer Jorgensen, Toro 
Greenkeeper Student of the Year: 
‘Het was fantastisch om ervaring 
op te doen op St. Andrews’ 

Vakblad Greenkeeper organiseert dit jaar voor de vijfde keer de Greenkeeper of the Year-award. Na een wat lastige opstart heeft dit initiatief definitief 

wortel geschoten in de Nederlandse greenkeeperwereld. Dat komt niet het minst door de kwaliteit en uitstraling van de vier winnaars tot nu toe: Koert 

Donkers, Christian Summerfield, William Boogaarts en Vincent de Vries. Dit initiatief, dat wordt ondersteund door de sponsors Bayer, ICL en Jean Hey-

broek, krijgt een kleiner broertje in de vorm van de Toro Greenkeeper Student of the Year.

Auteur: Hein van Iersel
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Deze verkiezing heeft alles te maken met de  
acquisitie in 2016 van de Deense en Britse impor-
teurs van Toro Equipment door het moederbedrijf 
van de Nederlandse Toro-importeur: Reesink 
Turfcare. In Engeland en Denemarken wordt al  
verschillende jaren de Toro Greenkeeper Student 
of the Year-award uitgereikt. Voor de Nederlandse 
Toro-importeur Jean Heybroek was het meteen 
een uitgemaakte zaak dat deze award ook in 
Nederland uitgereikt zou moeten worden. Roon 
Hylkema, ceo van Reesink Turfcare, waar zowel 
Reesink Turfcare UK, Reesink Turfcare Denemarken 
als Jean Heybroek bv deel van uitmaken: ‘Deze 
award is echt toonaangevend in deze landen en 
het is voor greenkeepers een absolute eer om hier-
aan deel te nemen. Voor ons geldt: wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst. Als industrie moeten wij 
investeren in deze jonge mensen om de hele golf-
sector naar een hoger niveau te tillen.’

Jan Plooij, verkoopdirecteur bij Jean Heybroek: 
‘Wij hebben onze plannen voorgelegd aan Koert 
Donkers, voorzitter van de NGA. Hij vond het met-
een een goed idee en wil dit graag ondersteunen. 
Verder gaan we samenwerken met de organisatie 

van de Greenkeeper of the Year-award. Als Heybroek 
en als Toro willen wij het initiatief graag sponsoren 
en faciliteren. Maar met de jurering willen we ons 
niet bemoeien.’ En dan met een lach: ‘Natuurlijk 
willen wij dat zo veel mogelijk banen met Toro-
machines werken, maar dat moet hier compleet los 
van staan. De kleur van de machine mag niet bepa-
len of je wel of niet deze award krijgt en wordt 
uitgezonden naar St. Andrews.

De verkiezing van de Toro Greenkeeper Student of 
the Year zal wat eenvoudiger verlopen dan de ver-
kiezing van de Greenkeeper of the Year. Kandidaten 
kunnen zichzelf aanmelden of worden aangemeld 
via hun collega’s, de baancommissie of hun oplei-
dingsinstituut. Kandidaten moeten dan een aantal 
formulieren invullen en als ze worden genomi-
neerd, worden ze vervolgens ondervraagd door 
een jury die op dit moment wordt samengesteld. 
De jury maakt op basis van dit interview de keuze 
voor de uiteindelijke winnaar. Het is de bedoeling 
dat de eerste winnaar bekend wordt gemaakt 
op het Golf &Groen Symposium. Op dat moment 
wordt ook de vijfde Greenkeeper of the Year bekend 
gemaakt. Voorwaarde voor deelname is dat de 

student een opleiding volgt bij een van de twee 
opleidingen. Studenten mogen meerdere keren 
meedoen aan de verkiezing, net zo lang als hun 
opleidingstraject duurt.

In Denemarken is de winnaar van 2016 Jarl 
Tranekaer Jorgensen. Hij is tweede man op de 
Herning Golfclub in Herning op Jutland. Jorgensen 
hoopt dit jaar af te studeren aan een van de twee 
greenkeepersopleidingen van Denemarken. Het 
opleidingstraject in Denemarken is wat anders 
ingestoken dan in Nederland. In Denemarken 
duurt het vier jaar voordat je een volledige oplei-
ding hebt afgerond. Dat wil niet zeggen dat je 
vier jaar op school zit. Jarl Tranekaer Jorgensen 
heeft gedurende die vier jaar al met al ongeveer 
40 weken op school gezet, in een klas waar in 
zijn geval 21 aankomende greenkeepers in zaten. 
Dat betekent dat de pool van greenkeepers waar 
in Denemarken uit gekozen kan worden, veel 
groter is dan in Nederland. In Denemarken gaat 
het concreet om twee scholen: Sandmosen, waar 
Jorgensen op heeft gezeten, en Roskilde. Beide 
scholen bieden ongeveer hetzelfde programma. 

Uitreiking 
De uitreiking van de Toro Greenkeeper Student of 
the Year-award heeft vorig jaar plaatsgevonden 
tijdens het Made in Denmark-toernooi. Dit is het 
belangrijkste Deense golftoernooi en onderdeel 
van de European Tour. Jorgensen: ‘Dat was best 
wel spannend. ‘s Morgens werden wij als vijf  
kandidaten geïnterviewd en later op de dag werd 
de winnaar bekendgemaakt. In Denemarken is het 
echt een enorme eer als je dit op je naam hebt 
weten te zetten. Je hebt dan echt naam gemaakt 
in de greenkeeperswereld. Behalve dat het een 
enorme eer was om te winnen, is de prijs voor de 
winnaar ook zeer bijzonder. 

Ik heb een betaalde stage mogen volgen in  
St. Andrews en heb daar op vier verschillende 
banen gewerkt: The Old Course, The New Course, 
The Jubilee Course en mijn favoriet, The Castle 
Course. In de tijd dat ik daar was, werd ook het 
Alfred Dunhill Links Tournament gehouden. Je 
kunt daar zo ontzettend veel van leren. Hoe green-
keepers daar omgaan met toernooivoorbereiding, 
dat is zo totaal anders dan hoe wij dat doen. Ook 
de contacten met de andere greenkeepers waren 
fantastisch. We hebben kennis kunnen maken met 
Gordon Muir, die director of greenkeeping is bij de 
St. Andrews Links Trust. Een superrelaxte man, die 
alle tijd had om ons te ontvangen en uit te leggen 
waar hij mee bezig was en absoluut geen  
geheimen voor ons had.’

Ik heb een betaalde stage 

mogen volgen in St. Andrews 

en heb daar op vier ver-

schillende banen gewerkt

greenkeeper
of the year
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Demomachine beschikbaar
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Het is belangrijk dat hetzaad in de 
grond komt en niet op de 
oppervlakte blijft liggen. Als het 
zaad beschut in de grond ligt 
krijgt het de optimale combinatie 
van licht, lucht, vocht en warmte. 
Daardoor kan men een 
kiemingspercentage van liefst 
96% bereiken!
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Weggekocht
Jorgensen is tweede man op de Herning Golfclub. 
Een logische vraag is dan natuurlijk: ‘Je zult wel 
snel weggekocht worden nu je deze prijs hebt 
gewonnen?’ Jorgensen: ‘Ik ben hier op dit moment 
nog ontzettend gelukkig. Ik kan nog steeds veel 
leren op Herning, ook omdat mijn hoofdgreen- 
keeper mij uit de wind houdt. Natuurlijk wil ik wel 
een keer hoofd greenkeeper worden, maar dat is 
ook een functie waar een hoop stress aan vast zit.’ 

Volgens Jorgensen is Herning een lastige baan om 
te onderhouden. De baan heeft het geluk  
een totaalbudget van bijna 500.000 euro te  
hebben voor alles wat samenhangt met de baan, 
dus machines, meststoffen en personeel. Dat is 
veel voor Nederlands begrippen, maar volgens 
Jorgensen ook voor Deense banen. Dat stevige 
budget is ook gebruikt om een indrukwekkend 
machinepark aan te schaffen. Jorgensen is duidelijk 
een fan van de rode Toro-machines. Volgens de 
greenkeeper is dit merk voor zijn baan het beste 
door de groomers. Op de vochtige en voedselrijke 
veengrond waar Herning op gebouwd is, groeit het 
gras in het seizoen zo hard, dat je het alleen met 
een goede groomer op een mooie manier krijgt 
gemaaid. Met een machine van een andere kleur, 

die geen groomer heeft, zou dit een probleem zijn, 
aldus Jorgensen. In het verleden is er wel meer 
geëxperimenteerd, maar deze maaiers krijgen het 
dan zo hard voor de kiezen dat ze voortijdig slijten.

Green Deal 
Ook Deense greenkeepers zijn actief bezig met 
duurzaamheid, alleen wordt dat in Denemarken 
geen Green Deal genoemd. Wellicht zijn de Denen 
op sommige fronten zelfs een paar slagen verder 
dan Nederlandse greenkeepers, bijvoorbeeld als 
het gaat om het toepassen van roodzwenk op 
golfbanen. Roodzwenk is een grassoort die minder 
meststoffen en water nodig heeft en van nature 
heel resistent is tegen schimmels. Toch komen ook 
op Deense banen natuurlijk nog steeds schimmels 
voor. 
Denemarken hanteert als het gaat om gewas-
bescherming een wat ander systeem als 
Nederland. Ieder chemisch middel krijgt een aantal 
punten, afhankelijk van de schade van het middel 
voor het milieu. Als je lijst van golfmiddelen door-
neemt valt daarbij op dat een middel als Merit Turf 
dat Imidacloprid bevat 83 milieubelastingspunten 
kost en daarmee  1000 belastender zou zijn voor 
het milieu als een middel als herbicide Primus dat 
0,08 milieubelastingspunten heeft.  

Het grootste probleem op de baan van Jorgensen 
is echter niet de uitbraak van schimmels, maar 
het onkruid. En inderdaad: als ik even later met 
de greenkeeper over zijn baan loop, vallen de 
grote plakkaten madeliefjes op. Jorgensen: ‘Door 
intensief te maaien met een groomer op onze fair-
waymaaiers proberen we dit onkruid zo goed en 
zo kwaad als het gaat onder controle te houden. 
Maar eigenlijk is het onbegonnen werk.’ Jorgensen 
is daarom blij dat de Deense golffederatie heeft 
gelobbyd om een nieuw herbicide toegelaten 
te krijgen. Dat is het middel Primus. Volgens 
Jorgensen bevat dit middel zo weinig werkzame 
stof, dat het bijna als een biologisch middel 
beschouwd moet worden. Dit nieuwe middel is 
overigens nog maar net toegelaten en Jorgensen 
heeft het pas een paar dagen geleden voor het 
eerst gebruikt. Wat het effect is op zijn fairways, 
moet hij nog afwachten, maar het is wel duidelijk 
dat hij blij is met deze uitbreiding van zijn  
middelenpakket. 

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6759
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29e editie kan weer rekenen op genoeg animo

Geslaagde Barenbrug Golfdag 
te Groesbeek

Op de golfbaan Het Rijk van Nijmegen in Groesbeek werd op 12 juni alweer de 29e editie van de Barenbrug Golfdag gehouden. Zo'n 145 aanwezigen 

uit de groene wereld van de golfbranche waren afgekomen op deze dag, waarop zoals ieder jaar de Redexim Cup en de Barenbrug Trophy werden 

uitgereikt.

Auteur: Guus van Rijswijck/Kelly Kuenen

De aanwezigen werden 's ochtends getrakteerd 
op diverse lezingen over innovatieve producten, 
zoals de Yellow Jacket Water Manager. Dit product 
werd ontwikkeld door Aquatrols in samenwerking 
met Barenbrug. Het is een toevoeging aan het 
graszaad, dat bij bewatering in de bodem uitvloeit 
en een betere vochthuishouding en grasvestiging 
moet garanderen. 

Schimmels bestrijden met ultraviolette straling
Als nieuwe distributeur van SGL introduceerde 
Prograss deze dag de SGL UVC180, een machine 
die is ontwikkeld om schimmelziekten zo effec-
tief mogelijk te bestrijden in kortgemaaid gras 
op sportvelden en golfbanen. Het apparaat kan 
worden ingezet tegen dollarspot, brown patch, 
microdochium patch, pythium blight, leaf spot en 

grey leaf spot. Met lampen die zijn gemonteerd op 
het onderstel van de UVC180 worden actief groei-
ende schimmels gedood. Het kortegolfgedeelte 
van het uv-spectrum (het uv-c) wordt gebruikt 
om schimmels te doden en de uitbraak van ziek-
ten te reduceren, zonder dat de grasplant wordt 
beïnvloed. De toepassing van deze machine wordt 
ondersteund door agronomen, die op basis van 

SGL UVC180 in actie.
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weerdata de ziektedruk bepalen en advies geven 
over de frequentie en intensiteit van het gebruik. 
Een uitgebreid artikel over deze machine is elders 
in deze Greenkeeper te vinden.

Golfwedstrijd
Daarnaast was er een presentatie over het door 
Jan van Mondfrans opgerichte Pro Turf Care-fonds, 
een studiefonds dat ambitieuze greenkeepers wil 
ondersteunen die ervaring willen opdoen in het 
buitenland. Traditiegetrouw werd er ook gegolfd. 
De Barenbrug Trophy ging naar Audy van der 
Veen (Golfparc Sandur). De Redexim Cup ging 
naar Gerhard Teunissen (golfbaan Het Rijk van 
Nijmegen) en de Prograss-clinic werd gewonnen 
door Jochem van de Kamp (NL Adviseurs).
De organisatie laat weten terug te kijken op een 
geslaagde dag, met prima weersomstandigheden 
en enthousiaste deelnemers.

Gerhard Teunissen en Audy van der Veen, twee van de winnaars.

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6760
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Jannes Landkroon (35) is eind april begonnen bij golfcentrum De Batauwe. 
Greenkeeper stelde hem een paar vragen

Jannes Landkroon: ‘Een mooie 
kans om honderd procent met 
golfbaanonderhoud bezig te zijn’

Wat heb je hiervóór gedaan?
‘Ik heb hiervoor bij aannemingsbedrijf Jos 
Scholman gewerkt. Daar was ik uitvoerder Sport en 
Golf. Daarvoor werkte ik acht jaar bij Grontmij als 
uitvoerder Golf. En daarvoor was ik acht jaar lang 
greenkeeper op golfsociëteit De Lage Vuursche.’

Is deze overgang een dream come true?
‘Dit is een heel mooie kans om weer honderd pro-
cent met de praktijk van het golfbaanonderhoud 
bezig te zijn. Hiervóór moest ik mij focussen op 
meerdere sportvelden. Nu concentreer ik me op 
iets waarop ik meer invloed kan uitoefenen. Ik ben 
nu verantwoordelijk voor één golfbaan, waarop ik 

mijn volledige aandacht kan richten.’

Wat verwacht je over vijf jaar te doen?
‘Ik hoop dat ik over vijf jaar golfbaan De Batauwe 
Green Deal-proof heb gemaakt.’

Wat ga je het eerste doen bij je nieuwe 
werkgever?
‘Eerst ga ik inventariseren en proberen een efficien-
cyslag te maken. Daarna ga ik bekijken of ik met de 
gewonnen uren een kwaliteitsslag kan maken.’

Verliefd, verloofd, getrouwd?
‘Ik ben inmiddels zestien jaar samen met mijn 

vriendin en heb twee kinderen van respectievelijk 
zeven en twee jaar oud.’

Wat doe je naast golf?
‘Elk vrij moment ben ik online en in boeken aan 
het speuren naar informatie over het vak. Als je je 
niet honderd procent inzet, kom je er niet.’ 

2 min. leestijd

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6761
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Eind 2015 nam Redexim alle aandelen van het Britse 
bedrijf Blec over, waarmee tegelijkertijd de productie 
van de Blec machines naar de Redexim fabrieken 
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Nicolas de Schutter (32) is in april begonnen bij golfclub Drie Eycken in Edegem, 
België. Greenkeeper stelde hem een paar vragen

Nicolas de 
Schutter: 
‘Geen 
moment 
getwijfeld 
om deze 
verantwoor-
delijkheid te 
nemen’

INTERVIEW

Wat heb je hiervóór gedaan?
‘Vorig jaar heb ik op een kleine negen holes-baan 
gewerkt bij Golf Club Puurs te Breendonk.
Daarvoor heb ik vier jaar gewerkt voor de firma 
Aha de Man op Kasteel Engelenburg te Brummen. 
Daar heb ik de leidinggevende functie als hoofd-
greenkeeper geleerd. Door de hoge verwachtingen 
van de klant heb ik niet alleen de kwaliteit van de 
baan verhoogd maar ook de afwerking geperfec-
tioneerd.

De jaren hiervoor heb ik gewerkt op verschil-
lende Belgische golfbanen (Royal Zoute, Rinkven, 
Cleydael) om de theorie om te zetten in de  
praktijk, nadat ik mijn driejarige fulltime opleiding 
Golf course management had afgerond aan het 
Elmwood College in Schotland.’

Is deze overgang een dream come true?
‘Het is thuiskomen. Ik heb tijdens mijn opleiding 
twee jaren werkervaring opgedaan op Drie Eycken; 
hier werd ik steeds goed begeleid door de  
manager en de toenmalige hoofdgreenkeeper. 
Ook de sfeer die er toen heerste, is er nog steeds; 
het is één familie.

Een aantal maanden geleden, toen ik hoorde dat 
deze positie vrijkwam, twijfelde ik geen moment 
om deze verantwoordelijkheid op mij te nemen.’

Wat verwacht je over vijf jaar te doen?
‘Ik verwacht de komende tijd verder te groeien  
in mijn job.’

Wat ga je het eerst doen bij je nieuwe  
werkgever?
‘De baan eens goed bekijken en een strategie en 
structuur opstellen om deze baan te verbeteren.’

Verliefd, verloofd, getrouwd?
‘Ik heb drie jaar een relatie. Het plan is dat mijn 
vriendin in september bij mij komt wonen.’

Wat doe je naast golf? 
‘Ik heb me vorig weekend ingeschreven bij een 
tennisclub.’

BLEC LASER-GRADER

BLEC CULTIPACK SEEDER

BLEC POWER BOX RAKE

PRODUCTIE 
BLEC MACHINES 
DOOR REDEXIM

BLEC MULTISEEDER
Eind 2015 nam Redexim alle aandelen van het Britse 
bedrijf Blec over, waarmee tegelijkertijd de productie 
van de Blec machines naar de Redexim fabrieken 
werd overgeheveld.

Blec is opgericht in 1986 en heeft over de jaren een 
reputatie opgebouwd als producent van innovatieve 
en degelijke machines.

Het productie programma omvat vele producten 
voor de aanleg en onderhoud van sportvelden en 
golfbanen en voor parken en tuinen.
Bij de machines van Blec gaat het om zowel 
handmatige loopmachines, als door tractors 
voortgetrokken machines.

Kwekerijweg 8, 3709 JA Zeist Holland
T +31 (0)30 69 33 227
F +31 (0)30 69 33 228
Verti-drain@redexim.com
www.redexim.com

Be social 
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www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6762



3 - 201722

Na anderhalf jaar is het tijd 
om door te pakken met de 
Green Deal!

 Innovatienetwerk Green Deal Sportvelden zegt dit jaar te komen met publicatie 
van best practices

Na de ondertekening van de Green Deal in  
oktober 2015 bleef het lang stil. Waar heeft de 
Green Deal-organisatie zich in 2016 mee bezig-
gehouden? Enkele deelnemers, met name de 
Golfalliantie, trekken duidelijk de kar, terwijl andere 
deelnemers duidelijk minder actief leken.  
De Golfalliantie heeft direct na ondertekening werk 
gemaakt van de Green Deal, maar de sportbonden 
die onder Green Deal-partij NOC*NSF vallen, zoals 
KNVB, KNLTB, de Atletiekunie en de korfbalbond 
KNKV, hebben de Green Deal klaarblijkelijk niet 

boven aan hun prioriteitenlijst staan. Zij richten 
zich in hun beleid eerder op verenigingsonder-
steuning en het organiseren van de competities en 
topsport. Geen enkele bondswebsite, behalve die 
van de NGF, rept over de Green Deal. 

Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek 
(BSNC) is de laatste jaren wel actief geweest op 
het gebied van onderzoek naar duurzaam beheer 
(onderzoek gewasbeschermingsmiddelen), maar 
dit was niet namens de Green Deal-organisatie.  
Die grote onderlinge inspanningsverschillen 
lijken de boel behoorlijk op te houden. Ook de 
bureaucratie in de Green Deal-organisatie werkt 
vertragend.

Organisatie-inrichting
Ben Moonen, directeur van Brancheorganisatie 
Sport en Cultuurtechniek, beaamt dat de Green 
Deal-organisatie vooral intern bezig is geweest. 
Moonen: ‘De Green Deal-organisatie bestaat nu 
uit een Kerngroep Uitvoering, een Kerngroep 
Monitoring en een Stuurgroep. Ook is er een werk-
groep Communicatie van de grond gekomen.  
Alle groepen bestaan uit vertegenwoordigers van 
alle Green Deal-partijen. Ik had zelf gewild dat we 

al met inhoudelijke output hadden kunnen komen, 
maar helaas heeft die structuuropbouw veel tijd 
gekost. Kennelijk hadden we die tijd nodig.’ 

Probleemanalyse
Naast een focus op de eigen organisatie, heeft  
de Green Deal-organisatie twee andere zaken 
opgepakt: er is een probleemanalyse gemaakt  
en als tweede een monitoringstool ontwikkeld.  
De probleemanalyse beschrijft de status quo 
van het chemiegebruik op de sportvelden.  
De golfsector was daar wederom rap mee en had 
dit vorig jaar al klaarliggen. In maart 2017 heeft 
de rest van de sportsector deze analyse afgerond. 
Laatstgenoemde analyse is volgens NGF-agronoom 
Niels Dokkuma overigens zeer summier van opzet.

Monitoringstool
Vanuit de wens om te kunnen volgen of de sport-
veldensector op schema ligt in de afbouw van 
 chemische middelen, heeft het ministerie van  
I & M het RIVM in 2016 een monitoringstool laten 
ontwikkelen. Deze is er nu in de vorm van een 
online vragenlijst. Tot nu toe is deze begin maart 
door de tennisbond, de Golfalliantie en de VSG ver-
stuurd naar de beheerders binnen hun achterban. 

Op de Dag van de Sportaccommodaties in  

Houten hebben de Green Deal-partijen het 

Innovatienetwerk Green Deal Sportvelden  

gepresenteerd. Zij willen daarin samen  

optrekken om innovatie te stimuleren en goede 

praktijkvoorbeelden te ontwikkelen en te delen. 

Het doel van de Green Deal-organisatie is om  

dit jaar deze best practices te publiceren. 

Auteur: Santi Raats
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Het is de bedoeling dat de andere Green Deal-
partijen hun vragenlijsten snel de deur uit doen.

Richard Jacobs van NOC*NSF was tot en met 
maart van dit jaar aangesteld als coördinator van 
de Kerngroep Uitvoering. Zijn taak bestond onder 
andere uit het neerzetten van de organisatie-
structuur, het coördineren van de voortgang en 
het werken aan de urgentie voor de Green Deal-
doelstellingen bij de sportbonden. Hij spoort 
iedereen die de vragenlijst heeft gekregen aan om 
deze in te vullen en te retourneren. 

Sinds het begin van de Green Deal is duurzaam-
heidsadviseur Geert Cuperus erbij betrokken  
vanuit de golfsector; hij trekt momenteel als 
coördinator het Innovatienetwerk Green Deal 
Sportvelden. Cuperus: ‘Dit is het moment waarop 
fieldmanagers en greenkeepers echt wat kunnen 
doen. Door mee te werken aan de monitoring,  
ontstaat er een goed beeld van het huidige  
middelengebruik en kan het ministerie goed  
volgen of het middelengebruik wordt verlaagd.’ 

Innovatienetwerk verzamelt best practices 
Maar het lijkt erop dat fieldmanagers en green-
keepers op de korte termijn vooral wat hebben 
aan het zojuist geïntroduceerde Innovatienetwerk 
Green Deal Sportvelden. Het Innovatienetwerk 
Green Deal bestond al drie jaar in de golfsector.  
De nieuwigheid is dat de golfsector zich heeft 
opengesteld voor samenwerking met de andere 
takken van sport.

Jacobs: ‘We gaan met het netwerk bijeenkomsten 
houden en willen daar goede praktijkvoorbeelden 
op het gebied van duurzaam beheer verzamelen: 
best practices en best tools. Best practices zijn werk-
methodes of processen voor het terugdringen  
van chemische middelen. Een voorbeeld: een plan 
voor het managen van nutriënten. Best tools  
kunnen apparaten of middelen zijn, bijvoorbeeld 
een bepaald middel om nutriënten te doseren. 
Men kan alle goede praktijkvoorbeelden ook  
aandragen via de op te richten website of via  

coördinator Geert Cuperus. Geschikte output uit 
kennisdeling met de Natuur- en Milieufederatie 
(NMF) en Vewin (waterschappen) nemen we ook 
mee.’

Volgens Jacobs gaat een team van deskundigen 
zich buigen over de producten, methoden en 
technieken die geschikt zijn om te publiceren. 
Bovendien worden al deze praktijkvoorbeelden 
begeleid door een toetsing van deze deskundigen: 
‘Dit betreft een toelichting, waarin staat welke 
best practice of best tool zonder meer goed is, en 
bij welke nog kanttekeningen geplaatst moeten 
worden.’

Gelden boerenwijsheden ook als best practice?
Het aanmelden van een best practice of best tool 
kost 250 euro. Ben Moonen, voorzitter van de 
BSNC: ‘De deskundigen die in het expertpanel  
zitten om de inzendingen vervolgens te  
kwalificeren, doen dit naar verwachting vrijwillig.’ 
Het is de vraag hoe dit systeem gaat uitpakken. 
Enerzijds is een bedrag van 250 euro te overzien. 
Maar is een dergelijk systeem niet juist meer 
gericht op de commerciële partijen? Zij kunnen 
makkelijk geld neertellen om hun product of 
methode te laten ‘kwalificeren’, maar hoe zit het 
met de methodes die zich al eeuwenlang bewezen 
hebben? 
 
Een gemiddelde fieldmanager of greenkeeper zal 
niet opstaan om boerenwijsheden zoals beluchten, 
minder water of minder mest als goed praktijk-
voorbeeld aan te dragen. Laat staan dat hij er  
250 euro voor overheeft. 

Jacobs is er desondanks van overtuigd dat de 
goede praktijkvoorbeelden vanzelf zullen komen 
bovendrijven. ‘Vooral tijdens bijeenkomsten van 
het Innovatienetwerk zullen bezoekers aange-
spoord worden om hun kennis te delen door zich 
aan te melden.’

Best practice-publicatie op de toekomstige 
Green Deal-website
Volgens Moonen worden de verzamelde  
best practices en best tools aan het eind van 2017 
gepubliceerd. Jacobs denkt dat het ook wel moet 
lukken om de best practices en best tools voor 
beheerders zelfs eerder te publiceren. Wel staat 
vast dat de goede praktijkvoorbeelden en alle 
andere uitkomsten van het innovatienetwerk  
zullen verschijnen op een nog op te richten  
Green Deal-website. ‘Een werkgroep communicatie 
is bezig met het oprichten daarvan’, aldus Jacobs.
Gezien het bureaucratische proces rond de  
oprichting van de organisatie, dat ruim anderhalf 
jaar heeft geduurd, vraagt vakblad Fieldmanager 
zich ernstig af of de publicatie in de loop van dit 
jaar gaat lukken. Er is tot nu toe immers vooral veel 
over de oprichting van de Green Deal gepraat en 
weinig over de inhoud. Bovendien: gaat het om 
wetenschappelijk doordachte oplossingen?  
Een dergelijke verzameling tot stand brengen  
kost nu eenmaal een hoop werk en nog meer 
afstemming. Uit de reactie van Jacobs blijkt dat de 
best practices en best tools toch vooral informatieve 
verhalen zijn, ook al komt er een commissie van 
experts aan te pas. ‘Het zijn beschrijvingen van 
goede resultaten die in het verleden behaald zijn 
op een bepaalde plek en in een bepaalde context. 

ACHTERGROND7  min. leestijd

Geen enkele bondswebsite, 

behalve die van de NGF, rept 

over de Green Deal

Ben Moonen, directeur BSNC
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Deskundigen geven er een oordeel over. Het is aan 
anderen om te kijken of deze methode of tool ook 
in hun situatie werkt.’

Taak van de sportbonden
Jacobs hoopt dat de sportbonden hun taak goed 
oppikken: ‘Hoe eerder beheerders beschikken over 
hun best practices en best tools, des te sneller ze 
deze kunnen uitproberen in hun eigen omgeving. 
Het is daarvoor van belang dat alle sportbonden 
via de verenigingsbesturen hun achterban – dus 
de clubvrijwilligers en beheerders bij de gemeente 
of aannemer – stimuleren om naar deze bijeen-
komsten te komen om hun ervaringen te delen 
binnen het Innovatienetwerk Green Deal. Ook is 
het belangrijk dat de sportbonden de output van 
het Innovatienetwerk Green Deal Sportvelden 
terugkoppelen naar hun gehele achterban, door 
de informatie te vertalen naar hun specifieke  
doelgroep.’

Zelf blijven nadenken
Ook heeft de golfsector al een heleboel gedaan 
op het gebied van duurzaamheid. De rest van de 
sportsector kan volgens Greenkeeper of the Year 
Vincent de Vries niet per definitie profiteren van 
deze kennisvoorsprong. ‘Vuistregels zijn sowieso 
onmogelijk. De meeste greenkeepers sturen aan 
op minder water, minder mest en het sterk houden 
van de gewenste grassen. Maatregelen zoals  
minder water geven hebben als resultaat dat de 
greens harder worden en dat is gewenst door de 
golfer. Maar ik denk niet dat een harde ondergrond 
bij elk ander type sportveld gewenst is; integen-
deel. Naast informatie delen, moeten we dus voor-
al kijken wat de eigen grassen nodig hebben.’ 

Fieldmanager of the Year Gerard Verweijen staat 
ook achter kennisdeling én zelf blijven nadenken. 
‘Ik gebruik helemaal geen chemie meer, maar dat 
komt omdat ik met robotmaaiers werk. 

In oktober 2015 tekende de sportsector de Green Deal, die een tijdelijke uitzonderingspositie voor 
sportvelden betekende op het verbod per 1 november 2017 van chemisch middelengebruik in de 
openbare ruimte. Tot 2020 hebben sportveldbeheerders een uitzonderingspositie gekregen om naar 
chemievrij beheer toe te werken. Per 2020 eindigt de Green Deal-periode, en daarmee de tijdelijke  
uitzondering op het verbod. 

De Green Deal-ondertekenaars zijn de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu, 
NOC*NSF (en daarmee alle sportbonden), de Nederlandse Golffederatie (NGF), de Nederlandse 
Greenkeepers Associatie (NGA), de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG), branche- 
verenigingen Cumela Nederland, de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) en de 
Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). 

Geert Cuperus, coördinator Innovatienetwerk Green Deal Sportvelden Richard Jacobs, coördinator kernteam Uitvoering

‘Hoe eerder die publicatie 

best practices verschijnt,  

hoe beter’

‘Er blijven situaties waarin 

we wel de hoogst haalbare 

kwaliteit willen halen’
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Die zet ik vlak na het inzaaien al op het veld, wat 
de grasgroei stimuleert. De mat wordt snel dicht 
en dik, waardoor onkruid geen kans krijgt. Onze 
velden hebben dus ook geen last van zware ban-
dendruk. Hoe andere sportveldbeheerders chemie-
gebruik terugdringen, hangt af van hun specifieke 
situatie. Ik ben wel erg benieuwd naar hoe anderen 
het aanpakken en kan niet wachten tot de publica-
tie met best practices verschijnt.’

Cuperus: ‘Klopt, elke sport moet voor zichzelf  
bekijken welke toepassingen het beste aanslaan. 

Maar daarnaast verzamelen we onderliggende  
best practices die voor iedereen bruikbaar zijn.  
Dit zullen technische goede voorbeelden zijn, 
maar ook best practices voor de organisatie van het 
beheer, zoals doelen stellen ten aanzien van de 
graskwaliteit en duurzaamheid.’

Eerst zien, dan geloven
Nu de plannen voor invulling van de Green Deal 
zijn gepresenteerd, is het vooral afwachten of ze 
ook werkelijk tot de eerste resultaten leiden, 
 

dit jaar. Intussen blijft de politieke druk onver-
minderd hoog, ook na de vorming van het nieuwe 
kabinet. Dit liet Lukas Florijn, beleidsambtenaar 
bij het ministerie van I & M, weten in zijn praatje 
bij de presentatie van het Innovatienetwerk 
Green Deal Sportvelden op de Dag van de 
Sportaccommodaties. Moonen: ‘Florijn was er 
duidelijk over dat dit topic in een volgend kabinet 
eerder méér dan minder aandacht zal krijgen.’
Cuperus reageert: ‘We moeten gewoonweg  
kunnen aantonen dat we fors minder gebruiken. 
Kunnen we dat niet, dan hebben we een moeilijke 
positie wanneer de Green Deal-periode afloopt.  
Ga ervan uit dat wij als sportsector niet eeuwig  
een uitzonderingspositie behouden! In 2020 loopt 
die tijdelijke uitzondering af.’

Verbod haalbaar?
Toch vindt Cuperus het lastig om in te schatten of 
een totaal verbod haalbaar is. ‘In sommige situaties 
is een beeld van minder hoge kwaliteit een oplos-
sing. Maar er blijven situaties voorkomen waarin 
we de hoogst haalbare kwaliteit wél willen halen. 
Te denken valt daarbij aan topsportwedstrijden of 

andere kampioenschappen. Daarom moeten we in 
de eerste plaats ons uiterste best doen bij de  
registratie en reductie van ons middelengebruik  
en pas daarna bezig gaan met de onderbouwing 
van gewenste uitzonderingen.’ 

Greenkeeper of the Year Vincent de Vries wil ook 
eerst het onderste uit de kan halen en niet bij voor-
baat al inzetten op uitzonderingen: ‘Als je denkt: 
het lukt toch niet, dan lukt het inderdaad niet.  
De instelling moet zijn: we gaan ervoor!’

Greenkeeper of the Year Vincent de Vries is enthousiast over het Innovatienetwerk Green Deal. 
‘Greenkeepers en fieldmanagers, meld u aan en ga erheen! De kennis komt niet aangevlogen; 
 je moet erop uit om die te vergaren. Ik overleg zelf met de andere dertien hoofdgreenkeepers binnen 
De Ridder, maar ook met de hoofdgreenkeepers van de golfbanen De Pan, Hilversumsche Golfclub, 
Rosendaelsche Golfclub, Lage Vuursche en Eindhovensche Golf. Ik denk dat er over duurzaam beheer 
nog te weinig kennisuitwisseling op eigen initiatief plaatsvindt onder sportveldbeheerders. Met het 
Innovatienetwerk is het eenvoudiger voor de sportsector om een flinke slag te slaan op dit gebied.’

Gerard Verweijen, Fieldmanager of the Year 2017 Vincent de Vries, Greenkeeper of the Year 2017

‘Als je denkt: het lukt  

toch niet, dan lukt het 

inderdaad niet’

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6763
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‘Ekote-meststoffen geven de nutriënten op een 
gecontroleerde manier vrij, waardoor ze lang wer-
ken. Het product is daarmee uitermate geschikt 
voor bemesting van bijvoorbeeld fairways, omdat 
men daar natuurlijk zo min mogelijk wil bemes-
ten’, vertelt Eric van Kaathoven, directeur van 
Ekompany. De Sport & Green-range biedt ook een 
minivariant, die is toegespitst op de bemesting 
van golfterreinen en voetbalvelden. De organische 
humuszuren in deze producten zorgen ervoor dat 
het bodemleven een natuurlijke boost krijgt en dat 
de ontwikkeling van het wortelgestel gestimuleerd 
wordt. 

Ekote Sport & Green biedt een breed assortiment 
van gecontroleerd vrijkomende meststoffen, ieder 
met een eigen werkingsduur. Hierdoor zijn de 
meststoffen in het voorjaar, najaar of het gehele 
seizoen lang bruikbaar. Voor de eerste helft van het 
seizoen zijn bijvoorbeeld de volgende producten 
van toepassing:

• Ekote Sport&Green Start (2-3) 16-25-10+2CaO, 
  geschikt voor het nieuw aanleggen of herzaaien 
  van golfbanen, sportvelden en openbaar groen. 
  Het product heeft een continue voedingsafgifte 
  voor een periode tot drie maanden.
• Ekote Sport&Green (2-3) 26-05-11+3MgO, 
  geschikt voor het bemesten van parken, 
  sportvelden in het voorjaar en voor hoveniers-
  gebruik. Het product heeft een hoog N-gehalte 
  en zorgt voor een gelijkmatige groei. 
• Ekote Sport&Green Season (4-5) 26-05-11+2CaO,  
  geschikt voor het bemesten van parken, sport-
  velden in het voorjaar en voor hoveniersgebruik. 
  Het product heeft een langdurige werking en 
  zorgt voor gelijkmatige voeding.

De ontwikkeling van Ekote
Ekompany International startte de ontwikkeling 
van gecontroleerd vrijkomende meststoffen, 
de Ekote-meststoffen, in 2010 op de Chemelot 
Campus in Geleen. Op zich is het gebruik van 
gecoate meststoffen bij het bemesten van  

professionele golfvelden en sportvelden niks 
nieuws, aldus Van Kaathoven. ‘Afhankelijk van het 
gewas heeft de mestkorrel een bepaalde samen-
stelling, bestaande uit stikstof (N), fosfaat (P) en 
kalium (K), aangevuld met toevoegingen zoals 
magnesium, calcium en spoorelementen. Deze 
specifieke samenstelling wordt ingekapseld door 
middel van een coating. De werkingsduur van de 
korrel wordt bepaald door de bodemtemperatuur 
en niet door omstandigheden zoals regenval, 
bodemstructuur en pH-waarde van de bodem.’ 
Maar de manier waarop deze meststoffen  
geproduceerd werden, kon volgens Van Kaathoven 
veel efficiënter. En hij wist waarover hij het had, 
want in zijn lange carrière stond hij bij verschil-
lende bedrijven aan de wieg van de ontwikkeling 
van dit soort meststoffen. 

Minimaliseren van de milieu-impact
Zijn ideeën hierover resulteerden uiteindelijk in 
een innovatief proces: een state of the art en uniek 
gepatenteerd productieproces dat schoner en  

Ekompany International, producent van 

duurzame gecontroleerd vrijkomende 

meststoffen, presenteert een nieuwe 

reeks Ekote-producten, geschikt voor het 

bemesten van professionele golfbanen 

en sportvelden.

Nieuwe generatie gecontroleerd 
vrijkomende meststoffen voor 
golfbanen en sportvelden - 
made in Holland
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efficiënter is dan de bestaande coatingtechno-
logieën. Van Kaathoven: ‘Ons productieproces is 
stukken vriendelijker voor het milieu. Zo gebrui-
ken we tijdens het productieproces veel minder 
energie dan standaard op de markt gebeurt. 
We gebruiken een polymeercoating op basis 
van plantaardige olie en genereren hierbij geen 
gevaarlijke gassen of chemisch afval, dus milieu-
technisch gezien produceren wij zeer vriendelijk.’ 
Ekompany International draagt naar zijn mening 
dan ook daadwerkelijk bij aan het minimaliseren 
van de milieu-impact in de gehele bevoorradings-
keten: van de energie die tijdens de productie 
wordt verbruikt en het type verpakking tot de 
gereduceerde transportvolumes in vergelijking 
met conventionele meststoffen. ‘Door de efficiëntie 
en precisie van Ekote is er minder volume nodig in 
vergelijking met standaardmeststoffen. Hierdoor 
wordt de transportvoetafdruk kleiner in de gehele 
waardeketen.’ 

Coating op basis van plantaardige olie 
De sleutel tot deze efficiënte en economische 
productiemethode is de coating. In tegenstelling 
tot leveranciers van vergelijkbare meststoffen 
maakt Ekompany gebruik van een nieuwe coating 
die als hoofdcomponent plantaardige olie bevat. 
Hierdoor is de temperatuur waarbij het productie-
proces werkt een stuk lager dan bij vergelijkbare 
meststoffen, zonder de gebruikelijke toevoeging 
van gevaarlijke componenten. Van Kaathoven: ‘Dit 
resulteert in een bijna energieneutraal proces, dat 
niet alleen goed is voor het milieu, maar ook voor 
de kosten van de meststof. En dat merkt de eind-
gebruiker natuurlijk ook!’

Grootste productiecapaciteit in Europa 
‘Daarbij hebben wij de grootste productiecapa-
citeit in Europa’, vervolgt hij. ‘Dit schaalvoordeel 
draagt eveneens bij aan de economische wijze 
waarop de Ekote-meststoffen geproduceerd wor-
den. Want ook hierdoor is er dus sprake van lagere 
kosten. Daarnaast zorgt dit continuproces ervoor 
dat de kwaliteit en consistentie van de producten 
gewaarborgd blijven, waardoor ze veilig zijn in het 
gebruik.’ Ekompany International heeft een eigen 
R&D-afdeling, die toeziet op de kwaliteit van de 
producten. ‘Niet alleen de RHP-producten, maar al 
onze producten ondergaan uiteraard een strenge 
kwaliteitscontrole’, zegt Leon Janssens, senior qua-
lity control analyst bij Ekompany. ‘Hiertoe worden 
de producten bijvoorbeeld langdurig getest om 
het afgiftepatroon te controleren. Het afgifte-
patroon is voor telers van wezenlijk belang om te 
zorgen dat de teelt precies die voedingsstoffen 
ontvangt die nodig zijn.’

Wereldwijd
In 2016 werd Ekompany onderdeel van Kingenta 
Ecological Engineering Group, een Chinese high-
tech onderneming gericht op de ontwikkeling, 
productie en marketing van onder andere slow 
en controlled release fertilisers (SRF en CRF), water-
oplosbare meststoffen (WSF) en vloeibare mest-
stoffen. Kingenta wil samen met Ekompany zijn 
verkoopactiviteiten in het westen uitbreiden.  
Het Limburgse bedrijf is Kingenta’s eerste  
productie- en verkooporganisatie in Europa van 
gecontroleerd vrijkomende meststoffen (CRF) en 
van hieruit wordt de westerse markt bediend. 

ADVERTORIAL
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Go Ahead Eagles vernieuwt 
grasmat in sneltreinvaart voor 
UEFA Women’s EURO 2017

Go Ahead Eagles heeft het afgelopen jaar minimaal 
onderhoud gepleegd. Ondanks de degradatie 
vond men het belangrijk om het veld nu goed aan 
te pakken. Het was na de competitie hard, bevatte 
veel straatgras, had een slechte beworteling en 
daardoor geen optimale bodemopbouw. Maar 
de tijd was beperkt. De competitie van Go Ahead 
Eagles liep tot eind mei, en vanaf half juni moesten 
de velden alweer gereed zijn: toen kwamen de 
eerste teams naar Nederland. Dit betekende dat er 
slechts twee à drie weken tijd was om de grasmat 
te verbeteren. ‘Zonder WEURO was het sowieso 
gelukt; nu vormde het een leuke uitdaging’, aldus 
Jongsma. 

Aanpak
Allereerst werd al het straatgras verwijderd, waarna 
de Sandmaster gebruikt werd om de verdichting 

ongedaan te maken en het drainerend vermogen 
te verbeteren. Vervolgens werd er gesleept om 
oneffenheden op te heffen en doorgezaaid met 
Engels raaigras van het sportveldtype. Daarna 
werd het nieuw ingezaaide veld bemest met snel-
werkende stoffen. 

Inmiddels is de eerste oefenwedstrijd op het veld 
gespeeld. Na de wedstrijd was de schade minimaal 
en de kwaliteit van het veld nog steeds hoog. Het 
vertrouwen dat de mat zijn kwaliteit behoudt, is 
dan ook groot, zelfs met de hitte en droogte van 
de afgelopen tijd.

Over WEURO 2017
WEURO 2017 wordt op 16 juli in Utrecht geopend 
met de poulewedstrijd tussen Nederland en 
Noorwegen. De finale is op 6 augustus in 

Enschede. Met zestien deelnemende landen wordt 
dit het grootste Europees voetbalkampioenschap 
voor vrouwen tot nu toe.

Van 16 juli tot en met 6 augustus vindt de UEFA Women’s EURO 2017 plaats. Ook op het veld van Go Ahead Eagles vindt een aantal wedstrijden en trai-

ningen plaats. Het veld verkeerde na de competitie echter in slechte conditie. Voordat de eerste teams arriveerden, moest er dus nog veel aan gebeuren, 

een uitdaging die fieldmanager Branco Jongsma onder advies en begeleiding van GrasMeesters maar al te graag aanging. En geslaagd is het zeker: 

door de uitstekende voorbereiding was het veld op tijd klaar voor de tien trainingen en vijf wedstrijden die er zullen plaatsvinden.

Auteur: Jan van den Boom, namens Plantum
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Snelwisselen zonder te sleutelen

Vetspuit blijft onuitgepakt, 
sleutels blijven in de 
gereedschapskar

Greenkeeper André van der Woude ruilde zijn hybride-greenmaaier en conventionele maaier in voor één ‘hydraulische’ Triflex 3400. Daarnaast schafte 

hij vier sets originele maaikooien aan: voor zijn greens, voor de foregreens en de tees, om verticaal te maaien en een set voor maaien na bezanding. Nu 

kan André eindelijk maaien zoals hij dat in gedachten heeft: ‘Niet alleen optisch mooi, maar golfers moeten het ook merken.’

Auteur: Broer de Boer 
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5 min. leestijd TECHNIEK

Op de prachtige Veluwse baan in het Hoog 
Soerense stuwwallenlandschap zijn ze goed met 
duurzaamheid en milieu bezig. Sinds 2007 rijdt er 
al een ‘groen met gele ’John Deere-hybridemaaier 
rond op de greens van de circa 20 ha grote bos-
baan. Die John Deere onderstreept extra wat de 
duurzaamheidsambities zijn. Toch was hoofdgreen-
keeper André van der Woude niet tevreden over de 
kwaliteit van zijn greens. Samen met de baancom-
missaris, Wim Telgen, zette hij daar een boom over 
op. Ze kwamen tot een conclusie en dat leidde tot 
groen licht voor een investering. De goedlachse 
André zegt: ‘Met het materieel wat we hadden was 
niets mis, maar ik vond dat het maaien beter moest 
kunnen en met minder sleutelen. Tenslotte ben ik 
geen monteur.’

Onvoldoende power
Ze gebruikten bijvoorbeeld universele kooien, met 
zo’n ophangsysteem aan kettinkjes. Dat volgde 
de contouren van de greenbodem volgens André 
onvoldoende en ook het frame gaf te weinig sta-
biliteit: ‘Maar het ontbrak vooral aan power bij de 
hybridemaaier om verticaal te kunnen maaien.’ Dan 
is er maar één oplossing en moet je drie verticale 
maaikooien op je hydraulische machine monte-
ren. De machine dus waarmee ze de tees en de 
foregreens maaiden. En als je geen echte monteur 
bent, zoals André, en de tijd is schaars, dan heb je 
de aardigheid daar gauw af. André: ‘Je bent met 
wisselen zomaar drie kwartier aan het sleutelen. 
Daarom stelden we het verticaal maaien weleens 
uit. Ik was dus blij met het besluit om beide ‘groe-
ne’ tracties dan maar voor één nieuwe hydraulische 
tractie in te ruilen. Voor lekkage van hydrauliekolie 
ben ik niet zo bang. Tenslotte heeft deze machine 
alweer veel minder flexibele hydrauliekslangen.’ 

Origineel 
‘Deze hydraulische machine van Toro heeft ruim 
voldoende capaciteit om ook verticaal te maaien’, 
vertelt André. ‘En ik werk nu alleen maar met origi-
nele sets. Wat me vooral opvalt, is dat de fijnafstel-
ling hiervan veel beter werkt dan bij de universele 
kooien die we eerder gebruikten.’ En de hoofd-
greenkeeper is er heel nauwkeurig in: de kooien 
worden altijd voor – dus niet na – de koffiepauze 
grondig van grasresten en vuil ontdaan. ‘Dat laten 
we niet even een kwartier zitten’, aldus André. ‘En 
voor elke maaibeurt testen we met het papiertje 
even de afstelling en stellen we de kooien eventu-
eel bij.’ 

Afkoppelen
De koffiepauze is net achter de rug, als ik aan-
kwam. De elfblads-greenkooien zitten nog aan de 

Toro: schoongespoten en inmiddels opgedroogd. 
André rijdt de machine boven de drie rubbermat-
ten en demonstreert hoe gemakkelijk het is met 
het snelklik- en sluitmechanisme om alle drie 
kooien af te koppelen en voorzichtig op de rubber-
matjes neer te zetten. Zelfs de middelste laat zich 
door de lange greenkeeper gemakkelijk bevrijden 
van de machine. Het losmaken van de hydraulica 
is André’s laatste handeling: zonder ook maar 
een drupje hydrauliekolie te verliezen. Ze worden 
gekoppeld aan de aansluiting op het frame. De 
hele klus om de elfblads-kooien af te koppelen 
duurt al met al nog geen drie minuten.

Aankoppelen
De drie achtblads-kooien om de tees en foregreens 
te maaien staan klaar. Eerder had André de kooien 
op de rubbermat gekanteld om even de rondsels 
te checken. Nadat de machine boven de kooien 
gereden is, blijkt ook het aankoppelen van de 
kooien een fluitje voor een cent. De 2 meter lange 
André zit er gehurkt bij. Met zijn knie duwt en 
stuurt hij de eerste kooi in de juiste positie: ‘Het 
tillen van die zware krengen is hiermee dus echt 
verleden tijd.’ Het vergrendelen van de maaikooien 
is gebeurd voordat je met de ogen kunt knippe-
ren. Het gebeurt zonder gereedschap en zonder 
noemenswaardige krachtsinspanning. Dus: voor 
de foto’s moet dat nog eens in slow motion over. 
De hydrauliekaansluiting verhuist weer van de aan-
sluiting op het frame naar die op de hydromotor. 
Merkwaardig genoeg bevestigt André de mid-
delste, dus de achterste kooi het allerlaatst aan de 
machine. Zo ruim en gemakkelijk, maar ook simpel 
en bedrijfszeker is het om bek van de machine 
gebruiksklaar te maken. De zelfvergrendelende 
treeplank met gaspedaal gaat weer omlaag: rijden 
en maaien maar!

Jaarlijks 350 uur
De machine heeft bij mijn bezoek nog maar 34 
bedrijfsuren op de teller staan. André maakt de 
inschatting dat dit er over tien jaar zo’n 3.500 uren 
zullen zijn: ‘Dat is ook de afschrijvingstermijn. Maar 
kijk eens: ik hoef nu niet twee, maar slechts één 
machine te onderhouden en af te schrijven. Het 
scheelt me ruimte in de schuur, het scheelt me 
brandstof. En het scheelt me dus een investering 
van zo’n 40.000 euro.’ En over de kooien die bij dit 
snelwisselsysteem horen, zegt hij: ‘De vetspuit die 
de importeur erbij leverde, ligt nog onuitgepakt 
in het schap. Want smeernippels op deze kooien 
ontbreken. Zowel de rondsels als het ondermes 
zijn van extra gehard staal. Ik ga ervan uit dat wij in 
onze situatie bij goed gebruik aan eenmaal slijpen 
per jaar genoeg hebben.’ Mijn suggestie dat deze 

machine over tien jaar nog niet aan het einde van 
zijn levensduur is, bevestigt André: ‘Maar misschien 
zijn er voor die tijd wel weer ontwikkelingen, waar-
door we toch kunnen besluiten om hem met min-
der dan 4.500 uur op de teller weer in te ruilen. De 
groomers die we op deze kooien hebben, kunnen 
bijvoorbeeld twee richtingen op draaien. En wie 
weet welke innovaties er nog komen!’ 

Wisselplezier
Het mag duidelijk zijn: André is blij met de inves-
tering. ‘Nog nooit heb ik met plezier kooien gewis-
seld. Op de Nunspeetse, waar ik eerder werkte, 
hadden we rode machines. Hier, op de Veluwse, 
deed ik ook ervaring op met de groene machine. 
Ik ben geen monteur, maar ik kan op basis van 
mijn ervaringen zeggen dat er geen systeem zo 
fijn werkt als dit, ook bij het afstellen. Er zijn geen 
lastig bereikbare moeren, of sleutels die uitschie-
ten. Sterker nog: er komen helemaal geen sleutels 
aan te pas.’ Aan een setje originele maaiunits hangt 
natuurlijk een behoorlijk prijskaartje. Een reserve-
setje ligt hier dus niet op de plank. ‘Voor calamitei-
ten hebben we duidelijke afspraken gemaakt’, ver-
telt André. ‘En we zijn heel zuinig op ons maaige-
reedschap. Over bijzonderheden die ons opvallen, 

Woensdag is rustdag voor het gras op de Veluwse Golf Club. 

Dan wordt er gerold!
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een vreemd geluid of een steentje dat we bij het 
maaien raken, informeren collega Harry Balster en 
ik elkaar al! En voor de eerste maaibeurten na het 
bezanden hebben we wel een extra (gebruikt) setje 
originele maaikooien op de plank liggen. Daarmee 
blijven de rondsels van onze ‘luxe’ maaikooien 
scherp en kunnen we hopelijk met eenmaal slijpen 
per jaar toe.’ Over het onderhoud zijn al afspraken 
gemaakt. Het slijpen van de rondsels en het onder-
mes en het groot onderhoud gaan jaarlijks bij de 
dealer gebeuren; het reguliere onderhoud doen de 
greenkeepers – uiteraard – zelf.

De grassen
Wat voor gras krijgen de machines hier voor de 
rondsels om te snijden? Zelfs dat blijkt schaars te 
zijn. André: ‘Op onze fairways is het een ratjetoe 
aan grassen. We hebben geen fairwayberegening 
en een uitbundige grasgroei tref je hier dus niet 
aan. Hier groeit alles behalve Engels raaigras. We 
zaaien door met veldbeemd.’ In de afgelopen vier 
jaar zijn de fairways niet bemest, maar ze worden 
bekalkt om de mineralen die in de bodem zitten 
beter te benutten. ‘Daarbij waak ik er natuurlijk 
wel voor dat ik de bodem hier uitput’, aldus André. 
Op zijn greens groeit gewoon struisgras en rood-
zwenk. Ook de bemesting van de greens is met 

35 kilogram N per hectare minimaal! In de winter 
maait André op een hoogte van 5 mm; daarna 
houdt hij een maximale maaihoogte van 4,5 mm 
aan. Maaien gebeurt naar behoefte en vooral 
omwille van de wedstrijden die komen. André han-
teert daarbij een minimale stimp van 8: ‘Woensdag 
is de rustdag voor het gras, om de stress te vermin-
deren. Door de week proberen we één maaibeurt 
te vervangen door rollen. Dat rollen gebeurt tegen 
het najaar soms tweemaal per week.’

Altijd voor de maaibeurt het rondsel testen.

Zonder tillen de kooien met de knie bijsturen.

De Triflex boven de matjes met kooien rijden.

Kooi vergrendelen aan de machine, zonder gereedschap!
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De Triflex boven de matjes met kooien rijden.

De hydromotor loskoppelen van zijn tijdelijke aansluiting op het frame.

Vervolgens de hydromotor aansluiten aan de maaikooi.

De treeplank vergrendelt zich na sluiten vanzelf.

Ook de middelste kooi laat zich gemakkelijk aansluiten.

Kooi vergrendelen aan de machine, zonder gereedschap!

Be social 
Scan of ga naar:  

/www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6765
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NGA-Nieuws

Woord voorzitter…

Hoe ziet de NGA er in de toekomst uit? Deel 1

Wat een lastige vraag... De greenkeepingwereld verandert erg snel. Zo zijn robotmaaiers 
inmiddels al een feit. Deze ontwikkelingen stoppen niet. Ik denk zelf dat ze alleen nog maar 
verder in een stroomversnelling zullen raken. Melissa schrijft hier verderop in een erg mooi en 
inspirerend stuk over haar opleidingsavonturen ook over drones, die ziektevoorspellend kunnen 
werken, zodat we optimaal kunnen reageren. Kunnen we dan bijvoorbeeld beter het moment 
bepalen waarop we lichttherapie gaan inzetten? 
Ik ben absoluut niet tegen deze ontwikkelingen en ik besef ook zeker dat ze misschien nog 
maar de eerste tekenen aan de wand zijn. Maar zit er in de zucht naar efficiëntie niet ook een 
gevaar? Zo kun je met het oog op efficiëntie en doorstroming ook gewoon wat bunkers dicht-
gooien. Ligt hij niet in het spel of net te veel, dan gooi je hem toch gewoon dicht? Daar worden 
‘de golfers’ ook gelukkig van. De rough maaien we lekker kort met de robot-roughmaaier, zodat 
de golfer binnen drie uur in het clubhuis kan zijn en zijn geld kan uitgeven. 

Is dit de toekomst of komt er toch een tegenreactie? Misschien blijkt straks toch dat mensen het verschil maken. Dat je met kwalitatief goed 
opgeleide mensen, die met passie en liefde voor de baan hun werk doen, meerwaarde creëert. Greenkeepers die meedenken over hun baan, 
de baan ontwikkelen en daarmee uit de grijze massa komen. Natuurlijk, ik weet dat efficiënt werken een grote kostenbesparing oplevert, maar 
als ik af en toe kijk naar golfbanen in Nederland, dan mis ik op veel banen toch diversiteit; veel banen lijken op elkaar. 
Ik zoek liever naar identiteit. Naar mijn bescheiden mening is dé manier om een succesvolle duurzame onderneming te runnen het vaststellen 
van en een absoluut geloof in de eigen identiteit. Wat maakt jouw baan zo bijzonder en waarom moeten golfers bij jou komen golfen? Na-
tuurlijk is kwaliteit, en nog belangrijker: constante kwaliteit, datgene waaraan de golfer zijn geld graag besteedt. Maar constante kwaliteit is in 
principe voor iedereen bereikbaar; door goed greenkeepen, meten, analyseren, investeren en verbeteren kom je uiteindelijk tot een constante 
kwaliteit.
Wil je jezelf als baan echter onderscheiden, dan gaat dat verder dan robots. Dit vergt creativiteit, kennis, durf en een grote mate van verbeel-
ding. Dat zijn nog steeds allemaal menselijke eigenschappen. Natuurlijk kunnen robots veel werk overnemen, maar ik denk dat daarmee de 
rol van goede, gepassioneerde werknemers belangrijker wordt. Niet om de robots te programmeren of te onderhouden – dat is een andere 
specialiteit –,  maar om met goede greenkeeping uit de eenheidsworst te ontsnappen. Als je in en met de natuur werkt, kijkt hoe het golf-
spel wordt beleefd, hoe de baan reageert op het weer, hoe mensen de baan beleven, waar en hoe de bal landt of rolt, wat voor potentie een 
bepaalde heuvel, natte of arme plek heeft, onderscheid je je van de anderen. Je kunt alle diversiteit wel verwijderen met ‘precisiebemesten’, 
maar in mijn beleving wordt een golfbaan, net als een heidegebied, pas prachtig en uniek door het spontaan opgekomen moerasje of het niet 
weggesnoeide berkenboompje. 
Tot zover mijn eerste gedachtespinsels over onze toekomst en die van de NGA. Gelukkig zijn we met een wijs bestuur, waarin we uitgebreid 
over de toekomst discussiëren, zodat het beleid niet alleen afhangt van deze greenkeepingromanticus. 

Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere. (A. Einstein)

Met groet,
Koert

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

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

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

Graszaden:
Barenbrug Holland, DLF.

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

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

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

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

NGA-sponsorlijst



Nieuwe commissievoorzitter 
voor Pro Turf Care: 
William Boogaarts
De commissie bestaat nu uit vier 
personen, namelijk: 
Eric Wijnhoven, penningmeester
Olaf Bos, secretaris
William Boogaarts, voorzitter
Jolanda Vonder, pr
Kijk voor meer enthousiaste verhalen 
van onze avontuurlijke greenkeepers op 
www.ngagolf.nl. 

Vragen kun je mailen naar: ptc@ngagolf.nl  

BMW International 
Open – PTC
Heb je interesse om in de 
week van 19 t/m 25 juni 
2017 te helpen op het 
BMW International Open 
2017? Neem dan contact 
op met Pro Turf Care via ptc@ngagolf.nl. www.bmw-golfsport.com 

Pro Turf Care is powered by

Onlangs kwamen de vrienden van Erik bij elkaar om hun jaarlijkse mini-
reünie te houden. Maar wie is Erik en wie zijn die vrienden? Erik van de 
Heuvel, die werd gedetacheerd vanuit PERMAR, een werkvoorziening-
schap uit Ede, was jarenlang een trouwe collega-greenkeeper op Edda 
Huzid Golf & Country Club. Erik werd destijds aangenomen omdat hij 

toen al enige ervaring had opgedaan op een par 3-golfbaan, vóór 2002 
bekend als RGV (Recreatiegemeenschap Veluwe) de Zeumerse plas, 
die tegenwoordig wordt geëxploiteerd door Leisureland. Ondanks zijn 
fysieke beperking deed Erik niet onder voor de rest. Hij werd zeer ge-
waardeerd door iedereen. Het welbekende predicaat manusje-van-alles 
past precies bij Erik; hij is loyaal en een harde werker. Hij vindt op zijn 
manier altijd wel de weg door creatief te zijn en met voor hem kenmer-
kende oplossingen te komen. 

Door de snelle veranderingen op Edda Huzid moest ook Erik op zoek 
naar een andere baan en dankzij zijn netwerk kwam hij al snel weer in 
contact met zijn oude stekkie. Hier zwaait hij wederom de scepter en 
heeft hij het naar zijn zin. Leisureland exploiteert 20 recreatiegebieden 
in Nederland. Recreatieplas Zeumeren, gelegen in Voorthuizen, herbergt 
shortgolf, midgetgolf en footgolf en valt onder Eriks verantwoording. 
Hij helpt zo nu en dan de mannen van de waterskibaan, als er even niet 
gemaaid hoeft te worden. Nu de NGA een ander logo heeft gekregen, 
kwamen wij op het idee Erik te verrassen door enkele afgeschreven 
baanmaterialen aan hem te overhandigen, uit dank voor zijn jarenlange 
inzet en kameraadschap. Hoe blij kun je hiervan worden! Stralend nam 
hij de spullen in ontvangst en wij hadden een gezellige middag. Erik, 
bedankt en tot volgend jaar.

Maurice, Theo, Jeroen, John en aanhang bedanken hiermee Erik van de 
Heuvel en wensen hem een mooie toekomst. De reünie is mede moge-
lijk gemaakt door mevrouw Bolster van Leisure Golf en de goodwill van 
de Nederlandse Greenkeepers Associatie.

Steeds meer banen leveren hun gegevens over het gebruik van ge-
wasbeschermingsmiddelen in via de Green Deal-monitoringapplicatie 
– een belangrijke stap op weg naar het slagen van de Green Deal. Van 
de banen die hun gebruik over 2015 en 2016 inmiddels hebben door-

gegeven, zijn drie namen uit een hoge hoed getrokken. Zij winnen een 
arrangement voor vier personen: greenfee en keuze uit lunch of diner. 
De gelukkige winnaars en meer achtergrondinformatie zijn te vinden 
op ngagolf.nl/archieven/5182.

Pro Turf Care NIEUWS

Monitoring gewasbeschermingsmiddelen in volle gang

Vriendschap is…
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Eigenlijk was het de bedoeling 
dat ik een maand naar Bandon 
Dunes Golf Resort in Oregon zou 
gaan en ter afsluiting nog twee 
weken zou meewerken aan de 
AT&T Pro-Am op Pebble Beach. 
Door een kijkoperatie aan mijn 
knie in november, een gevolg van 
een motorongeluk eerder dat 
jaar, wist ik helaas niet zeker of 
ik wel volledig belastbaar zou zijn 
en weer hele dagen kon werken. 
Hierdoor heb ik tot mijn grote 
spijt en teleurstelling deze unieke 
ervaring moeten laten schieten. 
Maar dan sta ik toch in januari 

bepakt en bezakt op Schiphol voor een avontuur in de VS. Het jaar 2017 
begint daarmee goed: drie weken een vakgerelateerde cursus volgen 
aan de wereldwijd bekende en hoog aangeschreven Rutgers University 
in de staat New Jersey. Een cursus die ik op het spoor kwam toen ik als 
vrijwilliger meewerkte aan de Alfred Dunhill Links Championship, afge-
lopen oktober op de Old Course. De coursemanager van St. Andrews 
Links, Gordon Moir, attendeerde mij hierop en ik was dan ook gelijk 
enthousiast.
Het is ideaal dat de cursus in januari wordt gegeven, omdat de natuur 
dan rust en er relatief gezien minder werk is op de golfbaan. Ook de 
tijdsduur van drie weken is mooi te overzien. Als je het terugrekent 
naar het aantal lessen, is het niet veel langer of korter dan onze eigen 
Nederlandse greenkeepersopleiding, die gegeven wordt gedurende een 
periode van anderhalf jaar. Het internationale karakter van de opleiding 
sprak mij erg aan. De lessen worden gegeven door een tiental doctors, 
professoren en andere leraren, die hun sporen ruimschoots hebben 
verdiend in het vak en/of aanverwante vakgebieden.

NYC 
Bij aankomst op het vliegveld JFK in New York ga ik niet gelijk door 
naar New Brunswick, een van de locaties die Rutgers rijk is, maar ik 
verblijf nog een nachtje in New York City. Een snelle bruisende stad, 
waar ik mij als Zeeuws provinciaaltje verwonder over de omvang ervan 
en de hoogte van de gebouwen. Het is zo anders dan Goes, waar je 
prima van het ene stadsdeel naar het andere kan lopen en de hoogste 
gebouwen de twee kerken, de televisietoren en de watertoren zijn. Een 
aangrijpende en indrukwekkende plek vond ik wel het 9-11 Memorial, 
een plek waar zo veel levens in een ogenblik veranderden. Helaas was 
het verschrikkelijk koud en winderig in New York; een groot contrast 
met Australië, waar ik vorig jaar om dezelfde tijd was voor het Perth 
International Tournament. Het was daar rond de 40° C en ik had met-
een de eerste week last van een zonnesteek. Hier moet ik met -10° C 
uitkijken dat ik niet onderkoeld raak! Dat is erg jammer, want Ground 
Zero is echt de moeite waard om nog wat langer te verblijven en bij stil 
te staan.

Eerste schooldag
Vanuit het gehele land zijn er greenkeepers afgekomen op de cursus. 
We zitten met een stuk of 50 mensen in de klas. Tot mijn teleurstelling 
ben ik op twee Canadezen na de enige buitenlander. Ik vermoed dat 
het internationale karakter van Rutgers Turf Management School meer 
tot uiting komt in de tweejarige opleiding. De eerste dag, na jaren weer 
terug in de schoolbanken, beviel goed. 

Ik verwonderde mij over het maai- en rolregime van de Oakmont Golf 
Club, waarover een van de leraren vertelde.

Dit alles gebeurt in de vroege ochtend en allemaal tegelijk, waarbij ze 
soms wel met z’n zevenen aan het werk zijn op één green. In de zomer, 
bijvoorbeeld, zijn ze eerst met z’n drieën aan het handmaaien, allen in 
een tegengestelde richting. Twee man extra zijn bezig om hierbij platen 
te verleggen, tegen beschadiging van de colors door het vele draaien 
met de maaiers. En dan zijn er nog twee man aan het rollen. Ik vroeg 
mij dan ook af waarom dit zo gebeurde, aangezien het stressniveau 
waaraan de grasplant wordt blootgesteld enorm is. Het antwoord van 
de Amerikaanse leraar was: ‘Amerikanen zijn gewoon gek! De club eist 
het, en wanneer de club het eist, er geld beschikbaar wordt gesteld, er 
voldoende helpende handen aanwezig zijn (in dit geval een team van 
zo’n 40 à 50 greenkeepers) en de greens het overleven: waarom niet?’ 
Diezelfde leraar, Steve Langlois, vertelde ook dat je nooit het water-
regime moet aanpassen om de greens sneller te maken. Sterker nog: hij 
heeft met een onderzoek aangetoond dat irrigeren nauwelijks invloed 
heeft op de stimp. 

Curriculum opleiding
Albert Koppenhoffer – Entomologie, identificatie en bestrijding 
Bob Dobson – Irrigatie- en drainagesystemen, reparatie en onderhoud
Brad Park – Golfbaanonderhoud
Bruce Crawford – Snoeien van vaste beplanting 
Bruce Neary – Groenonderhoud rond het clubhuis, plantenfysiologie en 
omgevingsanalyse 
Chris Carson – Persoonlijke ontwikkeling en de golfindustrie
Chas Schmid – Wiskunde, gebied- en volumecalculaties
Ned Lipman – Managementstijl en personeelsmanagement 
Daniel Kluchinsky – Bodemkunde en (micro)voedingsstoffen
Jim Murphy – Zwenkgrassen en principes van (door)zaaien
Lindsey Hoffman – Grasidentificatie, karaktereigenschappen en stres-
sfysiologie 
Richard Buckley – Ziektes: identificatie, voorkoming en bestrijding
Richard Watson – Integrated pest management (om gezondheids- en om-
gevingsrisico’s te minimaliseren m.b.t. het gebruik van pesticides e. d.)
Stefan Kay – Aanleg en renovatie

Buitenlands avontuur Melissa Minnaard
Winter Course Rutgers University (VS), januari 2017 Door Melissa Minnaard

NGA-Nieuws

Spring  Summer  Event
HOC 0,10  HOC 0,84  HOC 0,84
Double Cut Triple Cut  4x Cut
Single Rol  Double Roll 3x - 4x Roll

HOC = hight of cut in inches



Steve Langlois – Snelheid van puttinggreens en greens
Stefan Souza – Esthetiek en waterkwaliteit van oppervlaktewater
Steve Kristoph – Plant- en onkruididentificatie en bestrijding
Trent Tate – Grassoorten en -variaties

De verscheidenheid aan aangeboden onderwerpen in de lessen is zeer 
groot. Iets wat ik zeer kon waarderen, aangezien ik nooit eerder een 
vakgerelateerde opleiding had gevolgd, hoewel ik toch al jarenlange er-
varing in het groen heb. In de praktijk merk ik dat ik een hoop zie, maar 
dit niet kan benoemen door gebrek aan theoretische kennis. De nieuwe 
bril die mij door de nieuwe informatie werd aangeboden, geeft hier een 
stukje invulling aan. Een stukje, want hiermee komt ook bewustwording 
van de diversiteit en complexiteit van het vak naar voren, waardoor je 
kunt stellen: hoe meer je weet, hoe minder je weet. Het maakt mij in 
ieder geval heel nieuwsgierig naar wat er nog meer is. 
Wanneer je altijd bezig bent en met je lichaam werkt, valt het niet mee 
om drie weken achter elkaar stil te zitten. Concentratie was voor de 
hele klas een uitdaging. Door de collectieve interesse voor de aangebo-
den materie viel het toch te behappen.
Door mijn eerdere reizen en werk in het buitenland is mijn Engels 
redelijk goed. De moeilijkheid van de opleiding zat hem bij mij dan ook 
vooral in de gebruikte Engelse terminologie van het greenkeepersvak. 
Deze is mij vreemd en ik heb het mij nog niet helemaal eigen gemaakt. 
Ook het metric system is anders dan het onze. Waar wij het hebben 
over millimeters, centimeters en meters, hebben zij het over een tiende 
van een inch, feet en yards. Dat is even omschakelen en omrekenen. 

Green Deal
Ik verwonderde me erover hoe vaak ik dacht dat ‘onze’ jongens het 
toch wel goed zouden doen, daar aan de ‘overkant’, op het gebied van 
gebruik van bestrijdingsmiddelen et cetera. Wat ik tot nu toe heb ge-
merkt in mijn korte loopbaan als greenkeeper is dat men vaak heel erg 
opkijkt naar de golfbanen daar. En zeg nu zelf, het ziet er ook altijd erg 
appetijtelijk uit in de media. Zelf heb ik daar nog geen golfbaan bezocht. 
Veel wereldtopbanen zijn in Amerika gelegen. Banen waar je alleen maar 
met veel bewondering naar kunt kijken en waar je je greenkeepershart 
kunt ophalen. Dat staat vast en daar zul je mij zeer zeker niet over 
horen. Wat mij zo verwonderde, was dat men nog maar weinig op de 
hoogte blijkt te zijn van hoe ‘wij’ (noodgedwongen) naar onze baan 
(moeten gaan) kijken door de Green Deal. Terwijl de Amerikanen nog 
met van alles en nog wat mogen spuiten, lijken wij veel meer naar de 
algehele gezondheid van het grasplantje en de bodemcultuur te kijken, 
om gebruik van bestrijdingsmiddelen te verminderen of in de toekomst 
zelfs helemaal uit te sluiten. Wanneer ik hierover vertelde, was de 
reactie vaak: Maar dat kan toch helemaal niet? Chemicaliënvrij? Onzin! 
Alleen met de benodigde (micro)bouwstoffen voeden? Werkt niet, 
onmogelijk! Argumenten klinken bekend? Weerstand hiertegen hoor je 
in alle talen. Het is een onderwerp waarbij wij in de toekomst voorop 
kunnen lopen – mijn collega’s dan, want ik heb nog een hoop te leren.

Greensight Agronomics, Boston
Ik sluit mijn Amerikaanse avontuur af met een bezoek aan Boston. Ik 
heb daar al een tijdje contact met een aantal jongens, die zich bezighou-
den met het ontwikkelen van drones voor onze sector. 
Nu heb ik absoluut niet de ambitie om zelf in de toekomst met een 
drone te vliegen; dit laat ik liever over aan de liefhebbers. Ik ben er 

vooral in geïnteresseerd wat je er allemaal mee kunt! Daarom vind ik 
het interessant waar het heengaat in de toekomst. En dat dit de toe-
komst zal zijn, daarvan ben ik heilig overtuigd. Als het niet de drone zelf 
is, dan wel de techniek die men hierbij gebruikt.

Wat nu al kan, is het analyseren van de waterhuishouding in de golf-
baan. Men verwacht dat op termijn ook het detecteren van ziektes en 
ongedierte hier nog bij komt. Ik durf wel te stellen dat het gebruik van 
drones en andere alternatieve innovaties in de toekomst cruciaal wordt, 
met de huidige en komende beperkende regelgeving (Green Deal). In 
een vroeg stadium, nog voordat ziektes met het blote oog zichtbaar zijn, 
kunnen preventieve maatregelen worden genomen. Zo kan vroegtijdig 
worden ingespeeld op veranderende omstandigheden, die bijvoorbeeld 
schadelijk zijn voor het terrein. Daarmee kan negatieve beïnvloeding van 
het spel worden voorkomen. 
Uiteindelijk zijn greenkeepers naar mijn mening aan het werk ten dien-
ste van de golfer en zijn wensen. Het lijkt mij dan ook noodzakelijk dat 
de golfers in de toekomst voorlichting krijgen over de veranderingen 
die komen gaan op hun golfbaan. Zo creëren en ontwikkelen we begrip 
voor onze – op zijn zachtst gezegd – uitdagende situatie. Niemand wil 
dat zijn leden (door onwetendheid) weglopen, omdat men niet kan 
voldoen aan onmogelijke verwachtingen.

Tot slot
Het PTC-fonds en de Hollandsche Greenkeeping Maatschappij, het 
bedrijf waarvoor ik werkzaam ben, maakten voor mij het verschil tus-
sen wel en niet gaan. Want hoe leuk op reis gaan ook is, het kost veel 
geld. De kosten, zoals schoolgeld, accommodatie, het aanvragen van een 
visum en een vliegticket, zijn aanzienlijk. 

Belevenissen die je op reis opdoet, zijn een onbetaalbare ervaring voor 
het leven en ze zijn fantastisch voor je ontwikkeling; ze vormen je. Het 
is zinvol voor de toekomst, en niet alleen voor het toekomstperspec-
tief van het individu. Wanneer je naar het grotere plaatje kijkt, is het 
ook zinvol voor een team, voor een bedrijf en voor de branche waarin 
vakkundige greenkeepers niet voor het oprapen liggen. Ik ben dan ook 
erg blij met een tegemoetkoming vanuit het PTC-fonds en HGM; voor 
mijzelf was dit niet te betalen. Alle tijd, geld en moeite waren het waard 
om naar Rutgers University te gaan en ik kan iedereen de drieweekse 
opleiding aanraden, mits men de Engelse taal voldoende machtig is. 
Anders is het toch moeilijk te volgen.
Door eerder opgedane (internationale) werkerving, in combinatie met 
de opleiding aan de Rutgers University, kan ik vrijstelling krijgen voor 
de greenkeepersopleiding van IPC Groen en gelijk doorstromen naar 
de opleiding assistent-hoofdgreenkeeper van HAS Kennistransfer. Wel-
licht is dit voor een ambitieuze collega-greenkeeper ook een mooie, 
alternatieve. 

Contact
Ik hoop mijn opgedane kennis, ervaring en netwerk in de toekomst te 
mogen delen met andere ambitieuze collega-greenkeepers. Voor alle 
vragen en opmerkingen kan men contact met mij opnemen, bij voor-
keur via LinkedIn, of via e-mail (melissadma@zeelandnet.nl). 
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Maandag 9 oktober 2017 wordt onze jaarlijkse greenkeeperswedstrijd 
weer gehouden. Dit jaar is Golf & Country Club Geijsteren de gastheer. 
Hieronder volgt een kort interview met de hoofdgreenkeeper van deze 
baan.
Auteur: Antoon Kuijstermans 

Stel je even voor
Mijn naam is Eric Wijnhoven. Ik woon in Meerlo, ben getrouwd en heb 
drie kinderen.

Hoe lang zit je in het vak?
Ik ben eenentwintig jaar werkzaam op de golfbaan, waarvan vierenhalf 
jaar als greenkeeper op Geijsteren, tweeënhalf jaar als 
hoofdgreenkeeper op De Golfhorst en nu alweer veertien jaar als 
hoofdgreenkeeper op Geijsteren.

Wat voor baan is Geijsteren?
Geijsteren is een bosbaan, waarvan een paar holes nog een open 
karakter hebben.

Je helpt weleens op grote wedstrijden. Welke zijn dat?
Een keer het Dutch Open op de Hilversumsche, twee keer het Schots 
Open op Loch Lomond, een keer de Ryder Cup op Celtic Manor. Dit 
jaar heb ik voor de derde keer het Frans Open gepland en in 
september help ik tijdens het Dutch Open op The Dutch.

Welke grote wedstrijden worden gehouden op je 
eigen baan?
Geijsteren is al 27 jaar gastheer voor het Nationaal Open (matchplay).

Hoe zie jij de toekomst in verband met de Green Deal?
Voor de toekomst verwacht ik weinig verandering. Ik zie de toekomst 
met vertrouwen tegemoet. De greens op Geijsteren zijn al vier jaar 
chemievrij.

Hoe zie je de robotisering op Geijsteren?
In de toekomst zullen we mogelijk gebruikmaken van een robotmaaier 
op de fairways. Op de greens zie ik het gebruik hiervan nog niet zo snel 
gebeuren.

Wat mogen de greenkeepers verwachten tijdens de 
greenkeeperswedstrijd?
Wij als team zullen proberen de baan in topconditie te krijgen, passend 
bij de tijd van het jaar.

Eric, bedankt voor dit interview, succes met je werk en tot oktober.

Alwin van Aufdenkamp Watersnipweg 19 1341 AA Almere
Remy van Baren  Dunantstraat 462 2713 XB Zoetermeer
Mitch van der Beek  Mozartlaan 384 2555 KT Den Haag
Niek Bijlsma  Heijnoordenweg 9 7008 AX Doetinchem
Henny van Blijderveen Larikslaan 58 3904 LC Veenendaal
Bram Cuppen  Brouwersstraat 132 2013 WR Haarlem
Mitchell van Dansik    Schubertstraat 17 1921 XH Akersloot
Kevin de Graaf  Nassaustraat 151 3601 BE Maarssen
Jasper Koek  Zonstraat 32 3454 AG De Meern
Albert Koopman  De Goeijenmarke 81 8016 LE Zwolle
Hilbrand Mellema  Entinge 79 9472 XS Zuidlaren
Rens Nieuwenhuis  Delftsestraatweg 51 2645 CA Delfgauw

Jirco van Raalte  Populierenlaan 369 1185 SP Amstelveen
Martien Tolen  Brederodestraat 9 1566 TJ Assendelft
Richard Toonk  Zanddijk 5 7025 DG Halle
Jimmy Verplancke  Latemstraat 120A 9830 
   Sint-Martens-Latem, België
Tjerkinus Wijkstra  Hoofdweg 47 9761 EB Eelde
Rik Smit   De Akkers 3 9881 PM Kommerzijl
Kevin van Hoesen  Koningspage 60 7361 ZX Beekbergen
Allard van den Heuvel Rozenboomlaan 112 2274 HM Voorburg
Max van der Gumster  Speulderbos 9 1447 TG Purmerend
Sem Stremmelaar  Leeuwerikstraat 16 8094 AK 
   Hattemerbroek

NGA-Nieuws

Interview Eric Wijnhoven

Geslaagden opleiding greenkeeper / terreinmeester 2016 – 2017
IPC de Groene Ruimte
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Deze prijs werd afgelopen jaar in het leven  
geroepen op initiatief van BSNC, VSG en NOC*NSF, 
met het doel nieuwe concepten te stimuleren 
en innovatie onder de aandacht te brengen bij 
bedrijfsleven, opdrachtgevers en gebruikers.  
De eerste plaats ging helaas aan de neus van DLF 
voorbij en werd gewonnen door iSpace Sports, 
een interactieve bewegingsruimte uit de koker van 
Sportbedrijf Drachten. 

Echt rouwig hoeft de zaadveredelaar er niet om 
te zijn. Want dat het uit twaalf inzendingen werd 
verkozen om op het podium te verschijnen – naast 
bedrijven met hypermoderne bewegingsruimten 
– mag best een bijzondere prestatie genoemd 
worden, helemaal als je nagaat dat het coaten van 
graszaden an sich niks nieuws is. DLF is nummer 
één op het gebied van graszaadcoating en is al 
jaren bezig met het ontwikkelen daarvan. 

Deze nieuwe coating dingt mee naar een  
innovatieprijs omdat het product de afgelopen 
periode sterk werd verbeterd. Over de ontwikke-
ling vertelt productmanager Thomas van Tetering: 
‘Het gaat om een nieuwe coating, met een ver-
sterkte werking. Een doorontwikkelde versie van 
de meststofcoating die bestond uit meerdere 
meststoffen, waaronder stikstof en fosfaat.’  

De eerste weken
De coating werd doorontwikkeld middels testen 
in het eigen lab in Kapelle (Zeeland), op meerdere 
Europese proeflocaties en in de praktijk. Daaruit 
bleek dat het zaadje in de ontwikkelingsfase 
vooral stikstof nodig heeft. Van Tetering: ‘Op een 
later moment heeft het grasplantje weliswaar 
andere voedingsstoffen nodig, maar dan is de 
graszaadcoating veelal verbruikt. Het gebruik van 
andere stoffen voegt dus weinig toe.’ Een andere 
reden om de coating door te ontwikkelen, was de 
kosten-batenverhouding. ‘We waren eigenlijk heel 
tevreden over de eerdere variant, maar die was wel 
vrij prijzig. Met alleen stikstof is het product tevens 
goedkoper geworden.’

ProNitro bestaat nu uit snel- en langzaamwerkende 
stikstof, samen voldoende om het graszaad in de 
eerste vijf tot zes weken een echte boost te geven. 
Over de werking vertelt Van Tetering: ‘De stikstof 
komt bij de kiemplant vrij, zodat de wortels van de 
plant er niet naar hoeven te zoeken. Door de  
snellere ontwikkeling van de kiemplanten  

beconcurreren ze de kiemplanten van onkruid-
zaden met succes. Hierdoor ontstaat een dichtere 
zode, die beter bestand is tegen stress. Bijkomend 
voordeel is het hogere gewicht van het zaad, waar-
door het dieper in de bodem terechtkomt en meer 
kans krijgt om te kiemen. Dieper in de bodem 
betekent immers dat voeding en vocht beter  
binnen het bereik liggen.’ 

Juryoordeel
De jury van de Innovatieprijs Sportaccommodaties 
prees de vernieuwde ProNitro om zijn duurzaam-
heid. 'Als je kunstmest strooit, spoelt hiervan een 
groot deel uit. Met meststoffen óp het graszaadje 
is dat veel minder het geval', vertelt Van Tetering 

In maart stonden medewerkers van DLF met 

klamme handjes op het podium op de Dag van 

de Sportaccommodaties. Met grascoating  

ProNitro was het bedrijf een van de drie 

kanshebbers voor de allereerste Innovatieprijs 

Sportaccommodaties.

Auteur: Kelly Kuenen

DLF in finale Innovatieprijs 
Sportaccommodaties met 
vernieuwde graszaadcoating
‘Een jonge grasplant heeft vooral stikstof nodig’

‘Andere voedingsstoffen zijn 

pas op een later moment 

nodig. Dan is de gras- 

coating veelal verbruikt’
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erover. Een ander voordeel met het oog op de 
duurzaamheid is dat je in één werkgang klaar bent 
met zaaien en bemesten. 

Combinaties
ProNitro zit niet op één soort gras, maar is  
verkrijgbaar op verschillende mengsels, zoals in  
combinatie met 4turf-mengsels. 'Dit zijn zaden  
die door onderzoek en veredeling extra sterk en 
diepwortelend zijn. Ze kiemen bij lagere  
temperatuur en zijn meer droogtetolerant. Door te 
kiezen voor een 4turf-mengsel met ProNitro, heb 
je als het ware een dubbel effect.’ Zo’n mengsel dat 
de coating en 4turf combineert is BalanceMaster 
en RecreaMaster ProNitro. Beide zijn te gebruiken 
op de Tees, Fairways en Driving range.”
 
Zutphen
Graszaadmengsel BalanceMaster is een nieuw 
sportveldmengsel in het Masterline-pakket.  
De gemeente Zutphen is een van de partijen die 
ervaring heeft opgedaan met dit mengsel. Het 
product wordt ingezet op de sportvelden in de 
gemeente. Jaap Verhagen is een van de twee toe-
zichthouders in de gemeente. Zijn collega neemt 
de civiele tak op zich; hij neemt al het gemeentelijk 
groen onder zijn hoede: zowel het openbaar groen 
als de sportvelden, 12 kunstgrasvelden en 19 
natuurgrasvelden. 
‘Eerder gebruikten we graszaad met een coating 
van een andere partij. Het gras kiemde sneller, 
maar viel vervolgens snel stil’, vertelt Verhagen. 

‘Met BalanceMaster heeft het gras naast een voor-
sprong ook een duidelijke doorgroei. Een zichtbare 
verbetering ten opzichte van het eerdere product.’ 
Bijkomend voordeel is volgens Verhagen dat waar 
de zaden in het vroegere mengsel bovenin bleven 
hangen, de gecoate zaden beter naar beneden 
zakken. 

In Zutphen wordt het mengsel niet gemeente-
breed ingezet, maar alleen op de sportvelden die 
moeilijk aanslaan. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt 
bij het doorzaaien en om extra bezetting in de 
doelgebieden te realiseren. ‘Ik gebruik het op die 
plekken waar het echt nodig is, vooral in het voor-
jaar, tot juni. Het product is goed bruikbaar om het 
gras een voorsprong te geven in het voorjaar.’ 

Toepassingen
Als er problemen zijn of als een snelle aanslag 
gewenst is, is het volgens DLF altijd aan te bevelen 
gecoat graszaad te verkiezen boven regulier  
ongecoat gras: bij doorzaaien (om jonge plantjes 
een betere kans te geven tussen de bestaande 
grasplanten), bij nieuw inzaaien (om sneller een 
dichtere mat te realiseren) en bij een extra door-
zaai in het najaar, om de mat voor de winter extra 
energie mee te geven. 

Het gebruik van gecoat graszaad kan wat hogere 
kosten met zich meebrengen. Toch hoeft dat niet 
per definitie zo te zijn, stelt Van Tetering. ‘Vooral bij 
de wat prijzigere mengsels kan het juist goedkoper 

uitpakken, omdat de grassen sneller aanslaan en 
er daardoor in totaliteit minder zaden nodig zijn. 
Daarnaast kun je de aparte meststoffen voor de 
eerste gift uitstellen.’ 

‘ProNitro zorgt voor  

een aanzienlijk  

snellere aanslag’

Gras zonder en met ProNitro.

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6766

Volgens de jury Van de InnoVatIeprIjs 
sportaccommodatIes Valt pronItro  
op door:
•          De efficiëntie (eenvoud) in werkmethode
•           Aanvulling op mogelijkheden voor  

cultuurtechnisch beheer
•           Een goede stimulans voor  

grassportvelden
•          Goede exportmogelijkheden
•           Goede aansluiting op duurzaam inkopen 

en de duurzaamheidsambitie van de  
overheid
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Roy Berkelmans: 
24/7 inzet en 
liefde voor gras  
In memoriam Roy Berkelmans 
1-12-1988  –  6-6-2017

‘Roy streefde altijd naar perfectie’, vertelt Ger. 
‘Letterlijk zeven dagen per week. Hij ging gere-
geld op zondag vlak voor de wedstrijd nog een 
keer extra de greens maaien of ‘s avonds laat in 
het donker blad ruimen met een schijnwerper en 
schreef daar geen uren voor. Hij verkoos handma-
tig maaien boven de driedelige greenmaaier. Roy 
had een innerlijke drive tot een goed resultaat en 
keek daarbij niet naar wat er in zijn contract stond. 
Hij kon echt trots zijn op zijn eigen resultaat. Als 
hij tevreden was, zei hij altijd: Zo, het is weer klein 
Augusta! (Augusta National Golf Club in Florida, 
red.) Omdat hij altijd zo hard werkte, werd hij door 
iedereen gewaardeerd. Het leek alsof hij altijd de 
wind mee had.’

Van generatie op generatie
Roy ging al vanaf zijn achtste jaar mee naar de 
golfbaan om zijn opa te helpen, van wie het bedrijf 
Berkelmans Greenkeeping toen nog was. Al snel 
had hij een heel brede kennis van zowel green-
keeping, de bodem als machines. Buiten werken 

was zijn passie en op zijn zeventiende bleek de 
aantrekkingskracht daarvan groter dan die van de 
schoolbanken. Toen Roy begon te werken op GC 
Rosmalen, was de 63-jarige Tinus van de sociale 
werkplaats daar al werkzaam. ‘Tinus sprak voor-
heen nauwelijks. Totdat hij Roy leerde kennen’, 
vertelt Ger. ‘Al snel vormden die twee een hecht 
team en Tinus begon honderduit te babbelen! Het 
is exemplarisch voor hoe sociaal Roy was; hij kon 
heel goed opschieten met oudere mensen. Hij had 
echt een groot hart voor ze.’ 

Ook was Roy dol op dieren. Naast greenkeeping 
waren vissen zijn grote passie: in de grote vijver 
achter in zijn tuin had hij een grote verzameling 
koikarpers in de prachtigste kleuren. Ger: ‘Als mijn 
zoon een keer niet aan het werk was, kon je hem 
vinden aan het water, vissend op karpers of forel-
len vangend. Met dat laatste heeft hij menige wed-
strijd gewonnen.’

Op 6 juni jongstleden is Roy Berkelmans zeer onverwacht en tragisch overleden in de leeftijd van 28 jaar. Roy was sinds 2005 in dienst bij het bedrijf 

van zijn vader Ger: Berkelmans Greenkeeping. Hij kwam vervroegd uit de Helicon-schoolbanken en begon op zijn zeventiende als greenkeeper op GC 

Rosmalen. In 2011 ging hij aan de slag op Golfclub Riel. In 2016 werd hij voorgedragen voor de wedstrijd Greenkeeper of the Year. Volgens alle vrienden 

en bekenden was hij greenkeeper in hart en nieren.

Auteur: Santi Raats 
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Hele golfbaanonderhoud door één man
In 2011 startte Roy op GC Riel, waar hij de afge-
lopen zes jaar in zijn eentje het onderhoud 
deed van de gehele negenholesbaan, de kleine 
zesholesbaan en de drie oefengreens; alleen bij 
grotere werkzaamheden werd hij ondersteund. 
Ger: ‘Normaal staan er op een golfbaan van onge-
veer 15 hectare minstens twee personen voor het 
onderhoud.’

Op GC Riel hield Roy zich intensief bezig met 
duurzaam grasonderhoud, met roodzwenk op de 
greens en het gebruik van zo min mogelijk water 
en meststoffen. ‘Ik heb hem een paar keer ontmoet 
en het viel mij op dat hij een harde werker was en 
goed in back to basics’, vertelt Maarten van Heck 
van Jean Heybroek, die hem had opgegeven voor 
de Greenkeeper of the Year Award. ‘Hij was serieus 
bezig met het sturen van roodzwenk. Ik zag dat hij 
een heel goed boerenverstand had en dat het vak 
hem met de paplepel was ingegoten. Ook werkte 
hij graag efficiënt. Dat hij ’s avonds in het donker 
blad ging ruimen, was omdat er dan geen spelers 
op de baan zijn en je dan goed kunt doorwerken.’ 

In het cv dat hij aan de jury van de Greenkeeper 
of the Year-wedstrijd opstuurde, schreef Roy dat 
zijn succesvolle onderhoud van het roodzwenk te 
danken was aan alle greenkeepingkennis die hij 
van zijn opa en vader had geleerd. Ook schreef hij 
dat zijn contact met de clubleden zeer goed was: 

‘Meer dan de helft geeft vaak een compliment, of 
bedankt voor het goede werk in een mailtje aan 
het bestuur of aan mij en het bedrijf. Het is wel 
zo dat de meeste golfers donkergroen gras mooi 
vinden en onze roodzwenkgreens zijn dat niet, dus 
daar wordt weleens iets over gemopperd, maar 
golftechnisch is iedereen dik tevreden.’
Roy hoorde zonder meer bij de club, getuige ook 
de bestuursleden en de vele clubleden die hem de 
laatste eer kwamen betonen. Hij dronk elke och-
tend koffie in het clubhuis – dat wilde de club ook 
zo – en was graag gezien. ‘Hij was altijd opgewekt. 
Écht elke dag’, zegt zijn vader. 

Veel lof vanuit de club
Voorzitter Mark van Nunen van GC Riel: ‘De leden 
van Golfclub Riel zullen hun rondjes golf voortaan 
spelen met een vervreemd en onwennig gevoel, 
wetende dat de baan niet is bijgehouden door 
“onze” Roy. Roy, die trotser kon glimlachen dan een 
pauw met pretoogjes. Tijdens de voorbereiding 
van het onlangs gespeelde landelijke jeugdtoer-
nooi was Roy twee dagen achter elkaar extra 
vroeg opgestaan, om de greens speciaal voor dit 
evenement kruislings te maaien. Hij kreeg stimp 12 
voor elkaar, een nieuw record voor onze baan! En 
niet zomaar een record: kenners weten dat stimp 
12 een snelheid is waar veel beroemde banen 
jaloers op zouden zijn. Roy voorspelde zelfs dat hij 
de greens in de toekomst wellicht nóg sneller zou 
kunnen krijgen. Dit is slechts één voorbeeld van 
de vele momenten dat Roy zichtbaar, en met recht, 
enorm trots was.’ 

‘Niet-ingewijden denken vaak dat het onderhoud 
van een golfbaan bestaat uit grasmaaien en nog 
eens grasmaaien. Niets is echter minder waar. 
Afhankelijk van het seizoen en de weersomstan-
digheden moet Roy op de juiste momenten bere-
genen en bemesten, elk jaar weer het herfstblad 
opruimen, alle bomen en beplanting snoeien en 
de bunkers tiptop in orde maken. Met als resultaat 
geknipte randjes en mooi geharkt wit zand, egaal 
gemaaide fairways met mooie welvende zijkanten, 
wéér een van die vervelende mollen gevangen, die 
eerder op de dag zijn strak gemaaide afslagplaats 
met grote zandhopen op zijn kop had gezet, voor-
afgaand aan een wedstrijd nog even zorgen voor 
‘vers’ gestoken holes en de laatste puntjes op de ‘i’, 
en nog veel meer, iedere keer weer – alles tot in de 
perfectie.’ 

‘In de pauze of na het werk zat hij gezellig kletsend 
aan de bar of op het terras met de collega’s van de 
horeca, clubleden en gasten. Genietend van zijn 
boterham, of, als afsluiting van de werkdag, van 

een biertje. Of nee, niet één, want, zoals hij altijd 
zei: “Twee mag!”’ ‘Tegen iedereen die wat uitleg 
wilde, vertelde Roy altijd met een enorm enthousi-
asme over zijn liefde voor het vak. Of beter gezegd: 
zijn liefde voor gras en het vakmanschap dat al drie 
generaties lang in de familie werd overgeleverd 
en verfijnd. Hij vertelde dan dat hij vele uren in de 
tuinen en op de velden had meegewerkt en zo had 
geleerd om tientallen grassoorten van elkaar te 
onderscheiden. Hij liet je precies het verschil zien 
tussen de diverse soorten gras, aan de hand van 
eigenschappen zoals kleur en vorm. Roy benadruk-
te daarbij dat bij groeiend gras het belangrijkste 
zich onder de oppervlakte afspeelt.’

‘Iedereen die nadenkt over het leven, weet dat dit 
laatste voor ons allemaal geldt: het belangrijkste 
speelt zich af ónder de oppervlakte. En net als bij 
gras blijft het belangrijkste ook bij mensen o, zo 
moeilijk te zien zonder diep te graven. Begrip zal er 
nooit voldoende zijn, medeleven des te meer. De 
vele blije herinneringen aan zijn lachende gezicht, 
zijn zwaaiende hand vanaf de maaimachine en de 
vele gesprekken aan de bar zullen het op den duur 
moeten winnen van het verdriet.’

Voorzitter Van Nunen sluit af: ‘Sprekend namens 
alle leden van Golfclub Riel, bij wie Roy zeer geliefd 
was, wensen wij allen, maar in het bijzonder zijn 
vriendin Michelle en zijn ouders Sylvia en Ger, zeer 
veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. 
Roy zal voor altijd voortleven in onze gedachten.’
Ook vakblad Greenkeeper wenst zijn partner en 
familie veel sterkte toe in deze ontzettend moei-
lijke tijd.

ACTUEEL5  min. leestijd
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Wetting agents: cruciale com-
ponenten in een geïntegreerd 
onderhoudsprogramma

Juist velden die zijn opgebouwd uit zand, een 
drainerend bodemprofiel hebben en het hele jaar 
door bespeeld worden, zijn vatbaar voor hydro-
fobe (waterafstotende) bodemomstandigheden. 
Daarnaast worden jaarlijks grote hoeveelheden 
topdresszand gebruikt op de bestaande speelop-
pervlakken, als onderdeel van het organischestof-
management van het bodemprofiel. Voeg hieraan 
toe dat er in Nederland een trend gaande is om 
minder te (mogen) irrigeren, en de potentiële 
voordelen van het gebruik van wetting agents zijn 
duidelijk zichtbaar. 

Wetting agents bestaan uit oppervlaktespannings-
verlagende stoffen (surface active agents oftewel 
surfactants), die de oppervlaktespanning van irri-
gatiewater en regenwater verminderen. Voor het 
ontwikkelen van hoogwaardige wetting agents 
worden verschillende typen moleculen gebruikt, 
die elk een iets andere werking hebben. In grote 
lijnen kunnen wetting agents worden ingedeeld in 
zogenaamde:

• ‘zomer-wetting agents’; deze worden 
  voornamelijk gebruikt voor waterbehoud en het 
  voorkomen van dry patch 
•  ‘winter-wetting agents’; dit zijn waterpenetranten 
  die worden ingezet om de waterdrainage te 
  verbeteren, vooral door infiltratie en verticale 
  doorstroming door het bodemprofiel 

Daarnaast is er een groep speciale producten met 
een zeer specifieke werking, zoals:
• wetting agents die dauwvorming op bladeren 
  helpen verminderen
• wetting agents die het zoutgehalte in de grond 
  helpen verlagen

Het begrijpen van de werking van een specifieke 
wetting agent is daarom belangrijk bij het selecte-
ren van het juiste product om uw gewenste doel 
te bereiken. 

Wanneer moet nu welke wetting agent worden 
toegepast? Dat hangt af van de uitkomst die 

u wenst. Voor het managen van greens, waar 
grasuniformiteit en hoge eisen ten aanzien van 
speelkwaliteit en een gelijkmatig speeloppervlak 
essentieel zijn, wordt een wetting agent-program-
ma aanbevolen dat u het hele seizoen gebruikt. 
Dan maakt u gebruik van de optimale performance 
van de wetting agent, die u helpt bij een optimale 
vochtvoorziening in het bodemprofiel. Op deze 
manier houdt u controle op de vorming van dry 
patch en voorkomt u problemen zoals de bijbeho-
rende inconsistente gras- en speelkwaliteit. Deze 
programma’s moeten vroeg in het seizoen begin-
nen, met een eerste toepassing die al in maart zou 
moeten plaatsvinden. De meerderheid van deze 
producten is ontworpen om maandelijks preven-
tief te worden toegepast en heeft een cumulatief 
effect in het bodemprofiel. Dit betekent dat de 
werking van de oppervlaktespanningsverlagende 
stoffen in de bodem bij elke applicatie beter wordt. 
Het doel is om deze werking te maximaliseren 
tijdens de heetste en droogste periode van het 
jaar (juli/ augustus), om zo de optimale lucht-

Door de toenemende druk op onderhoudsbudgetten voor golfbanen en het veranderende klimaat wordt het gebruik van waterregulatoren (wetting 

agents) als onderdeel van grasmanagementprogramma's steeds meer onderzocht. Onze perceptie van minder warme en droge zomers met een toe- 

nemende buienintensiteit in Noord-Europa kan in onze regio’s leiden tot de conclusie dat het gebruik van wetting agents in een management- 

programma niet essentieel is. In werkelijkheid spelen wetting agents echter een zeer belangrijke rol bij het beheer en onderhoud van sportterreinen en 

golfbanen! De ontwikkelingen in de klimaatverandering en het weer van de afgelopen weken – en jaren – bewijzen dit. 

Auteur: Twan van Wijk
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vochtbalans in de bodem te handhaven, zodat de 
speelkwaliteit en grasvitaliteit behouden blijven. 
Daardoor blijft het gras sterker, gezonder en heeft 
het een dieper wortelgestel, waardoor het minder 
kwetsbaar is voor ziekten en plagen en dus een 
consistentere speelkwaliteit heeft.

Bij een geïntegreerde aanpak geeft het gebruik 
van hoogwaardige wetting agents gedurende het 
seizoen extra voordelen voor de wortelzones in 
een zand-gedomineerd bodemprofiel. Deze pro-
ducten zorgen voor een optimaal vochtniveau tot 
diep in de bovenste laag van het bodemprofiel, 
wat als voordeel heeft dat de organische toplaag 
(tatch) droger blijft. Dit kan vooral belangrijk zijn 
wanneer de grasdensiteit laag is, zoals in nieuw 
gezaaide velden, die bijzonder gevoelig zijn 
voor de gevolgen van hete en droge klimaatom-
standigheden. Naast de garantie dat de toplaag 
voldoende vocht heeft voor gezonde groei, zijn er 
significante kostenbesparingen op watergebruik 
mogelijk, vooral waar het gebruik van leidingwater 
nodig is voor irrigatie.

Zeker oppervlaktes waar heksenkringen een fre-
quent probleem zijn, kunnen baat hebben bij de 
regelmatige toepassing van wetting agents die 
de ontwikkeling van heksenkringen kunnen ver-
minderen. Ook de nadelen voor gras, veroorzaakt 
door de aanwezigheid van een heksenkring, wor-
den minder als er een wetting agent-programma 
wordt ingezet, samen met een cultuurtechnisch 
onderhoudsprogramma (dat het niveau van het 
organisch materiaal in het bodemprofiel verlaagt). 
Vooral type 1-heksenkringen veroorzaken ernstig-
ste schade aan gras. Als deze heksenkringen zich 
verder ontwikkelen, zal het gras doodgaan door de 
hydrofobe afscheiding die schimmels (basidiomy-
ceten) produceren.

Wetting agents kunnen ook een aanzienlijke ver-
betering van de speelkwaliteit opleveren, waarmee 
ze een concurrentievoordeel voor de club creëren 
dat nodig kan zijn in deze concurrerende tijden. 
Dit geldt vooral voor locaties zoals golfbanen, waar 
balrol belangrijk is. Als het vochtniveau inconsi-
stent is, zijn de speeloppervlakken hobbelig en 
onvoorspelbaar, wat een aanzienlijke variatie in 
balsnelheid veroorzaakt – dit is geen aangenaam 
oppervlak om op te spelen. Een meer uniform 
vochtgehalte door het gebruik van wetting agents 
zal een consistentere grasgroei geven, waardoor 
smoothness (hobbelen van de bal) en trueness 
(zwabberen van de bal) verbeteren. Dit geeft 
kortom een beter voorspelbaar speeloppervlak 
voor de spelers.

Steeds meer greenkeepers en fieldmanagers 
gebruiken ook winter-wetting agents in de winter 
of bij perioden van hevige regenval. Het doel van 
dit type wetting agent is om een jaarrond-water-
managementprogramma te bieden, dat helpt om 
de oppervlakte van greens en sportvelden te ver-
beteren. Gedurende natte periodes kan de boven-
ste laag van het bodemprofiel verzadigd raken 
met vocht en daarna verzadigd blijven. Dit kan een 
probleem zijn, met de volgende gevolgen: 
• verminderde zodedichtheid 
• verminderde wortelontwikkeling 
• slechte water-luchtverhouding, die leidt tot 
  anaërobe omstandigheden in de bodem en een 
• vermindering van de microbiële activiteit 

• opbouw van organische stof 
• oppervlaktevervorming, veroorzaakt door 
  betreding en gebruik van machines 
• verhoogde gevoeligheid voor ziektes
• ontwikkeling van mos

De winter-wetting agents werken doordat ze de 
oppervlaktespanning verminderen, wat resul-
teert in een betere drainage van water door het 
bodemprofiel. Deze producten kunnen het hele 
jaar door gebruikt worden om overmatig water uit 
de bovenste toplaag van het bodemprofiel te drai-
neren. Het meeste voordeel krijgt men bij gebruik 
van penetranten in combinatie met cultuurtechni-
sche programma’s, zoals beluchting. Voorwaarde 

ACHTERGROND5  min. leestijd
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daarbij is de aanwezigheid van een effectief draina-
gesysteem. Regelmatig gebruik van wetting agents 
zal het speeloppervlak droger houden en zorgt 
voor een gezonde balans van water en lucht in het 
bodemprofiel. Het voordeel daarvan is een sterker, 
gezond grasoppervlak met een goed  
wortelsysteem dat minder vatbaar is voor ziektes 
en plagen. Andere voordelen zijn:
• effectievere afbraak van organische stof 
• consistenter grasoppervlak met een goede 
  grasbezetting 
•  minder kans op de vorming van mos, onkruid  

en algen

Beschouw wetting agents echter niet als de heilige 
graal, die bij zelfstandig gebruik alle problemen 
oplost en de speelkwaliteit verbetert. Voor een 
maximaal effect dienen ze te worden ingezet in 
een geïntegreerd beheersplan met een optimale 
irrigatie (om het waterverlies door evapotranspi-
ratie op te vangen) en gekoppeld aan een cultuur-
technisch programma van frequente beluchting 
op variabele diepten. Een goede vochtmeter is een 
uitstekende investering voor elke greenkeeper of 
fieldmanager om het vochtniveau van de bodem 
te controleren. Deze instrumenten geven een beter 
inzicht in de behoefte aan irrigatie- en bodem-

vochtmanagement, waardoor men de oppervlak-
ken met minder risico beter en verder kan laten 
uitdrogen. 

Samengevat: bodemvochtmanagement met 
gebruik van de nieuwste generatie hoogwaardige 
wetting agents is een cruciaal onderdeel van een 
geïntegreerde aanpak. Er zijn vele wetting agents 
beschikbaar op de markt, dus zorg dat u weet of 
het type product dat u koopt ontworpen is om de 
door u gewenste resultaten te behalen. Bereid u 
voor en begin op tijd in het seizoen met de eerste 
toepassing, om de voordelen van het gebruik van 
wetting agents te optimaliseren. Gebruik bij voor-
keur een bodemvochtmeter bij de besluitvorming 
en wees flexibel: wees niet bang om veranderingen 
aan te brengen in uw bodemvochtmanagement 
om de beoogde resultaten te krijgen.

ACHTERGROND
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Conventionele rollers zijn vaak wat zwaardere 

machines. Tru-Turf heeft een nieuwe lichtge-

wicht roller op de markt gebracht: de R50-11. 

VGR Groep adviseert greenkeepers deze roller 

te gebruiken om de greens zo strak mogelijk te 

houden. VGR Groep levert de Tru-Turf-rollers als 

enige in Nederland. Zij hebben onlangs al de 

eerste R50-11 afgeleverd.

Auteur: Nino Stuivenberg

Greens rollen met 
lichtgewicht Tru-Turf
VGR Groep levert nieuwe Tru-Turf R50-11

De voordelen van het rollen van greens staan 
als een paal boven water. Rollen zorgt voor een 
vlakkere green, vermindert droge plekken, stress, 
wormhoopjes, dollarspot en onkruid. Voor het rol-
len van greens adviseert VGR Groep al ruim tien 
jaar de unieke rollers van Tru-Turf. De modellen van 
Tru-Turf worden steeds verder doorontwikkeld, wat 
onlangs dus tot de R50-11 leidde. 

Geen sporen
Wat maakt die R50-11 zo bijzonder? Door het tri-
plex rolsysteem houdt de Tru-Turf-roller druk op 
oneffenheden. Het baanoppervlak wordt gevlakt 
zonder te trillen, waarbij er gebruik wordt gemaakt 
van minimaal gewicht. Ter vergelijking: de druk 
per vierkante centimeter is nog lager dan bij een 
schoenafdruk. Verder beschikt de R50-11 over 
gepatenteerde, overlappende rollers. Op deze 
manier wordt de hele green gerold zonder sporen 
achter te laten. De R50-11 is bovendien uitgerust 
met rubberen noppen, het zogenaamde rubber 
nodule cleaning system. Door de rubberen noppen 
krijgen eventuele grasresten tijdens de dauwperi-
ode geen tijd om zich op te hopen aan de rollen. 
Met oude types gebeurde dit wel, waardoor de rol-
len steeds schoongemaakt moesten worden. 
De Tru-Turf R50-11 beschikt over een Honda-motor 
die een vermogen levert van 6,5 pk. De machine 
weegt 330 kilo en heeft een werkbreedte van 

1270 millimeter. Naast de standaardopties kan de 
machine geleverd worden met een slitter, spijker-
rol of een borstel. De motor wordt afgeschermd 
door een kap, wat voor geluidsreductie zorgt. De 
werksnelheid van de machine loopt op tot en met 
vijftien kilometer per uur. 

Kosten besparen
VGR Groep leverde onlangs de eerste ‘Nederlandse’ 
Tru-Turf R50-11 aan Golfclub Zeewolde. Christian 
Nueboer is er sinds september 2015 hoofdgreen-
keeper. Nueboer: ‘Wij werken op onze baan al 
jaren met een Tru-Turf-roller, maar we hadden er 
voorheen slechts één in ons bezit. Met 36 holes 
betekent dit dat je één medewerker de hele dag 
kwijt bent aan het rollen van de greens. We wilden 
er graag een Tru-Turf bij, en zo kwamen we bij VGR 
uit. VGR heeft ons bij deze aanschaf uitstekend 
geadviseerd. Onze capaciteit is met de aanschaf 
van de Tru-Turf R50-11 verdubbeld, waardoor we ’s 
ochtends voor tien uur alles al gerold hebben. Dat 
is ideaal.’
Op het moment van schrijven heeft Nueboer de 
machine pas een week in bezit, wat uiteraard nog 
te kort is om een oordeel te vormen. Hij toont 
zich wel enthousiast over het rollen zelf: ‘Het is 
altijd goed als je met rollen een maaibeurt kunt 
overslaan, bijvoorbeeld bij langdurige droogte of 
ziekten. Je ziet dat het in het kader van de Green 

Deal ook steeds vaker gedaan wordt.’ Het interes-
sante bij Golfclub Zeewolde is dat zij de oude en 
nieuwe machine met elkaar kunnen vergelijken. 
Nueboer ziet direct wat het voordeel is. ‘Bij de R50-
11 overlappen de rollen elkaar, waardoor de roller 
geen strepen achterlaat. De oude had dit nog niet, 
waardoor je er altijd nog een keer extra overheen 
moest. We zullen dus zeker tijd gaan besparen.’ 
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Schimmels bestrijden met 
deel uv-spectrum
Eerste bestrijdingslamp UVC180 op Nederlandse bodem krijgt  
Prise d’deau als thuishaven

De licht units van SGL zijn alom bekend en  
worden in Nederland onder meer toegepast in de 
Amsterdam Arena en De Kuip. Daarbij gaat het 
veelal om mobiele units die de grasgroei  
stimuleren. En hoewel de UVC 180 natuurlijk ook 
als doel heeft mooi en gezond gras te realiseren, 
is de insteek van deze vinding anders. De UVC180 
heeft als oogmerk schimmels aan de grasbladeren 
af te doden.

Een korte introductie. De UVC180 werkt op basis 
van uv-c-licht. Nu zal dat bij de meeste lezers geen 
belletje doen rinkelen. Uv-a en uv-b, de bekendste 
delen van ultraviolette straling, zijn alom bekend 
vanwege de huidschade die ze veroorzaken. Het 
derde en agressiefste deel, uv-c-straling, wordt 
tegengehouden door de ozonlaag. Dit type heeft 
de kortste golflengte en is daarmee het krachtigst. 
Toepassingen uv-c
De kracht van deze straling wordt door middel van 
lampen al jaren gebruikt voor ontsmettingsdoel-
einden, bijvoorbeeld in zwembaden en vijvers. 
Naar de methode wordt verwezen als ultraviolette 
kiemdodende bestraling (UVGI). Dat deze techniek 
toepasbaar is op gras, was al bekend. De techniek 
waarmee de UVC180 werkt, is in principe niet 
nieuw. Het bedrijf Cleanlight heeft jaren geleden in 

Nederland proeven gedaan met uv-licht als middel 
tegen schimmels. De uitkomst daarvan was dat de 
bestrijdingsvorm werkt, maar wel intensief is.

Gebruik op golfbanen
De UVC180 werd eerder getest in kassen van 
rozenkwekerijen, waar de roots van de grondleg-
ger en eigenaar van SGL, Nico van Vuuren, liggen. 
Sinds 2008 werkt SGL aan het finetunen van deze 
techniek voor gebruik op golfbanen en sportvel-
den. Een tweede prototype werd in 2015 geïntro-
duceerd op het veld bij Real Madrid, St. George 
Park en de Engelse golfbaan The Wisley. Gerard 
van ’t Klooster, agronoom bij SGL, vertelt: ‘Jaren 
geleden hebben we dit met het oog op de Green 
Deal weer opgepakt. We hebben gekeken hoe de 
techniek beter praktisch toepaspaar kan worden, 
met een beter hanteerbaar, eenvoudig en veilig 
apparaat. Dit laatste omdat uv-c-straling schadelijk 
kan zijn en dus goed afgeschermd moet worden.’

De werking
Met de UVC180 kunnen schimmelziekten in kort-
gemaaid gras op golfbanen en sportvelden  
worden bestreden. Het zou inzetbaar zijn tegen 
dollar spot, brown patch, microdochium patch, pythi-
um blight, leaf spot en grey leaf spot. ‘De straling 

breekt stukjes DNA kapot, waardoor de schimmel 
zich niet kan reproduceren. Vooral lage organis-
men als eencelligen zijn hier gevoelig voor’, licht 
Van ’t Klooster toe. ‘Resistentie tegen uv-c hebben 
we vooralsnog niet gevonden en ik verwacht ook 
niet dat dit optreedt.’ Te veel uv-c-licht is ook voor 
gras schadelijk, legt Van ’t Klooster uit. ‘Maar uit 
proeven hebben we kunnen vaststellen welke 
dosis we kunnen geven.’

Mark Timmerman van Prograss, sinds kort  
distributeur van de machine in Nederland, vertelt: 
‘Greenkeepers staan vaak met hun rug tegen de 
muur. Hoewel je er alles aan doet om ziekten te 
voorkomen, lukt het lang niet altijd. De UVC180 
kun je gebruiken als laatste stap voordat je chemi-
sche middelen inzet. Daar komt natuurlijk bij dat 
we tegen 2020 überhaupt geen fungiciden meer 
mogen gebruiken.’ Met zijn 350 kilo is de machine 
licht genoeg voor de green, vertelt Timmerman. 

Tijdens de jaarlijkse BVO-dag op 10 januari passeerde hij al even de revue in presentaties: de UVC180 van SGL. Op de Barenbrug Golfdag op 12 juni 

maakte de machine zijn opwachting in real life, althans, de eerste officiële verschijning in Nederland. Tijd om deze nieuwigheid in Greenkeeper te 

belichten.     Auteur: Kelly Kuenen

De kracht van uv-c wordt  

al jaren gebruikt voor  

ontsmettingsdoeleinden
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‘Bovendien wordt het bodemleven niet beïnvloed. 
De UVC180 werkt oppervlakkig. Het licht dringt 
niet door in de bodem en doodt alleen de  
schimmeldraden, niet de sporen.’ 
Van ’t Klooster: ‘De uv-c-straling wordt door de 
bodem geabsorbeerd en werkt daar dus niet  
door. Als je problemen ín de bodem hebt, moet  
je iets anders gebruiken. Dat heeft mooie  
discussies opgeleverd, maar het is nu eenmaal zo. 
Deze machine is een mooie tool waarmee je  
schimmels die actief aan het grasblad groeien  
kunt bestrijden, maar bodemschimmels niet.’

Monitoring
Met de introductie van de machine werd ook 
een tool ontwikkeld waarmee advies kan worden 
gegeven over wanneer de toepassing al dan niet 
moet worden ingezet, om ziektes te voorkomen. 
Daardoor kan de greenkeeper de machine  
gebruiken zonder dat er experts ter plekke hoeven 
te zijn. Achter de schermen bepalen agronomen 
op basis van weerdata de ziektedruk en geven 
advies over de frequentie en de intensiteit van 
het gebruik. Deze informatie wordt weergegeven 
in een tabel die de gebruiker via een portal kan 
inzien. Eigenlijk kunnen deze portal en service 
niet los gezien worden van de machine, vertelt 
Timmerman. ‘Er zijn genoeg greenkeepers die op 
hun klompen aanvoelen wanneer schimmels zul-
len optreden. Maar dit ziektemodel is als het ware 
nét een stapje eerder. Het geeft aan wanneer je 
de machine moet inzetten, nog voordat de eerste 
problemen op de mat zichtbaar worden. Zo kun je 
er op tijd bij zijn; anders werk je alleen curatief en 
niet preventief.’ 
Ook bij het toepassen van de lamp is er met het 
blote oog weinig te zien van de bewerking. Om 
de gebruiker tijdens de inzet van de machine een 

handje te helpen in dat niet-zichtbare deel, is de 
zijkant van de machine voorzien van een foam-
mechanisme, waarmee de bewerkte delen worden 
gemarkeerd.

Nederlandse primeur
Voor de kersverse distributeur van de machine is er 
genoeg werk te verzetten op Nederlandse bodem. 
Tot voor kort was nog geen enkele partij  
in Nederland in het bezit van een machine.  
De eerste tien machines werden onder meer  
geleverd aan Real Madrid, Villarreal en FC Porto. 
Het toeval wil dat tijdens het schrijven van dit  
artikel De Enk Groen & Golf overging tot aanschaf 
van een exemplaar. 

De machine is een soort laatste stap die je kunt 
nemen, licht directeur Gerard van der Werf toe. 
‘Eerst is het zaak schimmels te voorkomen, door 
de boel cultuurtechnisch goed op orde te hebben: 
door een goede bodem te realiseren, de juiste 
grassoorten te kiezen bij in- of doorzaai, het juiste 
onderhouden te plegen en uitgekiende voeding 
en beregening toe te dienen aan het gras. Als 
je dan toch schimmels krijgt, moet je nadenken 
over een manier van bestrijding. Dat kan door te 
spuiten. Biologische middelen zijn een optie en die 
zetten we ook zeker in waar het kan, maar het kan 
zijn dat je ook hiermee op een gegeven moment 
de situatie niet meer acceptabel onder controle 
kunt houden. Dan kunnen we nu nog chemische 
middelen inzetten. Dat heeft niet onze voorkeur; 
we willen immers zo milieuvriendelijke beheren. 
Vandaar dat we steeds zoeken naar andere  
methodes om op dat moment in te zetten.  
De UVC 180 is dan ook erg welkom.’
De nieuwste aanwinst wordt in de eerste week van 
juli geleverd, waarna het zijn thuishaven krijgt op 

Prise d'eau. Van daaruit wordt de UVC180 ingezet 
op een paar banen in de omgeving. ‘Van de  
leverancier hebben we gehoord dat het kan zijn 
dat je het apparaat om de dag moet inzetten, als je 
écht schimmeldruk ervaart. Dan is het wel zo  
handig om niet te starten met al te veel banen.’ 

De Enk Groen & Golf zag de machine op de 
Barenbrug Golfdag. Vervolgens werd snel  
geschakeld om een machine in huis te halen, om 
schimmels de tweede helft van dit jaar nog te  
kunnen behandelen, beginnend met de dollar spot 
die de komende weken mogelijk komt opzetten. 
Het bedrijf heeft de machine nog niet zelf getest. 
‘We zijn er daarom niet 100% zeker van dat het 
werkt, maar hebben er wel serieus vertrouwen in; 
anders waren we niet overgegaan tot aanschaf. 
Bovendien worden er goede resultaten behaald in 
de glastuinbouw met deze techniek.’

Aanschafkosten  
De belichtingslampen van SGL staan bekend als 
top of the bill, maar zijn niet voor ieder betaalbaar. 
Hoe zit dat met de UVC180? Is die bereikbaar voor 
– laten we zeggen – een middelgrote club?  
‘Dat denk ik wel’, antwoordt Timmerman. ‘We  
hebben wel afgetast hoe de markt daarover denkt. 
Als je deze machine aanschaft, dan ben je op 
jaarbasis met afschrijving zo’n 5000 à 6000 euro 
kwijt. De reactie uit de markt is dat dit geen gekke 
bedragen zijn.’ 

ACHTERGROND

Be social 
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Mark Timmerman Gerard van ’t Klooster Gerard van der Werf

‘De UVC180 kun je gebruiken 

voordat je chemische  

middelen gaat inzetten’
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Betere banen
Wat voor moois wordt er gebouwd en gemaakt in golfend Nederland?

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

en bestaande banen. Uw project ook op deze pagina´s in Greenkeeper? Stuur een e-mail naar Lieke van der Weijde (lieke@nwst.nl) en u krijg alle de 

juiste formulieren toegestuurd.

ONTWikkeLiNG NieUWe GOLfBAAN iN ZUiD frANkrijk

In het zuiden van Frankrijk is een nieuwe Golfbaan ter ontwikkeling. 
Southwest Greens International heeft aangekondigd de bouw van een 9-holes 
golfbaan, Academie en drijvende bereik in de buurt van St. Tropez, Frankrijk. 
Southwest Greens houdt toezicht op het project, dat zal worden gebouwd 
volledig met eigen kunstgras-systemen. Met meer dan 315.000 vierkante 
meter van gras. De driving range zal beschikken over een vaarweg en ruwe die 
samen met Southwest Greens Construction van de doelgroep willen verheffen 
de ervaring voor de golfer.

Opdrachtgever: SCI Sport et Loisirs Grimaud
Contactpersoon opdrachtgever: Mr. Robert Rousille 
Contactgegevens opdrachtgever: Robert@golfup.fr, 39 carraire d'Aigo Puto, 
Route des Blaquières, 83310 Grimaud, Frankrijk
Telefoon: +33 4 94 43 08 08

Architect: Jean-Claude Cornillot
Contactgegevens architect: 29 Rue des Châteaux, 59290 Wasquehal, Frankrijk
Telefoon: +33 3 20 45 88 99
Aannemer: Southwest Greens Construction
Contactpersoon aannemer:  Haaye de Jong, haaye@southwestgreens.eu, 
0652417222
Contactgegevens aannemer: Weiland 1d, 6666 MH, Heteren
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ST ANDreWS-BrUG OP G. & C.C. HOeNSHUiS 

Ter gelegenheid van het 6de lustrum (1987 – 2017) waarvoor het thema 
“Verbinden” is gekozen, zal een brug worden gebouwd over de beek die 
de 17de hole doorkruist. Er is een verbinding met de geschiedenis van 
Zuid Limburg én er is een verbinding met de geschiedenis van golf. Om 
een bruggetje te slaan - de brug wordt vaak als symbool gebruikt om 
twee werelden met elkaar te verbinden. Mensen bij elkaar brengen die 
iets met elkaar willen, die iets voor elkaar willen betekenen en die er voor 
elkaar willen zijn. De Hoenshuis brug, een landmark, die er ons steeds aan 
dient te herinneren waarom wij er ZIJN! verbonden met elkaar.
Het lustrum wordt gevierd van 23 t/m 27 augustus 2017. Op de zondag 
zal de brug door de burgemeester van Voerendaal worden “geopend”. 

Aanneemsom: ca. € 10.000,00
Opdrachtgever: G. & C.C. Hoenshuis
Contactpersoon opdrachtgever: Wim Feijen

AANPASSeN BAANBePLANTiNG OP THe DUke  

Bij golfbaan The Duke in Nistelrode is J. van Esch in het voorjaar 
druk bezig geweest met het aanpassen van de baanbeplanting 
en het aanleggen van asfaltpaden. Voor de aanpak van de 
golfbaan is samengewerkt met landschapsarchitect Bert Huls. 
In overleg met hem werd de vormgeving bepaald, evenals de 
soorten en locatie van de beplanting. Voor de groenwerkzaam-
heden betrof het de aanplant van ongeveer 200 bomen en 
20.000 heesters. Voordat deze een plek konden krijgen, is eerst 
het nodige zaagwerk en grondbewerking uitgevoerd om ruimte 
te creëren en een goede groeiplaats te maken voor de nieuwe 
beplanting. De nieuwe gele asfaltpaden hebben de oude half-
verhardingspaden vervangen en op sommige punten gezorgd 
voor een nieuwe routing om knelpunten op te lossen. De 
werkzaamheden hiervoor bestonden uit het profileren van de 
onderbaan, of waar nodig het aanbrengen van nieuwe cunet-
ten, aanbrengen van de onderlaag en vervolgens de deklaag 
van geel asfalt. De nieuwe paden werden tenslotte aangewerkt 
met teelaarde en ingezaaid. In totaal hebben we 8 kilometer 
asfaltpad aangebracht.

Opdrachtgever: Golfbaan The Duke, Nistelrode
Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. M. Arts
Contactgegevens opdrachtgever: Slotenseweg 11, 5388 RC 
Nistelrode 0412-611992
Architect: Bert Huls 
Contactpersoon architect: Bert Huls
Contactgegevens architect: Zwarte wegje 15, 5062 AN 
Oisterwijk 013-5282884

PROJECTEN

Aannemer: J. van Esch BV 
Contactpersoon aannemer: Stijn Jansen
Contactgegevens aannemer: Achterstraat 29, 5266 AR Cromvoirt, T (0411) 647020, 
www.jvaneschbv.nl
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ONTWikkeLiNG GrOeNe OMGeViNG eN WerkPLAN keNNeMer GOLf

De Kennemer Golf & Country Club is een echte duinbaan met een linkskarak-
ter. Natuurlijke duinen, korte vegetaties, struweel, mooie individuele bomen 
(zomereiken!), hier een daar percelen met oude Oostenrijkse dennen en open 
stuifzand bepalen het karakter van deze bijzondere baan. Maar zeker ook de 
volop aanwezige vergezichten spelen bij de totaalbeleving een belangrijke rol.
In de afgelopen jaren is veel struweel, met name Amerikaanse vogelkers, ver-
wijderd. Daardoor heeft de baan een meer open karakter gekregen. Binnen 
dit project is het eerste doel om een gezamenlijke, gedragen, visie te ontwik-
kelen waarin wordt vastgelegd welk landschappelijk beeld uiteindelijk op 
de Kennemer zal worden gerealiseerd. Het gaat daarbij om het nauwkeurig 
benoemen van de identiteit van de Kennemer en de daarbij behorende land-
schappelijke beelden: de 'stip op de horizon' voor een periode van 25 jaar. De 
groenvisie is daarmee te vergelijken met de baanvisie als het om golf gaat of 
met het onderhoudsplan voor de gebouwen. Ook daar is sprake van een lange 
termijn visie. Binnen het tweede deel van het project is een werkplan ontwik-
keld gericht op het planmatig en duurzaam vormgeven van het beheer van de 
groene omgeving voor de komende 2x 6 jaar. In dit werkplan zijn de beheer-
maatregelen vastgelegd die in de groene omgeving worden uitgevoerd om 
de 'stip op de horizon' een stap dichterbij te brengen. Zowel de visie, als het 
werkplan zijn met de baanarchitect, Martin Hawtree, in het veld besproken.

Opdrachtgever: Kennemer Golf & Country Club
Contactpersoon opdrachtgever: Jan IJff
Contactgegevens opdrachtgever: Kennemerweg 78, 2042 XT Zandvoort
Architect: Martin Hawtree -  Hawtree Limited
Contactpersoon architect: Martin Hawtree 

Contactgegevens architect: 5 Oxford Street, Woodstock, Oxon X20 1TQ, 
United Kingdom
Adviesbureau: Buiting Advies BV
Contactpersoon adviesbureau: Ronald Buiting
Contactgegevens adviesbureau: Wilhelminaweg 64, 6951 BP Dieren

AANLeG VAN eeN BereGeNiNGSiNSTALLATie LANDGOeD ULLerBerG

In Ermelo, op het landgoed Ullerberg is Bas van Oosterhout bezig geweest 
met de aanleg van een beregeningsinstallatie op de nieuwe 9 holes Golfbaan. 
De beregeningsinstallatie wordt aangestuurd door het besturingssysteem 
Lynx van Toro. Ten behoeven van de water toevoer is een nieuwe bron 
geboord en voorzien van een complete pompbesturing. Het leidingwerk is 
volledig aangelegd in PE, zonder lijmverbindingen.  Verder bestaat de berege-
ningsinstallatie uit een gedeelte Fairway-, één Putting-Green- en één Oefen-
Green beregening. Tevens zijn alle 10 de Greens voorzien van back to back. Bij 
back to back komt er een tweede sproeier op de rand van de Greens te staan. 
Deze sproeier zorgt dat de surroundings en omgeving, onafhankelijk van de 
Green beregent.

Opdrachtgever: SBA Golf & Groen
Contactpersoon opdrachtgever:  Pierre Janssen   
Architect: Frank Pont, Infinite Variety Golf Design
Aannemer: Bas van Oosterhout
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PROJECTEN

reNOVATie BereGeNiNG GOLfreSiDeNTie 
DrONTeN

Renovatie van een verouderd beregeningssysteem 
naar single-head besturing. Oude situatie: Bij het aan-
zetten van beregening werd de green of tee in zijn 
geheel beregend, alle sproeiers functioneerden gelijk-
tijdig. Het was zelfs zo dat alle tees per hole (backtee 
middeltee fronttee) gelijktijdig beregend werden. Met 
als gevolg dat de green voorop te nat was en achterop 
te droog. Bij de tees was bijvoorbeeld de backtee goed 
middeltee te nat en fronttee te droog. Het grondwater 
waarmee beregend werd heeft een zeer hoog ijzer-
gehalte, met als gevolg ijzerafzetting in leidingen en 
sproeiers en daardoor storingsgevoelig. Al met al geen 
duurzame situatie. Nu zijn alle sproeiers (170 stuks) 
vervangen voor single-head sproeiers (individueel 
aan te sturen), waarvoor 4 km aan besturingskabel is 
in geploegd. Daarnaast is er een nieuwe pomp bijgeplaatst en een nieuwe 
aansluiting op het huidige hoofdstelsel gerealiseerd. Zodat het systeem vanuit 
de aanwezige vijver efficiënter aan te sturen is. Ook kan de vijver bijgevuld 
worden met grondwater mits noodzakelijk. Nu kan iedere sproeier op de baan, 
green- of teesproeier, individueel aangestuurd worden. Zo kun je beter sturen 
en worden er geen onderdelen te nat of te droog. Een duurzame waterbespa-
rende oplossing waar je weer jaren mee vooruit kan.   

Opdrachtgever: VVE Golfresidentie Dronten
Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. Arie van der Graaf
Contactgegevens opdrachtgever: commissarisgolfzakenvvegrd@gmail.com

Aannemer: SBA Golf en Groen
Contactpersoon aannemer: Directeur Dhr. Pierre Janssen Parkmanager 
Golfresidentie Dronten Dhr. Rick van den Beuken
Contactgegevens aannemer: Dhr. Pierre Jansen: pjanssen@golfengroen.com
Dhr. Rick van den Beuken: grd@sbagolfengroenbv.onmicrosoft.com 

BeHALeN GeO-CerTifiCAAT GOLfPArk 
De HAeNeN

Golfpark De Haenen te Teteringen heeft begin 
dit jaar het internationaal erkende duur-
zaamheidscertificaat van de GolfEnvironment 
Organization (GEO) gekregen. Dit werd 
behaald dankzij een kwaliteitsverbetering in 
onder andere economisch, sociaal en milieu-
technisch opzicht. Mede dankzij zorgvuldige 
beleid en de grote inzet van kennis bij de 
greenkeepers floreren flora en fauna op De 
Haenen. Het golfpark laat zien dat het bieden 
van een hoog kwaliteits- en serviceniveau 
goed kan samengaan met duurzaam beheer 
van de golfbaan en het clubhuis. NL Adviseurs 
heeft geholpen met de voorbereidingen en 
inventarisaties voor de aanvraag van het GEO 
certificaat.  Om te vieren dat Golfpark De 
Haenen het GEO-certificaat heeft behaald, 
zijn alle betrokken partijen en de wethouder 
Financiën, Duurzaamheid en Sport van de 
Gemeente Breda uitgenodigd om dit samen 
te vieren.
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Imker Maap Groenendijk: 
‘Het gaat juist hartstikke 
goed met onze bijen’
Nooit bewezen dat Admire schadelijk zou zijn voor bijen
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In de berichtgeving over bijen en bijensterfte 
worden steevast twee problemen opgesomd: aan 
de ene kant de varroamijt, en gewasbescherming 
aan de andere kant. Bijensterfte als gevolg van 
gewasbescherming is volgens imker Groenendijk 
nooit bewezen. Hij heeft het in ieder geval nog 
nooit meegemaakt en zit met zijn zeventig kasten 
toch in het hart van de Nederlandse boomteelt-
sector. Zelfs middelen als het inmiddels verboden 
Admire, dat imidacloprid bevat, zouden volgens 
Groenendijk niet gevaarlijk zijn. 

Overigens snapt Groenendijk best hoe dit fabeltje 
de wereld in is geholpen. Romée van der Zee is een 

landelijk bekende bijenonderzoekster. Zij maakt al 
vele jaren een inventarisatie van het aantal volken 
dat in de winter wordt getroffen door bijensterfte. 
‘Ik heb jarenlang haar enquêtes ingevuld, maar 
omdat ik nooit iets terug hoorde, ben ik daarmee 
gestopt. De kleinere imkers, die de bestrijding  
van de varroamijt niet goed onder controle  
hebben en daardoor wel last hebben van bijen-
sterfte, vullen de enquêtes wel in. Daardoor kreeg 
je totaal vertekende cijfers. Ik heb natuurlijk ook 
last van bijensterfte, maar bij mij is dat hoogstens 
een paar procent. Het ene jaar heb ik één dode 
koningin, het volgende jaar misschien nul of twee. 
Amateurimkers die de bestrijding van de mijt niet 
op het juiste moment hebben uitgevoerd, hebben 
een veel hogere sterfte.’

Groenendijk, weinig diplomatiek: ‘Er is eigenlijk 
geen zak aan om de varroamijt te bestrijden, maar 
je moet het wel op het juiste moment doen. In juli 
leg je een doek die vochtig is gemaakt met mieren-
zuur boven op de geopende kast. Het mierenzuur 
verdampt dan en omdat het gas zwaarder is dan 
lucht, zakt dat door de kast heen. Bijen, die geen 
longen hebben, hebben daar geen last van, maar 
de varroamijt wel. Die behandeling kun je mak-
kelijk een keer of drie per jaar uitvoeren zonder dat 
de bijen daar last van hebben. Te veel is niet goed, 
want het mierenzuur dat je in de zomer gebruikt 
en het oxaalzuur dat je in de winter gebruikt, heb-
ben een licht etsende werking. Overigens beperkt 
de varroamijt zich niet tot de honingbij. ‘Als je een 
wilde hommel op de grond ziet liggen, kijk dan 
maar eens op zijn rug. Tien tegen een dat er een 
paar varroamijten op zitten.’

Ik loop met Groenendijk zijn tuin in. Vijftien jaar 
geleden kon de imker zijn boomkwekerij verkopen 
aan een projectontwikkelaar, maar hij behield het 
recht om de grond te gebruiken zolang er niet 
gebouwd werd. Inmiddels is de voormalige  
boomkwekerij omgetoverd tot een walhalla  
voor bijen, met veel wilde planten die bijen aan-
trekken. Groenendijk heeft alleen de buckfast-bij; 
dat is een Engelse rasbij, die heel vredelievend is 
en productief. 

Wie de berichtgeving over bijen bijhoudt, zou 

al snel denken dat het slecht gaat met de bijen-

stand in Nederland. ‘Totale onzin’, aldus Maap 

Groenendijk. ‘Het gaat juist uitstekend met de 

bij.’ Ook in een dorp als Boskoop, waar gespoten 

wordt met gewasbescherming.  

Auteur: Hein van Iersel 
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Van kleiputten naar 
18 holesgolfbaan
Wase Golf, in Sint-Gilles-Waas (tussen Antwerpen en Zelzate), is het meest recente golfproject in Vlaanderen. Uniek aan dit project is de fasering 

waarmee uiteindelijk een 18 holesgolfbaan tot stand zal komen. rond 2004 kreeg felix van der Steichel het idee om op de gronden van de voormalige 

steenbakkerij, die al vanaf 1880 familiebezit zijn, een golfbaan te realiseren. fase 1 is inmiddels afgerond. Op 1 april 2017 opende Wase Golf met een 

golfschool, een driving range en een oefengreen, aangelegd door Aha de Man. intussen hebben zich al ruim 250 leden gemeld, die geduldig de gehele 

fasering zullen meemaken. Bijna dagelijks komen er leden bij. Bijzonder is dat niet alleen de driving range door robots wordt gemaaid, maar dat ook het 

ballen rapen door robots gebeurt. Belrobotics is het Belgische bedrijf dat deze innovatieve toepassing verzorgt. De internationale golfbaanarchitect 

Bruno Steensels is de geestelijke vader van de uitdagende lay-out. Steensels tovert de kleiputten die zijn ontstaan door de steenbakkerij, slim om naar 

een 18 holesparkbaan. Aha de Man verzorgt de fine shaping van deze toekomstige golfbaan. in juni 2017 werd begonnen aan de tweede fase met de 

aanleg van zes holes, twee maal een par-4 en vier maal een par-3. in een latere fase wordt dit uitgebreid naar negen holes, om uiteindelijk te komen tot 

een 18 holesbaan. Aha de Man zal ook het onderhoud van de baan verzorgen.
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De Enk groen & golf...  de Vernieuwers

G O L F  O N D E R H O U D  |  2.O

De toekomst  

van golfonderhoud 

Golfbaanonderhoud van de 

toekomst_ een drone die 

maait, meet en mest_ snel, 

stil en schoon_ idee van  

de Enk_ ver weg?_ dichter-

bij dan je denkt_ en als het  

zover is_ is de Enk de  

eerste om ‘m te produceren  

en in te zetten_ intussen  

blijven we met onze be-

nen stevig op de grond_ 

houden we die passie voor  

groen_ lopen we voorop  

in techniek_ blijven we  

gedreven in vakmanschap_ 

vandaag_ morgen _ altijd.  

De vernieuwers van  

De Enk groen & golf 

Meer weten over  

de Vernieuwers?

T:    0317-72 70 00  

(Gerard van der Werf)

www.deenkgroenengolf.nl

info@deenkgroenengolf.nl

 Vanwege de uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar:
 

Greenkeeper m/v (regio Soesterberg/ Amersfoort)

Projectleider m/v

Beregeningsmonteur m/v

BEN JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA? 

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

Kijk voor de complete vacaturetekst van deze functies op onze website www.jderidderbv.nl. Heb je vragen?  
Bel met Femke Tolsma op 0346 - 35 18 80. Interesse? Stuur per e-mail je motivatie met CV naar femke@jderidderbv.nl. 
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ADVERTORIAL

Greensrollen 5.0
True-Surface voert verbeteringen door in greensrollers

True-Surface heeft daarnaast de Vibe V uitgevoerd 
met het gepatenteerde Select-A-Vibe. Dit zijn de 
enige greensrollen die afgesteld kunnen worden 
al naargelang de baan of de ondergrond. Tevens is 
de Vibe V uitgevoerd met ophangrubbers. Hierdoor 
blijven de meeste trillingen in de rol en gaat er 
minimale trilling het frame in. (zie foto)

Dit Select-A-Vibe-systeem heeft vijf verschillende 
vibratieafstellingen (zie foto) en geeft green-
keepers de flexibiliteit om de greens naar eigen 
behoefte te rollen. 

Stand 1: Nieuwe greens – voor langzame vibratie 
bij net ingezaaide en aangelegde greens, maximale 
gronddruk 183 kg
Stand 2: Standaardvibratie-, lichtvibratie-rollen, 
houdt de green snel, minder maaien nodig,  
maximale gronddruk 264 kg
Stand 3: Vibratie na topdressing, om snel en  
effectief dresszand in de grond te krijgen, maxi-
male gronddruk 348 kg
Stand 4: Vibratie na beluchten, om een mooie 
gladde en snelle green te verkrijgen na beluchten, 
maximale gronddruk 432 kg
Stand 5: Tournament -vibratiestand, om de green-
speed maximaal te vergroten, maximale gronddruk 
516kg

en verder…
De Greensrollen 5.0 hebben enkele pluspunten in 
vergelijking met de Ride-on- greensrollers:

•  Werkbreedte 157 cm
•  Dezelfde stripping als bij maaien
•   Dezelfde werkgang als bij de Triplex en Triflex, 

hierdoor veel minder overlap en hogere  
productie

•   Afstelling naar wens, begin met stand 3, naar 
behoefte en balsnelheid stand verstellen

•   Geen transportkar nodig, hierdoor transport van 
A naar B sneller

•   De Vibe V-rollers zijn gebruikt door de STRI en 
R&A om de Trueness Meter te ontwikkelen

•   Gewicht van de vibratierollen is gelijk aan dat van 
de originele maaiunits, hierdoor geen insporing 
in de greens

•  Geproduceerd gewicht bij stand 5 is totaal 516 kg
•  Lagere investering

True-Surface is wereldwijd bekend vanwege de 

vibrerende rollen. Deze kunnen worden gemon-

teerd op de Triplex en Triflex van Toro, jacobsen 

of john Deere.

Ophangrubbers Vijf afstellingen

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6776
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Eerste golfkar met 
lithium-accu 
Golfsociëteit De Lage Vuursche heeft primeur met E-Z-Go RXV Elite

De golfkarren, vijftien stuks in totaal, werden  
eerder deze maand op de baan in Den Dolder 
afgeleverd. Het is niet geheel toevallig dat  
De Lage Vuursche de primeur had: ook in 2008  
was de baan er al eens vroeg bij. Destijds koos  
De Lage Vuursche er als eerste voor om de E-Z-Go 
RXV in gebruik te nemen, die beschikte over 
wisselstroomaandrijving en een automatisch rem-
systeem. Nu heeft Golfsociëteit De Lage Vuursche 
er dus voor gekozen om de elektrisch aangedreven 
Elite als eerste van Europa in gebruik te nemen.

Hoog streven
Arnoud de Jager, directeur van 
Golfexploitatiemaatschappij De Lage Vuursche BV, 
legt de aanschaf van de Elite uit: ‘Op Golfsociëteit 
De Lage Vuursche streven wij naar een hoog ser-
viceniveau voor onze leden. De E-Z-Go RXV sluit 
daar goed bij aan. Deze golfkar biedt de golfer 
comfort door meer zitruimte en ruimte voor golf-
tassen en kleding. Ook het automatisch rem- 
systeem draagt bij aan dit comfort, maar zorgt 
tevens voor een grotere veiligheid tijdens de 
golfronde.’ De Jager nam de sleutels persoonlijk in 

ontvangst van Jasper Zwarst, regiomanager van 
importeur Pols Zuidland. Don van Schijndel van 
servicedealer DBS Maaitechniek zal verantwoorde-
lijk zijn voor de service en ondersteuning.  
Ook Cees Wolters was bij de levering van de  
machines aanwezig, als vertegenwoordiger van 
fabrikant E-Z-Go.

De geleverde karren zijn uitgevoerd met een 
zeven inch tft-scherm, met daarop het Textron fleet 
management (TFM)-gps-systeem. Hiermee kun-
nen golfers afstanden bekijken, communiceren 

De tendens om over te stappen op accumachines heeft inmiddels ook de golfbaan bereikt. De Amerikaanse fabrikant e-Z-Go bracht eerder dit jaar  

de rXV elite op de markt: de eerste golfkar met een lithium-accu. Golfsociëteit De Lage Vuursche is de eerste baan in europa die deze golfkarren in 

gebruik neemt.

Auteur: Nino Stuivenberg
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met de players assistants en scores bijhouden. Het 
online managementsysteem maakt het mogelijk 
zones in en uit te schakelen, zodat de baan wordt 
beschermd als bijvoorbeeld de weersomstandig-
heden dit noodzakelijk maken, zonder dat de 
karren geheel buiten gebruik dienen te worden 
genomen.

Samsung
Met de introductie van de Elite-series is E-Z-Go 
de eerste producent die lithium-accutechniek op 
grote schaal toepast in golfkarren. Om deze accu’s 
te realiseren, is het bedrijf een samenwerking aan-

gegaan met Samsung. De Elite wordt dan ook aan-
gedreven door één batterij die geladen wordt door 
honderden Samsung SDI-lithiumcellen. De accu 
wordt gemonitord door een zogenaamd battery 
management system, dat constant de efficiëntie, 
de temperatuur en de toestand van de batterijen 
in de gaten houdt. Volgens eigen zeggen is de 
accu volledig onderhoudsvrij en zou het bijvullen, 
schoonmaken en natrekken van de accupool-
klemmen overbodig zijn.

De RXV Elite’s zijn voorzien van zittingen met hoge 
rugleuning, een zwart zonnedak en een zwarte 
tassenhoes. De RXV is verder uitgerust met een 
automatisch sperdifferentieel op de achterwielen, 
wat doorslippen van de wielen moet voorkomen. 
In combinatie met de gewichtsbesparing van 
de lithium-accu (22 kilo) ten opzichte van lood-
zuurbatterijen, moet dat voor minder schade aan 
de grasmat zorgen. De accu wordt geleverd met 
vijf jaar fabrieksgarantie, onafhankelijk van de 
gebruiksduur.

Concurrentie
Bij het aanprijzen van de RXV Elite gaat fabrikant 
E-Z-Go zelfs nog een stap verder, namelijk door 
een vergelijking te maken met de concurrentie. 
De Elite-serie zou volgens eigen berekeningen 59 
procent efficiënter zijn dan de Club Car Precedent 
en 52 procent efficiënter dan de Yamaha Drive 
AC. Of die besparing in de praktijk ook zo zal uit-
pakken, is altijd afwachten. Feit is wel dat er met 
lithium wederom een nieuwe stap is gezet op het 
gebied van elektrische aandrijving. De Elite is bij 
Pols Zuidland verkrijgbaar in diverse modellen: 
RXV Elite, Freedom RXV Elite, Freedom RXV 2+2 
Elite, TXT Elite, Freedom TXT Elite en Freedom TXT 
2+2 Elite.

ACHTERGROND2  min. leestijd

De accu wordt geleverd 

met vijf jaar 

fabrieksgarantie
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‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’ is een veel gebruikte tegelwijsheid.  
In de greenkeepingmarkt zit dit tegeltje inmiddels verstopt achter de stortbak 
en is het inmiddels ook aardig ondergespetterd. Want zeg nu zelf: hoeveel 
jeugd heeft deze sector nog? ‘Te weinig’, is toch de voorlopige conclusie. 
Vorige maand heb ik een hit & run-bezoekje aan Denemarken gebracht. 
Volgens mij woont daar ongeveer een derde van het aantal mensen dat in 
Nederland en Vlaanderen woont, maar hebben de greenkeeperopleidingen 
een veelvoud aan leerlingen, terwijl het aantal banen ongeveer gelijk is.  
Ik kon dat niet helemaal rijmen. Nu is dat laatste niet zo belangrijk. 
Zorgwekkend vind ik wel dat je hier weinig hoort over dit onderwerp en dat 
eigenlijk niemand zich er zorgen over lijkt te maken. Nu is het ook niet 
makkelijk om de al jaren dalende attractiviteit van de groene beroepen te  
kantelen. Want in de hoveniersbranche is hetzelfde aan de hand. 

Misschien is het een idee om het oude concept van de Dag van de Greenkeeper 
weer eens uit de kast te halen. In 2007 en 2008, toen dit blad nog boordevol 
vacatures voor greenkeepers stond, hebben we die een aantal keren  
georganiseerd. Volgens mij hebben die events concreet een aantal jonge 
greenkeepers opgeleverd, die nog steeds in de sector werkzaam zijn.

Als het gaat om de toekomst van greenkeeping, dan hebben we daar om een 
aantal redenen jongeren bij nodig. De toekomst vraagt om jonge, frisse en 
innovatieve ideeën, en jongere greenkeepers hebben die als vanzelf. Gisteren 
had ik toevallig nog een gesprek met een vertegenwoordiger die veel in de 
golfmarkt werkt. Volgens hem is het opzienbarend wat er gebeurt als je jonge 
mensen aan de bal zet. Zij hebben zulke andere ideeën dan de gevestigde 
orde over eigenlijk alles, en waarschijnlijk is dat ook nodig. 

In deze uitgave van Greenkeeper de introductie van een nieuw broertje van  
de Greenkeeper of the Year: de Toro Greenkeeper Student of the Year.  
Volgens mij een goed initiatief om jong talent in de golfmarkt op te sporen 
en in de schijnwerpers te zetten. De uitreiking en jurering gebeuren bij deze 
nieuwe award zo veel mogelijk in samenspraak met de bestaande jury én  
de NGA. De ambitie moet zijn om zo veel mogelijk jonge mensen bij het vak 
te betrekken. 

Met vriendelijke groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl)
Hoofdredacteur
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Voor een mooie grasmat, 
begin je vanbinnen. 

  Inzetbaar op o.a. sportvelden, golfbanen 
en in de graszodenteelt

 Snel en langdurig resultaat

 Unieke formulering met uitermate lage dosering

Tegen engerlingen 
en emelten
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Engerlingen

www.environmentalscience.bayer.nl
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Grip op watermanagement met de 
nieuwe H2Pro wetting agent range.

De nieuwste generatie H2Pro wetting agents zijn speciaal ontwikkeld 
voor greenkeepers, fi eldmanagers (maar ook hoveniers en openbaar 
groenvoorzieners) en helpen grip te krijgen op watermanagement. 

Het gebruik van geavanceerde  oppervlaktespanningsverlagende 
technologieën, stelt ICL Specialty Fertilizers in staat om een compleet 
nieuwe range van 3 gespecialisteerde wetting agents te introduceren; 
H2Pro TriSmart, H2Pro FlowSmart en H2Pro AquaSmart zijn zorgvuldig 
geformuleerd en getest om u te helpen bij het krijgen van controlere 
over uw bodemvochtbeheersing.

Een compleet 
nieuwe range 

   met geavanceerde 
technologieën 

Voor meer informatie, video’s en klantervaringen bezoekt u h2pro.icl-sf.com/nl/ 

H2Pro_WettingAgents_Ad_NL.indd   1 26-06-17   13:25
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