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Greenkeeper
HET VAKBLAD VOOR GREENKEEPING

greenkeeper
of the year

Wie wordt Greenkeeper
of the year 2019?

André van der Woude, Leon van Dijk,
Silvain Timmerman of Wiljan Verschuijten
Davy Driesen
Terug van
Schotse stage

Grootscheepse
renovatie
Golfclub Emmeloord

CO N N E C T I N G G R E E N P R O F E S S I O N AL S

Team in beeld
Golfbaan De Kroonprins
Vianen
team

in beeld

GREENKEEPER
STUDENT
OF THE YEAR
2018

Contactinformatie

Hebt u vragen over ‘Toro Greenkeeper Student of the Year’,
neem dan contact op met de voorzitter van de NGA.
Mail: info@ngagolf.nl - Tel.: 030-2426370
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NGA

De Nederlandse Greenkeepers Association is de overkoepelende
belangenvereniging van greenkeepers in Nederland. Het voornaamste
doel van de vereniging is om greenkeepers door opleiding en training te
helpen de Nederlandse golfbanen in een zo goed mogelijke staat te houden.
www.ngagolf.nl

GREENKEEPER
STUDENT
OF THE YEAR
2018

VERBETER
UW COMPETENTIES

EN GEEF UW GREENKEEPERSCARRIÈRE EEN BOOST

www.greenkeeper.nl
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Stressbuster

Nieuwe vloeibare meststoffen
formulering speciaal ontwikkeld
voor plantvitaliteit en
een verhoogde weerstand
tegen stress
Geeft gras een verhoogde weerstand
tegen stress

De

range

Zorgt voor grasvitaliteit en kan het hele jaar
gebruikt worden
Zorgt voor direct herstel van kleur
Ontwikkeld voor gebruik op greens, tees,
fairways, sportvelden en parken
Leverbaar in 10 liter cans én 200 liter drums

www.icl-sf.nl

Stressbuster
7-0-0 +2Fe +
suikers + wetting
agent + amino +
sporenelementen

AminoBoost
8-0-7 + 10%
aminozuren

SILK

0-7-12 + 6% Si

Blade

5-6.5-3.5 +
koolhydraten +
zeewierextract +
sporenelementen

SeaMax

4-0-11 + 10%
zeewierextract

40

'De zoon van' bewijst
zich op Naarderbos

Silvain Timmerman (26) is er jong bij als genomineerde voor de titel Greenkeeper
of the Year. Misschien moet hij zich wel extra bewijzen in de greenkeeperswereld
als ‘zoon van de baas’. Maar dat doet hij dan ook met verve. Met jeugdig
enthousiasme zet hij zich als hoofdgreenkeeper in om golfbaan Naarderbos
maximaal glans te geven.

www.greenkeeper.nl
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COLOFON
Greenkeeper -een uitgave van NWST NeWSTories bvwordt 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:
Operationeelmanager:
Redacteurs:
		
		
		
		
Vormgeving:
		
Advertenties:
		
		
		
Sales support:
		

Hein van Iersel (hein@nwst.nl)
Peter Jansen (peter@nwst.nl)
Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)
Guus van Rijswijck (guus@nwst.nl)
Linde Kruese (linde@nwst.nl)
Willemijn van Iersel
(willemijn@nwst.nl)
Marie Cecile Oosterhout 		
en Tessa Benders (StudioBont)
Alberto Palsgraaf
(alberto@nwst.nl)
Rik Groenewegen
(rik@nwst.nl)
Lieke van der Weijde
(lieke@nwst.nl)

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 abonnementsperiode in ons bezit is.
Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van
(de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. 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.

22
St. Andrews, een onvergetelijke
ervaring

54
‘Problemen in de ondergrond
kun je met onderhoud niet
meer wegpoetsen’

Eind vorig jaar werd greenkeeper Davy Driesen
uitgeroepen tot Toro Greenkeeper Student of the

Aannemer Jos Scholman is momenteel

Year 2018. Die prijs leverde hem een stage van een

bezig met een grootscheepse renovatie

maand op bij een van de oudste en meest

bij Golfclub Emmeloord. Het is niet zozeer

prestigieuze banen ter wereld: golfbaan

bijzonder dat deze ledenbaan op een vuil-

St. Andrews. Hoe is deze bevallen? 'Het is een heel

nisbelt ligt, maar wel dat er op zo’n grote

avontuur geweest.'

schaal een drainagesysteem wordt aangelegd. ‘90 procent van de problemen waar de
greenkeepers tegenaan lopen, hebben te
maken met problemen vanuit de aanleg.’
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INHOUD
		

Een ‘selfmade team’ in Vianen
In de rubriek Team in beeld ditmaal aandacht voor golfbaan De Kroonprins Vianen.
Wie zorgen er voor het baanonderhoud, wat doen ze anders dan anderen en op
welke problemen stuit het team?

EN VERDER
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Organisator Schlepers: ‘Greenkeepers
zijn grasspecialist en allround
groenbeheerder. Hardenberg heeft
hen veel te bieden’
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spelers’
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André van der Woude: ‘De hoeveelheid werk
op een negen holes met een klein team
wordt echt onderschat’
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 ladnatheid verminderen ter preventie van
B
sneeuwschimmel in gras
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Acht aandachtspunten voor het perfecte pad
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Column: Voorkom tranen door transparant
te zijn
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Hoofdredactioneel

Van 15 tot en met 17 januari 2019 is er de twintigste
editie van de Groene Sector Vakbeurs in Evenementenhal
twitter.com/bladgreenkeeper

Hardenberg. Greenkeepers vormen nog een minderheid
onder de voornamelijk hoveniers, grootgroenvoorzieners,

facebook.com/bladgreenkeeper

landschapsarchitecten en groenbeheerders, maar weten
steeds vaker hun weg hierheen te vinden. Dit ondanks
andere greenkeeping-kennisdagen en -symposia in deze
periode, en een lang seizoen waarin tot medio oktober
nog tweemaal per week gemaaid werd.

www.greenkeeper.nl
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De Enk wint
benefietveiling

De Enk Groen & Golf is de winnaar van de benefietveiling die op 24 september werd georganiseerd
door de Rotaryclub Utrechtse Heuvelrug. Van de
zeven golfaannemers die voor de veiling waren
uitgenodigd, bracht De Enk het hoogste bod uit op
de door Jean Heybroek en leverancier Toro gratis
ter beschikking gestelde handgreenmaaier.
De stille veiling was onderdeel van het door de
Rotaryclub jaarlijks georganiseerde liefdadigheidsgolftoernooi op De Goyer Golf & Country Club. De
opbrengst van het toernooi en de veiling komt
geheel ten goede aan de LINDA.foundation, die
zich inzet voor ouders met kinderen die in financiële nood verkeren. Divisiedirecteur Roon Hylkema
overhandigde de machine persoonlijk aan Gerard
van der Werf, directeur van De Enk Groen en Golf.
Hylkema: ‘Wij zijn De Enk zeer erkentelijk voor hun
genereuze bod op de greenmaaier. Hiermee hebben zij in belangrijke mate bijgedragen aan de
opbrengst van dit evenement en de donatie aan
de LINDA.foundation.’

Gerard Schoenaker
vertrekt bij De Ridder

'Ik heb een echt De Ridder-hart, maar na zoveel
jaar heeft de afstand het gewonnen.' Aan het
woord is Gerard Schoenaker. Hij vertrekt na acht
jaar bij De Ridder en gaat naar de Groenmakers
in Doetinchem. Zijn functie bij De Ridder wordt
overgenomen door voormalig Greenkeeper of
the Year Vincent de Vries. Gerard zelf volgt Rinus
Langwerden op bij de Groenmakers.
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Directeur Frank de Ridder vindt het vertrek van
Gerard erg jammer. Frank: 'We gaan hem missen.
Naast een heel prettige collega is Gerard een vakidioot met enorm veel kennis. We bedanken hem
uiteraard voor de belangrijke rol die hij de afgelopen jaren bij De Ridder heeft gespeeld en wensen
hem alle goeds voor de toekomst.' Gerard: 'Na een
aantal zeer mooie jaren bij De Ridder heb ik toch
besloten om dichter bij huis te gaan werken. De
afstand heeft het gewonnen.'
Vincent de Vries neemt het stokje over van Gerard
Schoenaker per 1 januari 2019. Behalve dat hij
hoofdgreenkeeper van De Hoge Kleij is, heeft
Vincent (Greenkeeper of the Year 2016) nu al een
paar andere golfbanen van De Ridder onder zijn
hoede. Ook is Vincent als kwaliteitsfunctionaris
de spil bij de monitoring van de speltechnische
en cultuurtechnische aspecten van alle banen die
De Ridder in onderhoud heeft. Vincent en Gerard
werkten al jaren samen bij het ontwikkelen van
methodes om golfbanen straks chemievrij te kunnen beheren. Vincent: ‘Ontzettend jammer dat
Gerard ons gaat verlaten. We verliezen iemand met
heel veel verstand van zaken en een prettig mens.
Ik heb veel zin om deze nieuwe rol te vervullen en
mijn steentje bij te dragen om De Ridder nóg beter
te maken op het gebied van golf.’
Gerard neemt bij de Groenmakers de functie
van Rinus Langwerden over. Rinus heeft bijna de
pensioengerechtigde leeftijd bereikt en de laatste
anderhalf jaar zal Gerard zijn werkzaamheden
langzamerhand overnemen. De Groenmakers laat
weten zo een warme overdracht te willen creëren
voor de klanten. Na deze overdracht zal Rinus bij
de Groenmakers de rol van praktijkopleider krijgen,
om medewerkers te ondersteunen bij het optimaal
gebruik van machines. Rinus is ruim 38 jaar betrokken geweest bij het onderhoud van sportvelden
in de Achterhoek en is voor veel clubs een ver-

trouwd gezicht. Jan van Ulst van de Groenmakers
laat de redactie weten: 'We realiseerden ons dat
het vertrouwen dat Rinus had in onze regio goed
moest worden ingevuld. Wij zijn ervan overtuigd
dat Gerard onze man is. Zoals Gerard het zelf verwoordde: “D'ran!”'

Renovatie fairways bij
de Gulbergen gereed
Bij Golf de Gulbergen in Mierlo is de renovatie van vijf fairways onlangs afgerond, zo
heeft greenkeeper Wiljan Verschuijten aan
Greenkeeper laten weten. Verschuijten is
een van de genomineerden voor de titel
Greenkeeper of the Year (GOTY) 2019. 'We hebben de vijf gerenoveerde fairways gefreesd en
opnieuw ingezaaid met regenerating perennial
ryegrass (RPR) van Barenbrug. We hebben het
gras in september ingezaaid en kunnen nu al
maaien', aldus Verschuijten.
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NIEUWS

Plannen voor nieuw
natuurpark met
golfbaan

Het nieuwe natuurpark Zaarderheiken bij Venlo
krijgt een golfbaan met 18 holes met een clubhuis, zo blijkt uit het bestemmingsplan. Diverse
golfclubs uit de regio hebben bezwaren tegen
de plannen. Er ligt een bestemmingsplan dat de
aanleg van het circa 100 hectare grote recreatiegebied in de buurt van het voormalig Floriadeterrein
mogelijk maakt. Het recreatiegebied zal naast de
golfbaan Zaarderheiken bestaan uit een recreatieplas met zandstrand. Eerst wordt in het gebied
een vijver uitgegraven en daarnaast wordt er een
'natuurpaviljoen' gebouwd. Daarin moeten ruimte
komen voor kleinschalige horeca, detailhandel en
een toeristisch informatiepunt. Volgens de plannen
moeten er ook mogelijkheden komen voor verhuur
van fietsen en andere voer- en vaartuigen.
Het gaat in het bestemmingsplan om een 18
holes tellende golfbaan, die zo'n 75 hectare in
beslag neemt. Ook komt er een clubhuis, dat op
de plaats komt van de huidige bijgebouwen van
de Annahoeve aan de Heierkerkweg. Aangrenzend
komt een oefenterrein voor golfers. De stichting
Heyerhoven neemt de exploitatie van de nieuwe
baan voor haar rekening. Volgens het plan is de
bedoeling de Mierbeek een slingerende vorm te
geven. Ook vindt er aanleg van heidegebied en
stuifduinen plaats en worden houtwallen aangeplant. Bedoeling is het bestemmingsplan komende
zomer voor te leggen aan de Venlose gemeenteraad. Uit een begeleidende brief bij het bestemmingsplan blijkt dat diverse golfclubs uit de omgeving nog steeds geen heil zien in de komst van
een extra golfbaan in de regio. Al in 2012 lieten De
Golfhorst in America en De Peelse Golf in Sevenum
weten dat er geen behoefte bestaat aan een extra
golfvoorziening in het gebied. Volgens ontwikkelaar van het park Greenport Venlo hebben omliggende golfclubs aangekondigd te procederen tot
aan hoogste bestuursrechter Raad van State.

16e Nationale Grasdag
over bodem(leven)
De inschrijving voor de Nationale Grasdag op
woensdag 23 januari 2019 is van start gegaan.
Onder de titel ‘Sportveldbeheer onder de motorkap’ wordt het dit keer een speciale themadag
rondom bodem en bodemleven. De locatie is het
Koning Willem II-stadion in Tilburg, de thuisbasis

van Willem II. Schrijf u vandaag nog in via www.
nationalegrasdag.nl om verzekerd te zijn van
deelname. In de bodem ligt de oplossing voor het
sportveldbeheer van morgen. Of het nu gaat om
de hoge speelbelasting, toenemende weersextremen of een chemievrij beheer, het draait allemaal
om de basis: het creëren van een optimaal groeimedium. De Nationale Grasdag laat zien hoe je
met slim sportveldbeheer grote invloed kunt uitoefenen op bodemleven en bodemfuncties. Je krijgt
handige tips en praktische adviezen.
Naast het plenaire programma – verzorgd door
specialisten uit onderwijs, consultancy en bedrijfsleven – is er uiteraard ook een interessant veldbezoek onder leiding van de grasmannen van
Sportbedrijf Tilburg. De mat van Willem II is dit
decennium al twee keer uitgeroepen tot het beste
gras van de Jupiler League. En mis ook de dagafsluiting niet door een bekend internationaal profvoetballer die als grasmeester in Nederland aan
de slag wil! De Nationale Grasdag is dé jaarlijkse
studiedag voor een ieder die professioneel met
voetbalgras van doen heeft, beheertechnisch of
beleidsmatig. Het kennisevent is een initiatief van
Limagrain Advanta, DCM, Kybys, HAS Hogeschool,
Fertilab en Bras Fijnaart met medewerking van de
Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek.
Aanmelden voor de Nationale Grasdag kan op
www.nationalegrasdag.nl.

Nominatie
Stippelberg voor
World Golf Award

Golfbaan Stippelberg in het Noord-Brabantse
Bakel is genomineerd voor een World Golf
Award in de categorie ’s werelds ‘milieuvriendelijkste golfbaan’. Dat meldt het Eindhovens
Dagblad. Als enige Nederlandse baan is de
Stippelberg genomineerd voor een World Golf
Award. De Stippelberg moet zijn voordracht
voor 'World's best eco friendly golf facility 2018'
delen met veertien andere genomineerden. De
banen van deze concurrenten voor de award
zijn gesitueerd in onder meer China, Zweden,
de VS, Singapore, Oman en Schotland. Wie er
met de golfprijs vandoor gaat, wordt bekendgemaakt op 3 november tijdens een ceremonie
op golfresort La Manga in het Spaanse Murcia.
De nominatie voor 's werelds milieuvriendelijkste golfbaan is een opsteker voor de Bakelse
golfbaan, die volgens het Eindhovens Dagblad
financieel in zwaar weer verkeert. De stichting
die de baan beheert, heeft een schuld van 5
ton uitstaan bij de grondeigenaar, de gemeente
Gemert-Bakel, waar Bakel onder valt.
Al eerder won de Bakelse golfbaan de prijs ‘Best
Golf Development of the Year Award’.

www.greenkeeper.nl
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Niet te stoppen!
Grasvestiging verzekerd

NLadviseurs

NIEUW!
Inzaai & doorzaai van
golfbanen zonder stress.
• Een succesvollere kieming.
• Een verzekerde vestiging.
• Meer overlevende en
gezonde planten.
• Grotere overlevingskansen
in extreme omstandigheden.

Groot in Gras
Barenbrug Holland BV • Postbus 1338 • 6501 BH Nijmegen • Tel: 024 348 81 11
E-mail: info@barenbrug.nl • www.barenbrug.nl

KWALITEITSVERHOGING DOOR UITVOERBAAR ADVIES
NLadviseurs draagt structureel bij aan de kwaliteit van golfbanen
en golfclubs met een praktisch en planmatig beheerplan.
Wij doen dit door het geven van duurzaam en toegankelijk
beheeradvies gericht op het golfspel, het landschap en de
bedrijfsvoering.

MEER INFORMATIE:
www.nladviseurs.nl | info@nladviseurs.nl | 026-7851440

NIEUWS

#trending

NiB ScanPro voor
onafhankelijke periodieke
golfbaan inspecties
inclusief onderhoudsadvies
chemievrij beheer

Meest gelezen op greenkeeper.nl

Transfer Arnoud de Jager naar Biltse Duinen
Arnoud de Jager meldt zijn overgang naar een nieuwe baan. De Jager was de afgelopen 11 jaar
directeur op De Lage Vuursche. Hij wordt nu samen met bouwondernemer Jan Kuenen eigenaar
van De Biltse Duinen.
Lees hier verder: www.greenkeeper.com/article/27534/transfer-arnoud-de-jager-naarbiltse-duinen

Casper Paulussen
+31 (0)6 579 46 413

www.nibscanpro.com
nibscanpro@gmail.com

Jos Theunissen vertrekt bij Melspring

Jos Theunissen, oud-greenkeeper en inmiddels een aantal jaren werkzaam bij Melspring op een
Europese verkoopfunctie vertrekt bij dit bedrijf en gaat naar Culterra.
Lees hier verder: www.greenkeeper.nl/article/27587/jos-theunissen-vertrekt-bij-melspring

Een andere manier om teken te bestrijden

Thermacell heeft een middel ontwikkeld waarbij teken worden bestreden via muizen. Het bedrijf
heeft een kit ontwikkeld, die bestaat uit kartonnen kokers die gevuld zijn met in permethrin
gedrenkte katoenen bolletjes. Idee is dat muizen met deze bolletjes aan de haal gaan en ze gebruiken in hun nest. Het insecticide belandt zo in het muizennest en zorgt dat de teken doodgaan.
Lees hier verder: www.greenkeeper.nl/article/27320/een-andere-manier-om-teken-tebestrijden

L E A D I N G WAT E R S O LU T I O N S

www.smitsveldhoven.nl

www.greenkeeper.nl
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WIJ ZIJN OP ZOEK
NAAR EEN BACKOFFICE
MEDEWERKER OPENBAAR GROEN
Kijk op www.voscapelle.nl > vacatures

GEZONDE GOLFBAAN
Basis voor sportieve prestaties

Optimaal beheer van golfbaan vraagt inzicht in
alle aspecten die van invloed zijn op de gezondheid
van de grasmat. Eurofins Agro biedt dit inzicht met
monstername, analyse en advies voor bodem, plant
en water.

Eurofins Agro
Binnenhaven 5, 6709 PD Wageningen
E-mail | emile.bezemer@eurofins-agro.com
Telefoon | 06 11 26 49 27

Hoofdstraat 35 | 5161 PD Sprang-Capelle
0416 – 311 326 | info@voscapelle.nl | www.voscapelle.nl

www.eurofins-agro.com

Bent u toe aan nieuwe machines
voor uw golfbaanonderhoud?
ER KAN ER MAAR ÉÉN DE BESTE ZIJN!
Trotse leverancier

En niet zonder reden!

Waarom Jacobsen?
•
•
•
•
•
•

Maaimachines voor elke situatie
Legendarisch maaibeeld
Bijna 200 jaar ervaring
Duurzaamheid
Kwaliteit
Service

Hebben wij uw interesse gewekt?
Kijk op: www.pols.nl/golf
Bel naar: 0181 - 45 88 45
Mail naar: info@pols.nl

Hightech gras kweken
Gras: ouderwets, of toch een groen technisch wondertje?
Als amateurvoetbalclub met gras word je door andere clubs al snel raar aangekeken: Waarom hebben jullie geen kunstgras? Ze vragen zich af of je wel
van deze tijd bent omdat je niet met de massa meeloopt. We kennen allemaal de voors en tegens. Er wordt vaak gekozen uit emotie, maar dat is niet
altijd de beste optie. Is gras echt zo ouderwets, of hebben we in de branche een groen technisch wondertje?
Auteur: Jan van den Boom, Barenbrug Holland BV, namens Plantum

Elk jaar wordt er door de graszaadbedrijven een
onafhankelijke lijst gemaakt van de prestaties van
de verschillende grassoorten onder verschillende
omstandigheden. Deze lijst wordt gepubliceerd
in de Grasgids en geeft een duidelijk beeld van de
kwaliteit en de verschillen in de grassoorten.
Wij stellen hoge kwaliteitseisen en hebben een
lange ontwikkelingstijd van 18 à 22 jaar. In die
periode gaan we voor het beste resultaat. Naast
de Grasgids wordt aan andere innovatieve oplossingen gewerkt, bijvoorbeeld op het gebied van
duurzaamheid en ziekteresistentie, en aan grassen die meststoffen efficiënt benutten. Ook dit
zorgt voor een sterkere grasmat. Daarnaast wordt
gewerkt aan droogtetolerantie en herstel na hoge
bespelingsdruk. Al deze oplossingen worden
tegenwoordig in verschillende grassen verwerkt.
Het lukt de Nederlandse graszaadindustrie om de
genetica keer op keer te verbeteren. Waar vroeger
alle veldjes met het blote oog werden beoordeeld,
vliegen er nu drones over die beelden maken die
door zeer geavanceerde computers worden geanalyseerd. Ook worden er duizenden DNA-monsters
van de grasplantjes genomen om in een vroeg

stadium de juiste rassen te kunnen selecteren, die
dan voor specifieke nakomelingen kunnen zorgen.
Door deze moderne technieken ontstaat er steeds
beter en steeds sterker gras, ijzersterk en uitstekend geschikt voor een geweldig voetbalveld.
Gras van de 21e eeuw is gras dat na een harde trap
teruggroeit, dat na de winter weer prachtig groen
wordt en dat dankzij alle moderne technieken van
vandaag nog beter kan worden.

Be social
Scan of ga naar:
www.greenkeeper.nl/article/27630/hightech-graskweken

www.greenkeeper.nl

15

Het greenkeepersteam van Vianen. V.l.n.r. Henk Kooijman, Eef den Oudsten, Jeroen van de Neut, Wim van Berkel, Barend Jan Verkerk

Een ‘selfmade team’ in Vianen
Het onderhoudsteam op golfbaan De Kroonprins doet bijna alles zelf
In de rubriek Team in beeld ditmaal aandacht voor golfbaan De Kroonprins Vianen. Wie zorgen er voor het baanonderhoud, wat doen ze anders dan
anderen en op welke problemen stuit het team?
Auteur: Chris Veldkamp
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team
in beeld
9 min. leestijd

baan bespeelbaar. Die begint bij het gloednieuwe
clubhuis, net als de par-3-baan van De Kroonprins.
Maar die korte baan is nog niet gereed; de gortdroge zomer heeft ervoor gezorgd dat de opening
van de par-3-baan uitgesteld moet worden tot het
voorjaar.

omdat we een goede en droge baan willen hebben. Drains zijn zo veel mogelijk recht aangelegd,
zodat het doorspuiten gemakkelijk verloopt. Maar
het meeste hemelwater loopt direct weg in putten
op de laagste punten in de baan. Regen is geen
partij voor ons.’

Het team dat verantwoordelijk is voor het onderhoud en de dagelijkse gang van zaken bestaat uit
twee hoofdpersonen: hoofdgreenkeeper Barend
Jan Verkerk en baanmanager Gerda Kool-Straathof.
We spreken hen begin november, twee maanden
na de opening van de 18 holes. Er is voor het eerst
in lange tijd even rust. ‘Van 1 september tot nu was
het niet normaal druk’, zegt Gerda Kool. ‘De opening van de baan en het clubhuis, heel veel evenementen en heel veel leden en gasten die wilden
spelen.’ ‘En na de eerste buien na die lange droge
zomer kregen wij het ook heel druk’, zegt Verkerk.
‘Het gras maakte een groeispurt. Het neemt nu pas
weer af, omdat het weer kouder wordt.’

‘Vorig jaar zijn we twee dagen dicht geweest’, zegt
Verkerk. ‘Eén dag omdat het eerste kerstdag was
en één dag vanwege het weer: toen was er hevige
dooi na sneeuw. Afgezien van dooidagen zijn we
altijd open. Leden van andere clubs komen hier
spelen als hun baan nat of dicht is.’ Om de baan
ook op lange termijn droog te houden, besteedt
het team van Verkerk veel tijd aan het doorspuiten van drainage: ‘We doen het gefaseerd. Het
doorspuiten van de drainage op negen holes kost
wel vier tot vijf weken. Zo nodig doen we ook de
nieuwe drains die een jaar geleden aangelegd
zijn, omdat er vaak wat vuil in komt. Je ziet aan de
uiteinden van de drains en aan de putten of het
nodig is. Gelukkig is het water hier niet erg ijzerhoudend.’

Op de dag van ons bezoek regent het, maar regen
is volgens Verkerk en Kool geen enkel probleem
voor golfbaan De Kroonprins Vianen. Glooiingen
in de opgebrachte grond in de veen- en kleipolder
en kilometers drainage zorgen ervoor dat golfers
na een rondje met droge voeten terugkeren. ‘In
2016 heeft ons functionele drainage- en beregeningssysteem aandacht gekregen in de rubriek
Projectenparade van vakblad Greenkeeper’, vertelt
manager Kool. ‘Kosten noch moeite zijn gespaard,

Positieve reacties
Het golfpubliek is enthousiast over de nieuwe
golfbaan in Nederland en over het clubhuis, met
bovenop een ‘groen dak’ – er groeien plantjes op
– en binnen een à la carte-restaurant. Het is een
modern en gezellig clubgebouw. ‘Men was altijd
al positief over de baan’, zegt manager Kool. ‘De
mensen waren in het begin wel wat sceptisch als

Er is de afgelopen jaren veel grond verzet aan
het Merwedekanaal ter hoogte van Vianen. Deze
zomer is de rust teruggekeerd en nu ligt er een
glooiende golfbaan in de Bolgerijse polder. Het
golfbaanproject De Kroonprins Vianen is zo goed
als af. De ‘polderlinksbaan’, zoals de creatie van
architect Michiel van der Vaart wordt genoemd,
is tussen 2016 en 2018 geleidelijk geopend. Eerst
negen holes van de 18-holesbaan, toen elf holes,
toen 16 en sinds september is de gehele 18-holesBaanmanager Gerda Kool-Straathof en hoofdgreenkeeper Barend Jan Verkerk
www.greenkeeper.nl
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Het nieuwe clubhuis met ‘groen dak’ van De Kroonprins Vianen

‘Het gras maakte na de
eerste regen een groeispurt;
het neemt nu pas weer af’

ze via de smalle weggetjes aankwamen bij het tijdelijke clubhuis, wat toch een beetje een veredelde
schuur was. Maar dan gingen ze spelen en waren
ze verrast door de leuke baan met spannende
holes en door het goede onderhoud. Maar veel
mensen vinden 18 holes veel leuker dan negen
holes en dat kan nu. De baan is helemaal af en het
clubhuis ook. Het plaatje is compleet en de reacties
zijn echt super.’
Verkerk: ‘Ik hoor golfers vaak zeggen dat ze aangenaam verrast zijn. Veel mensen zien een deel van
de baan als ze over de A27 rijden. “Dit hadden we

niet verwacht”, zeggen ze als ze hem eenmaal hebben gespeeld.’ Manager Kool doet geen enquêtes
onder bezoekers, maar ze houdt wel goed in de
gaten wat golfers op Leadingcourses.com schrijven. Op deze banenvergelijkingswebsite is De
Kroonprins de afgelopen twee jaar gestegen naar
een gemiddeld cijfer van 7,6. ‘Daarnaast vraag ik
bezoekers altijd naar hun ervaringen’, zegt Kool.
‘Golfers zijn niet te verlegen om feedback te geven!
Dat is prima; wij kunnen er alleen maar van leren
en beter van worden.’
Familiebedrijf
De Kroonprins Vianen is een commerciële baan,
maar er speelt ook een club, De Lingewaelsche.
Die vereniging heeft in het verleden op de baan
gespeeld die plaatsmaakte voor The Dutch. De
club heeft inmiddels ruim 300 leden en mag groeien tot zo’n 800 leden. Het trekken van leden en
greenfeespelers zal vermoedelijk geen probleem
zijn, gezien de centrale ligging in Nederland.
De baan – 70 hectare groot, waarvan 10 hectare nieuwe natuur – is eigendom van en wordt
geëxploiteerd door de familie Kool. Het familiebedrijf heeft ruim 35 kilometer verderop nog een
golfbaan, Golfpark Wilnis. De familie doet bijna
alles zelf en afgezien van de pro’s is alles in eigen
Herman Roeleveld, in dienst op zusterbaan Wilnis, maar vaak
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te vinden op Vianen
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Machinelijst
Greenmaaier Toro 3250
Greenmaaier Toro Triflex 3400
Teemaaier Toro 3250
Fairwaymaaier Toro 5010 (2)
Fairwaymaaier Toro 5500D
Roughmaaier Toro 4500D
Shibaura-tractor ST234
Deutz-Fahr Agrolux 65-tractor
Procore aerator 648
Sand Pro groomer Toro 3040
Pro Pass 180-topdresser
Kawasaki Mule 3010-voertuig
Vertidrain 7521
Votex Roadmaster GTX 151-klepelmaaier

‘Iedereen vindt het geweldig
om dit werk te doen,
iedereen is met liefde met
het vak bezig’

Machines worden gedeeld met de zusterbaan, golfpark Wilnis

beheer. Twee dochters van Ton Kool en Anneke
Kool-Van Zijl, Alice en Susan, zijn eigenaar geworden van de baan in Wilnis. Anneke Kool is eigenaar
van de baan in Vianen en schoondochter Gerda is
manager. Annekes zoon Wouter, Gerda’s man, is
eigenaar van W. Kool Grondverzet; zijn bedrijf heeft
in samenwerking met adviseur Lambert Veenstra
en architect Michiel van der Vaart van Jol Golf
Design de baan in Vianen aangelegd. Wouter deed
eerder al de uitbreiding van Golfpark Wilnis van

negen naar 18 holes en de renovatie van de oude
negen. Martin, die het heibedrijf van vader Ton
overnam, werd ingeschakeld bij de bouw van het
tijdelijke en het permanente clubhuis.
Met deze specialisaties heeft de familie veel slagkracht en sinds er twee banen zijn, is er sprake van
synergie. Manager Gerda Kool: ‘De twee golfbanen
werken nauw samen. Greenkeepers kunnen zo
nodig over en weer ingezet worden en we kunnen
machines verdelen tussen Wilnis en Vianen. Wouter
kan voor transport zorgen. Het is een familiebedrijf,
dus je helpt elkaar. Wilnis draait heel goed en wij
zijn ook goed op weg.’ ‘Op de jaarlijkse kerstborrel
is iedereen bij elkaar; dan voelt het ook als een
familiebedrijf’, zegt hoofdgreenkeper Verkerk. ‘Die
kerstborrel wordt dit jaar voor het eerst hier op De
Kroonprins georganiseerd. Dat is een mooie bekroning van al het werk dat hier is verzet.’
Verkerk werkte 26 jaar in de beregening, maar in
2013 verruilde hij zijn werk bij het bedrijf Verhoeve
Watertechniek voor een baan als greenkeeper op
Golfpark Wilnis. ‘Vervolgens ben ik in 2015 hier
gaan helpen met de aanleg van de baan. Ik ben
nooit meer weggegaan’, aldus de 51-jarige Verkerk.
Hij is in de studieboeken gedoken, maar heeft het
vak vooral geleerd in de praktijk. ‘Ik heb al doende
geleerd’, zegt hij. ‘Je maakt veel mee bij de aanleg
van een baan, de grow-in en de eerste maaibeurten. Vooral omdat we bijna alles zelf gedaan hebben. Voor ons beregeningssysteem, dat wordt aan-

Het oude clubhuis is het onderkomen van de greenkeepers
www.greenkeeper.nl
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Een droge baan dankzij kilometers drainage en putten op lage punten van de glooiende baan

‘Het is zoeken naar
een balans tussen de
golfbaan en de natuur’

Eigenaar Anneke Kool-van Zijl en manager Gerda Kool-Straathof

gestuurd door Toro Lynx DC, hebben we Verhoeve
wel ingeschakeld, maar 70 procent van het werk
hebben we zelf gedaan. Door mijn achtergrond
kon ik de anderen leren hoe het werkte. Ikzelf leer
veel van de andere greenkeepers, want iedereen
heeft zo zijn specialisme. Ik bezoek ook graag
vakdagen en symposia, omdat je daar weer andere
collega’s tegenkomt van wie je kunt leren.’
Het team in Vianen begon klein. Het bestaat inmiddels uit vijf personen, inclusief Verkerk. Zij zijn de
afgelopen tijd vaak bijgestaan door greenkeeper
Herman Roeleveld van Wilnis. Hij is er ook op de
dag van ons bezoek. ‘Herman is de held van de
aanleg’, zegt Verkerk. ‘Hij heeft vooral geholpen bij
het leggen van de drainage, wat ook grotendeels
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eigen werk is geweest. Het trekken van lange sleuven op de fairways is uitbesteed, maar de drainage
van greens en tees hebben we zelf gedaan.’
Geen spijt
Spijt van zijn overstap naar het golfbaanonderhoud heeft Verkerk niet. ‘Mijn oude werk was ook
geweldig, want ik vind techniek heel leuk, maar
ik stelde mezelf weleens de vraag of ik tot mijn
zeventigste in de bagger en in putten wilde staan.
Mijn werk nu is veel breder en dat past goed bij
mijn brede interesse. Dit zie ik mezelf wel doen tot
mijn tachtigste!’
Barend-Jan is een selfmade man die het vak al
doende heeft geleerd. Dat geldt ook min of meer
voor zijn collega’s, van wie sommigen een agra-

rische achtergrond hebben. ‘De kracht van jullie
groep is dat het echt een team is’, zegt manager
Kool tegen Verkerk. ‘Alles gebeurt in goed overleg
en iedereen werkt superhard, jij net zo hard als de
anderen.’ Verkerk: ‘Iedereen vindt het geweldig om
dit werk te doen en is met liefde met het vak bezig.
En iedereen voert alle werkzaamheden uit, waardoor het gevarieerd blijft. Op sommige banen is er
één greenkeeper die altijd de greens maait; bij ons
is dat anders. Eén van ons maait de greens wel iets
vaker dan de anderen, maar we doen het allemaal
op zijn tijd.’
Verkerk had nog niet veel ervaring met het aansturen van collega’s, want bij Verhoeve werkte hij vaak
alleen. ‘Aansturen is niet altijd gemakkelijk’, zegt hij.
‘Het moet niet zo zijn dat je zegt: Jij moet dit doen
en jij moet dat doen. Ik plan vaak laat, vroeg in de
ochtend, wat er die dag moet gebeuren, omdat je
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altijd afhankelijk bent van het weer en de natuur.
Aan het begin van de dag bespreken we dan met
z’n allen de werkzaamheden die moeten gebeuren.
Ik werk graag mee, maar ik heb ook geleerd dat je
als hoofdgreenkeeper altijd reserve moet kunnen
zijn.’

Nog niet meegedaan aan
“geel is het nieuwe groen”

Op papier is er geen assistent-hoofdgreenkeeper,
maar in de praktijk is Henk Kooijman de man die
Verkerk vervangt. ‘Hij kwam er als eerste bij in
Vianen’, zegt Verkerk. Het hoofdkwartier van het
team is het gebouw dat tot september 2018 als
clubhuis diende; dat was altijd al het plan. ‘We
zaten hier de afgelopen jaren ook al en hadden tot
september weinig ruimte voor machines. Maar nu
het nieuwe clubhuis geopend is, kunnen we muren
weghalen en is dat probleem snel opgelost’, aldus
Verkerk.

Uitdagingen
De aanleg van De Kroonprins Vianen verliep
gestaag, maar het team heeft wel te maken gehad
met één flinke tegenslag. Door de droge zomer
zijn veel drainsleuven ingezakt, niet alleen op de
nieuwste holes, maar ook op holes die al in 2016
zijn geopend. Verkerk: ‘Dat is nu prioriteit nummer
1: de drainsleuven ophogen. In de grond boven
de drains zijn soms zelfs scheuren ontstaan. Dit
probleem willen we dit naseizoen al gaan aanpakken. We hebben lang zitten nadenken wat de beste
oplossing is en ik heb ook gesproken met collega’s
die met hetzelfde probleem kampen. We gaan
min of meer de methode van een collega van de
Amsterdamse Golfclub volgen: de grasmat bovenop de drains met een freesmachine verpulveren,
grond aanvullen, de grond met een zwaar loopwiel
van een kraan aanrijden en dan alles doorzaaien.
Graszoden plaatsen zien we niet zitten.’
Op De Kroonprins is afgelopen zomer overigens
wel gesproeid; het waterschap gaf toestemming
om de jonge baan enkele uren per dag te beregenen. ‘We hebben nog niet meegedaan aan “geel is
het nieuwe groen”, zegt Verkerk. ‘Het is een jonge
baan en die laat je liever niet te snel verdorren.’ De
hoofdgreenkeeper, die zelf ook golft, hoewel het
er niet vaak van komt, ziet de Green Deal als de
grootste uitdaging voor zijn team. ‘Het is zoeken
naar een balans tussen de golfbaan en de natuur.
Zoals elke baan krijgen we in 2020 te maken met

het verbod op gewasbeschermingsmiddelen, maar
dit is een nieuwe baan en het eerste dat opkomt
zijn onkruiden die je niet wilt. We zullen het zien;
we rollen vanzelf de toekomst in. Ik vind het wel
jammer dat alles tegelijk verboden wordt. Wij
gebruiken nu al bijna geen middelen die straks
niet meer mogen, maar ik had liever gezien dat
gewasbeschermingsmiddelen gefaseerd verboden
zouden worden. Ideaal zou zijn dat er een regeling
komt waarbij een golfbaan in nood een aanvraag
doet en middelen alleen gebruikt mogen worden
als dit echt nodig is.’
Maar eerst komt 2019. In de lente van dat jaar
zal het team op De Kroonprins druk zijn met de
voltooiing van de al ingezaaide par-3-baan en
enkele oefengreens rondom het clubhuis, zodat
die faciliteiten zo snel mogelijk geopend kunnen
worden. ‘Als de par-3-baan af is, is dat de kroon op
ons werk’, zegt Verkerk. ‘Bij het clubhuis komt ook
een kleine fun green’, vertelt manager Gerda Kool.
‘We hebben in het clubhuis ook mooie vergaderfaciliteiten; niet-golfers kunnen dan op de fun green
een beetje kennismaken met golf. Die green leent
zich ook goed voor families die met jonge kinderen komen.’
De range pal naast het clubhuis is bewust heel
groot gemaakt – 300 meter breed en 250 meter
diep –, zodat er bij clinics genoeg ruimte is voor
greenfeespelers en leden. Opvallend zijn de wasmachines op het oefenterrein, die geleverd zijn
door het bedrijf Miele, een buur van De Kroonprins
en een van de bedrijfsleden. Een bekend filmpje
waarin een jonge Rory McIlroy ballen in een wasmachine chipt, was de aanleiding hiervoor. Wie
oefent op de drivingrange van De Kroonprins, kan
nu ook mikken op verschillende wasmachines en
droogtrommels. Verkerk: ‘Er komt nog een grastee
op de range, naast de rij met matten, en zo zijn
er nog enkele zaken die we gaan verbeteren. De
tuin rondom het clubhuis bijvoorbeeld. We gaan
deze winter ook weer veel bomen planten; dat
gebeurt in nauw overleg met de golfbaanarchitect.’
De Kroonpins Vianen wordt dus nog verder aangekleed, maar het zal een polderlinks blijven. Zo’n
type baan past uitstekend in de Bolgerijse polder
bij Vianen.

Be social
Scan of ga naar:
www.greenkeeper.nl/article/27655/een-selfmadeteam-in-vianen
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St. Andrews, een
onvergetelijke ervaring
Student Greenkeeper of the Year Davy Driesen terug van Schotse stage
Eind vorig jaar werd greenkeeper Davy Driesen uitgeroepen tot Toro Greenkeeper Student of the Year 2018. Die prijs leverde hem een stage van een
maand op bij een van de oudste en meest prestigieuze banen ter wereld: golfbaan St. Andrews. Hoe is deze bevallen? 'Het is een heel avontuur geweest.'
Auteur: Guus van Rijswijck
In oktober draaide Davy Driesen (Koninklijke
Limburg Golf Houthalen) mee op de befaamde
Schotse golfbaan, waar hij de kneepjes van het
vak kreeg bijgebracht door Schotse professionals.
Driesen: ‘Deze stagemaand was voor mij een
goede leerschool. Ik heb veel geleerd van Toro
en van grote greenkeepers die werkzaam zijn
op St. Andrews. Vaak wezen ze me ook op kleine
dingen waar ik veel informatie uit kon halen. Dan
ging het om technische zaken die mij in België of
Nederland nooit zo zijn opgevallen en waar ik tot
dusver nooit mee in aanraking ben gekomen. Denk
bijvoorbeeld aan de brushkit op het maaitoestel of
punters in het lijnhakensysteem om het zand in de
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plooi te krijgen. Maar ik denk ook aan het maken
van een programma voor topwedstrijden en wat
daar voor greenkeepers allemaal bij komt kijken.’
Speciale waterkarretjes
Ook de communicatie met het personeel op het
'walhalla van de golf' was een eyeopener, vertelt
Driesen. 'Bij ons moet je mensen tijdens wedstrijden vaak nog bijsturen. Op St. Andrews zijn duidelijke richtlijnen voor aanvang van een wedstrijd. Ze
bereiden zich veel beter voor op topwedstrijden
en werken gestructureerder.' Ook deed hij inspiratie op door te werken met nieuwe machines.
'De machines die zij gebruiken, hebben echt een

5 - 2018

2 min. leestijd

INTERVIEW
meerwaarde voor de baan. Uit het oogpunt van
duurzaamheid zullen we in de toekomst moeten
afstappen van het automatisch beregenen en de
baan vaker handmatig moeten bijberegenen. Zij
hebben daar bijvoorbeeld speciale waterkarretjes
voor, die daarbij kunnen helpen.'

‘Over het algemeen gaat het
er op St. Andrews
professioneler aan toe
dan bij ons’
Gestroomlijnd
De stage ging er iets chaotischer aan toe dan
andere jaren, vertelt hij. 'Normaal regelde Gordon
Moore de aankomst, maar hij had het te druk
met andere praktische zaken. We moesten veel
zelf uitzoeken, maar dat is ook onderdeel van het
leerproces. Op het terrein stond hij me bij met
raad en daad. Over het algemeen gaat het er op St.
Andrews professioneler aan toe dan bij ons. Ook
hebben ze een veel groter arsenaal aan machines
en een groter aantal greenkeepers tot hun beschikking. Bij ons werken er vijf à zes mensen, daar zo'n
achttien tot twintig. Daardoor verliep alles er een
stuk gestroomlijnder.' Een belangrijke factor was de
communicatie, vertelt hij. 'We stonden met elkaar
in verbinding met een walkietalkie-set. Mensen
met een specifieke taak kunnen bijvoorbeeld bij
constatering van een ziekte op de greens deze info
direct doorbriefen. Als je constant de baan moet
afrijden, verlies je tijd.'
Hoger niveau
Alles bij elkaar was de maand op St. Andrews een
onvergetelijke ervaring, vertelt Driesen. 'Ik heb
enorm veel opgestoken door goed te luisteren
en te kijken. Het werkt op St. Andrews net als bij
ons, maar dan groter en het werkproces is van een
hoger niveau. Het was bijzonder om deze leerschool te mogen ervaren. Ik ben Toro, Jan Plooij
van Jean Heybroek, de Nederlandse Greenkeeper
Associatie (NGA) en de Greenkeepers Associatie
België (GAB) erg dankbaar.'

Be social
Scan of ga naar:
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Een druk baasje, maar neem
stress niet mee naar huis
GOTY-genomineerde Leo van Dijk heeft een driehoeksverhouding met
drie banen
Leon van Dijk (36), hoofdgreenkeeper en coördinator van drie Oosthoek Groep-golfbanen, trapte zijn carrière af als een van de jongste hoofdgreenkeepers van Nederland. Wat de ambitieuze Greenkeeper of the Year-genomineerde betreft, is zijn werklocatie Golfclub Kleiburg niet het eindstation: ‘Ik
wil een carrière op een topbaan kunnen aftikken.’
Auteur: Santi Raats
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Zestien jaar geleden begon Van Dijk voor aannemer Aha de Man bij Golfclub Kralingen als
greenkeeper. Toen in 2007 de hoofdgreenkeeper
daar vertrok, werd Van Dijk naar voren geschoven
als hoofdgreenkeeper. Hij was toen 25 jaar oud en
kreeg de leiding over twee personen en een zzp’er.
In 2011 deed hij de opleiding hoofdgreenkeeping.
Na acht jaar als hoofdgreenkeeper bij Golfclub
Kralingen te hebben gewerkt voor Aha de Man,
werd hij benaderd door Oosthoek Groep in 2015.
‘Ik was al een poosje hoofdgreenkeeper toen ik de
opleiding hoofdgreenkeeping deed. Ik heb er veel
geleerd: over communicatie met alle personen op
en rond de golfbaan, projectbewaking, financiën
en leidinggeven.’

‘Het is het een uitdaging om
een middenweg te vinden
tussen zuinig zijn en
investeren’

Aandacht verdelen over drie banen
Van Dijk geeft nu leiding aan drie personen op
de achttienholes-golfbaan Kleiburg. ‘Ik maak een
weekplanning, maar elke ochtend zitten we even
bij elkaar voor koffie en geef ik aan wat de werkzaamheden van de dag zijn. Ik werk bovendien
met een licht-autistische collega, die ik intensief
begeleid. Omdat het team klein is, werk ikzelf ook
mee.’ Daarnaast geeft Van Dijk leiding aan twee
andere golfbanen die Oosthoek Groep in onderhoud heeft: Golfclub Ockenburg in Den Haag en
De Strijensche Golfclub in Strijen.
‘Ik kan zowel de ene als de andere baan binnen
drie kwartier bereiken. Budget-, transport- en projectbewaking zijn hier heel belangrijk. Ik weet precies wat ik de volgende dag ga doen. Ik heb daarbij
de cijfers inzichtelijk, die horen erbij. Maar ik ben
vooral praktisch ingericht en zet mijn ervaring in
om te schakelen in het onderhoudsprogramma
wanneer de omstandigheden op een van die drie
banen daarom vragen. Verder denk ik altijd in
termen van efficiëntie: door werkzaamheden zoals
greens prikken op deze drie banen te combineren
en achtereenvolgend te laten plaatsvinden, kunnen we op budget en rijbewegingen besparen.’

‘In het voorjaar maak ik de bemestings- en onderhoudsplannen. Ik probeer eenmaal in de week
naar beide banen te gaan. De mensen die werken
op Golfclub Ockenburg en De Strijensche Golfclub
zijn zo betrouwbaar, dat ze op dagelijkse basis zelfstandig draaien. Het team op Kleiburg heeft ook
zelfstandig leren werken, want ik ben vaak weg
naar de andere twee golfbanen. ‘s Middags heb ik
met Ockenburg en De Strijensche vaak telefonisch
contact om te vragen of ze daar wat nodig hebben of hoe het is gegaan. Als ik hen moet helpen,
probeer ik ernaartoe te gaan. Daardoor ben ik een
druk baasje.’
Zout water, hoge gws, storende lagen
De afgelopen zomer moest Van Dijk creatief
optreden. ‘Door de lange droge en warme periode
moesten we afwijken van ons bemestingsschema
en beregeningsschema. Wij beregenen met
water dat we onttrekken aan de omgeving, uit de
Brielse Maas. Dat is een plas naast de golfbaan.
Normaliter heeft dit water een pH van 8,5 met een
hoog gehalte bicarbonaten. Maar door de droogte
kwam het zoute water landinwaarts, waardoor de
kwaliteit van het beregeningswater slecht werd.
We zouden het kunnen aanzuren, maar dat is nog
niet gebeurd. Toch hebben we minder beregend,
ook omdat er een sproeiverbod gold in de omgeving vanwege watertekort. We hebben ook niet
bemest. Meststoffen zijn immers ook zout. Het
water waarmee we wel hebben beregend, hebben
we behandeld met een pH-verlagend middel, maar
dat is prijzig. Het gras was wel verdroogd, maar we
hebben inmiddels alles flink door gezaaid en het
gras is voor 95 procent terug. Daaraan kun je zien
dat gras een taaie plant is die zich goed herstelt.
De wortels blijven in leven. Dat zagen we trouwens
ook al nadat we in deze droge periode eenmaal
hadden beregend, ’s nachts. Nu zitten wij hier
natuurlijk op klei, waardoor gras zich beter vestigt,
sterker blijft in droge periodes en winterharder is
dan het gras op zandgrond.’
Op golfbaan Kleiburg ligt een oud rangeerterrein.
Daar bevinden zich op een halve meter diepte storende lagen in de fairway. Omdat de drainage ook
op die diepte ligt, is renovatie van de ondergrond
voorlopig niet aan de orde. Van Dijk: ‘We accepteren dat we daar natte plekken aantreffen in de winter. Wel prikken en bezanden we daar, waardoor de
situatie mondjesmaat verbetert.’
Budget
‘Om zuinig om te gaan met tijd en middelen, laat
ik ons team niet blindelings het programma uitvoeren. Ik stuur elke maand een greenmaaisel naar
een lab om vast te stellen waarvan de grasplant

precies te veel of te weinig heeft. Met biologische
middelen sturen we bij. Als een klus niet nodig is
vanwege de weersomstandigheden, dan probeer
ik te besparen.’ Maar van dit extreem droge seizoen
heeft Van Dijk wel geleerd dat zuinigheid niet altijd
leidt tot de beste oplossing.
‘Dit jaar gaan we evalueren en overleggen hoe we
het volgende groeiseizoen aanpakken. Wellicht
moeten we toch iets meer gaan beregenen. Ik
denk dat dit geldt voor de gehele branche. De
trend is om zo min mogelijk water te geven, maar
vaak blijkt dat je vervolgens meer in het onderhoud moet doen om de boel recht te trekken:
doorzaaien op kale plekken, prikken, bezanden.
Wij werken bij Oosthoek Groep namelijk niet alleen
graag met zo min mogelijk water en meststoffen,
maar werken ook al tien jaar zonder chemie. We
zetten enkel bemesting en sporenelementen in uit
de kassen in de omgeving. Elke tien dagen spuiten
we sporenelementen voor egale groei, gezonde
grasplanten en goede bacteriën in het bodemleven en passen we zeewier toe.’
‘Door alle randvoorwaarden waar we mee werken,
moeten we als greenkeeper voortdurend onze kop
erbij houden. Het is een uitdaging om een middenweg te vinden tussen zuinig zijn en investeren,
om tot een optimale kwaliteit te komen. Maar wij
accepteren dat er hier en daar schimmels voorkomen. Als een baan geen schimmels heeft, weet je
dat er gespoten wordt. Nederland heeft immers
geen schimmelvrij klimaat. Het grote voordeel van
onze manier van werken is dat wij al twee stappen
vooruitlopen op de rest als het gaat om het chemievrij beheer dat vanaf 2020 wordt verwacht.’
Omgaan met spanning of tegenslag
Toen Van Dijk bij Golfbaan Kleiburg aantrad als
hoofdgreenkeeper en coördinator werd van
Ockenburg en De Strijensche, zat Kleiburg midden in een grote renovatie. Inmiddels zijn er zeven
greens gerenoveerd. ‘Ik heb veel meegeholpen
met de renovatie van de laatste twee greens en
heb ze daarna in laten groeien. Eind vorig jaar was
het project afgerond. Nu zijn we nog van plan om
de schelpenpaden op te knappen met granulaat
en een nieuwe bunkerrand te maken, en alle
bunkers krijgen nieuw, ander zand. Hopelijk gaan
we de komende jaren nog een of meerdere holes
renoveren.’
Van Dijk heeft het druk, maar is niet echt ontvankelijk voor stress. ‘In elk geval zullen de mensen om
mij heen niet aan mij zien wanneer ik gestrest ben’,
lacht hij. ‘Ik neem mijn zorgen niet mee naar huis.
In mijn privéleven heb ik genoeg afleiding: ik ben
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De GrasGids, de enige objectieve bron
van informatie over natuurgras!
Zowel Marc Grooteman, Fieldmanager of the Year 2018 en Arjen Westeneng, Greenkeeper of the Year 2018
weten het al jaren. De GrasGids is de enige objectieve bron van informatie voor de prestaties van natuurgras.
Doe daarom net als Marc en Arjen en ga naar www.grasgids.nl. De gegevens op deze site zijn gebaseerd op
actueel en objectief onderzoek Cultuur- en Gebruikswaarde Grasrassen onder Nederlandse omstandigheden.

ss

Turfgra
Guide

2018

GRAS
GIDS

www.grasgids.nl
Sport
Sport •

n
• Golfgree
en dijk
n
• Berm
• Golfgree
Recreatie
and dikes
es
•
rg
n
ve
Road
• Gazo
•
ing
ap
Landsc
Lawns •

greenkeeper
of the year
nage weten aan te leggen, ook al kwamen we een
heleboel stenen en puin tegen in de ondergrond.
Deze green is nu veel droger. Achteraf bekeken
maak ik ook weleens een verkeerde keuze. Die
wordt vaak ingegeven door de planning die kenmerkend is voor een aannemer. Een voorbeeld is
prikken en bezanden van de fairways in het voorjaar, wanneer de ondergrond te nat is en de boel
dichtslibt. Ik baal stevig wanneer iets niet goed
gaat, maar leer ervan en laat het daarna los. Je
hebt er niets aan om jezelf op de kop te zitten en
met negatieve gevoelens rond te lopen.’
Ambities
Van Dijk was al een van de jongste hoofdgreenkeepers van Nederland, maar wil ook in de toekomst
nog een carrièreklapper maken. ‘Deze golfbaan is
niet mijn eindstation. Het is een tussenstap naar
werken op een kwalitatief nog betere golfbaan. Ik
doel dan niet direct op wereldtoppers zoals The
Dutch, maar wil wel een topbaan op mijn lijstje
kunnen aftikken. Ik wil deskundig worden op het
gebied van vaker en handmatig maaien en met
een groter team werken, waarmee je meer aan
je greens kunt doen. Maar voorlopig werk ik hier,
want Oosthoek Groep heeft zojuist een contractverlenging voor vijf jaar getekend. De kwaliteit
gaat ook hier vooruit door de toename van het
budget. Dat is ook geweldig om te zien.’

‘Door de droogte kwam het
zoute water landinwaarts;
dat beïnvloedde de
beregeningswaterkwaliteit’

teambegeleider bij vv Sliedrecht en heb een fijn
gezin. Mijn zoontje Jesse voetbalt bij vv Sliedrecht
en mijn vrouw Agnes en dochters Anne Marie en
Leonie rijden paard. Daar kan ik allemaal erg van
genieten.’
Van Dijk is wel een natuurlijke kartrekker. ‘Ik pak
alles aan en leid door het geven van het goede
voorbeeld. Ik vind het belangrijk om te denken
in mogelijkheden en om dingen uit te proberen.
Zo werd het bij Golfclub Kralingen onmogelijk
geacht om in de winter drainage aan te leggen in
de green, die het laagste ligt ten opzichte van de
grondwaterstand in heel Europa. Ik heb de green
vervolgens met de hand opengegraven en de drai-

Be social
Scan of ga naar:
www.greenkeeper.nl/article/27584/leon-van-dijkik-ben-een-druk-baasje-maar-neem-stress-nooitmee-naar-huis
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‘Alles wat ik nodig heb om
gelukkig te zijn: een goede
baan en blije spelers’
GOTY-genomineerde Verschuijten krijgt alles elk jaar weer voor
elkaar met beperkt budget
Wiljan Verschuijten (58), genomineerde Greenkeeper of the Year, is op de 27 holesbaan Golf de Gulbergen in Mierlo in een week tijd al tweemaal
gefeliciteerd: met zijn GotY-nominatie en met het winnen van de President’s Cup, waarbij zo’n tachtig man het tegen de clubvoorzitter opnemen.
Ondanks alle felicitaties, waarbij hij zich wat ongemakkelijk voelt, blijft hij nuchter. ‘Het werk gaat gewoon door.’
Auteur: Santi Raats
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6 min. leestijd

Bij Verschuijten gaat het werk altijd door, ook thuis.
‘Ik zit vaak op de bank of lig in bed en dan denk ik
na over wat we de volgende dag op de golfbaan
kunnen gaan doen, afgaande op de weersvoorspellingen. Wij zijn met een kleine groep greenkeepers en het is moeilijk om extra werkzaamheden
zoals prikken, opruimen en dressen erbij te doen.
Het weer moet meezitten. Voor een wedstrijd willen we de banen er graag extra verzorgd bij hebben liggen.’ Het is tekenend voor een man die niet
vooraan staat te schreeuwen over zijn ambities,
maar die wel zijn vak de hele dag door tot in al zijn
vezels ‘leeft’.
Wie mensen in de markt spreekt over Wiljan
Verschuijten, krijgt hetzelfde te horen: hoe creatief
hij is met heel weinig middelen en daarmee een
goede kwaliteit golfbaan weet neer te leggen.
Golf de Gulbergen in Mierlo is een goed bewaard
geheim onder golfers, en wanneer ze er spelen,
zijn ze aangenaam verrast door de uitdaging van
de negen holes op de berg. Wat het onderhoud
betreft is het ook niet bepaald een makkelijke
baan. De fikse berg, met hier en daar een hellingsgraad tot 40 procent, kent waterproblematiek: in
de winter is er een groot risico op te natte plekken,
in de zomer op te droge plekken.
Begrip voor de golfer
Hoofdgreenkeeper Verschuijten is een oude rot in
het vak. Tien jaar werkte hij als hovenier, daarna
tien jaar op De Eindhovensche Golf en nu is hij
alweer 23 jaar hoofdgreenkeeper bij Golf de
Gulbergen. ‘Toen ik bij De Eindhovensche begon,
was ik nog niet zo bekend met golf. Ik wist wel dat
ik in het groen wilde blijven werken en aangezien
ik mij altijd voor balsporten heb geïnteresseerd,
leek me dat een goede combinatie.’ Verschuijten
golft zelf ook. Hij speelt soms wedstrijden en is lid
van de seniorenclub, die op woensdag een balletje slaat. ‘Ik heb altijd gegolfd. Dan hoor je wat
de wensen zijn en je ziet dingen die beter kunnen
op de baan voor het spel of de beleving. Als je
zelf golft, zul je als greenkeeper nooit ervaren dat
golfers ‘in de weg lopen’. Ik zeg altijd tegen mijn
collega’s: het is geven en nemen; zonder greenkeepers geen baan, zonder golfers geen werk.’
Wanneer Verschuijten over Golf de Gulbergen vertelt, doet hij dat vanuit het oogpunt van de golfer.
‘Een deel van Golf de Gulbergen is een uitdaging.
De Sprookjesbaan is negen holes en gedeeltelijk
gelegen op een voormalige stortplaats. Het is een
baan die je met verstand moet spelen vanwege de
wind die er altijd staat. Dit is namelijk het hoogste
punt van Brabant. De berg is zo’n 200 meter hoog.
Het is wel een uitdagende baan voor de wat oude-

re spelers. Daarom hebben we een goede regeling:
spelers kunnen voor een klein bedrag een buggy
huren waar ze met twee personen in kunnen. De
negenholes-Libellenbaan is een echte parkbaan
met veel water. Deze baan ligt naast de voormalige
stort. De old course is een par 3-par 4-baan waar
veel gebruik van gemaakt wordt door wat oudere
en beginnende golfers.’
Onderhoud
De golfbaan is een van de planonderdelen van
het 325 hectare tellende Landgoed Gulbergen.
Landgoed Gulbergen is het recreatieve uitloopgebied tussen Eindhoven en Helmond. Golf de
Gulbergen wil graag laagdrempelig zijn: leden
hoeven geen geld in te leggen en het contributiebedrag is laag. Een lidmaatschap kost 900 tot 1000
euro per jaar. ‘Omdat we daardoor een beperkt
budget hebben, hoeven de greens geen stimp 9 of
10 te hebben. Maar we maaien ze op 4 mm; ze zijn
redelijk goed en houden ook goed lijn. We hebben
struisgras en roodzwenk op de greens. Helaas is
bijna de helft straatgras. Op de fairways hebben we
in september ingezaaid met RPR, fijnbladig Engels
raaigras met veldbeemd. We prikken de greens
met onze nieuwe Vertidrain 7316 tot 30 cm diep,
zodat de wortels zo diep mogelijk de grond in
groeien. Met de Vertidrain 7117 die we al hadden,
prikken we tot 15 cm diep, maar deze zetten we nu
vooral in om het vilt uit de toplaag te halen. Verder
passen we tussendoor een beetje ijzer toe om af te
harden en af en toe wat vloeibare meststoffen. We
willen met dit pakket werkzaamheden een sterkere
grasmat creëren.’
‘Om de greens goed te kunnen beregenen, moet je
er bijna met de slang naast gaan staan. De greens
die puur wit zand als ondergrond hebben, houden
geen water vast. Deze zomer hebben we een week
lang droog weer met 37 graden Celsius gehad,
waardoor het gras verbrandde. Beregenen is dus
essentieel op onze baan. We vragen een hoop van
ons beregeningssysteem, een systeem van Smits
uit Veldhoven. Dit systeem haalt regenwater uit
een vijver onder aan de stort. Dat is regenwater
dat van de 50 hectare grote stortplaats komt. Via
een ringleiding loopt dit water naar een vijver. De
vijvers zijn onderling met elkaar verbonden en uiteindelijk gaat het water via een stuw weer naar de
laagste vijver. Vandaaruit beregenen we. Een klein
pompje doet daar indien nodig wat grondwater
bij, maar die hoeveelheid zet geen zoden aan de
dijk. In een nacht beregenen pompen we 80 kuub
uit de vijver en komt er slechts 25 kuub bij.’
De greens worden om de dag gemaaid, de fairway

tweemaal in de week. Om de golfers voor te zijn
met de maaiwerkzaamheden op de fairway, moet
een team toch wel bestaan uit drie tot vier man.
‘Maar wij kunnen hier maar aan één kant beginnen
met maaien. Dus we beginnen wat later met fairways maaien om de golfers niet lastig te vallen en
gaan dan door tot vijf uur. De greens doen we wel
’s ochtends om acht uur als eerste. Die zijn klaar
voordat de spelers komen.’
Begroting
Verschuijten werkt samen met twee andere greenkeepers en in de zomer komen er twee man bij.
Dat gaat al jarenlang prima. Iedereen werkt zelfstandig en kent zijn taak. ‘We hebben een budget
van 250 duizend euro voor het hele jaar, voor alle
producten, machines en mensen. Daar moeten
de loonkosten nog vanaf. We hebben nooit adviseurs over de vloer. Voor het bemesten trekken
we bedrijven aan zoals Co Vos; die ken ik al 40
jaar, nog uit mijn hovenierstijd. We onderzoeken,
bedenken, repareren en doen eigenlijk alles zelf.
We bedenken ook zelf wat er allemaal komt kijken
bij een renovatie, maken daarvoor het plan en helpen vervolgens de aannemer mee met het uitvoeren van de renovatie. Dit alles naast ons eigen werk
in de baan. We doen zoveel op een dag. Sommige
werkzaamheden worden standaard naar de winter
doorgeschoven, zoals snoeien, vijveronderhoud en
het onderhoud van de tuin rond het clubhuis die
ik zelf heb ontworpen. Dagelijks ben ik samen met
onze vaste greenkepers Jos en Stefan en de rest
van medewerkers buiten. Ik ben alleen ’s ochtends
even binnen om mijn e-mail te checken; de rest
van de dag ben ik buiten mee aan het werk: spuiten, bemesten, holes verzetten en allerlei zaken
regelen. Als de collega’s in de zomer op vakantie
zijn, zit ik op de maaier.’
Creatief te werk
De 27 holesbaan beslaat 60 hectare, waarvan 80
procent gras is. Waar sommige banen veel bos
hebben, heeft Golf de Gulbergen vooral veel rough
en semi-rough. Verschuijten geeft toe dat het team
wat onderbezet is, aangezien de golfbaan bestaat
uit achttien grote holes en negen kleine. Zielig is
Verschuijten allerminst. Het is gewoon elke dag alle
hens aan dek en wat gedaan moet worden, wordt
gedaan. ‘Toen ik hier kwam werken, kreeg ik te
horen dat ik na een half jaar twee collega’s zou krijgen, maar die kwamen pas drie jaar later. De eerste
drie jaar heb ik alleen de old course en de nieuwe
Libellenbaan met negen holes onderhouden. Ik
weet dus niet beter dan dat het aanpoten is hier.’
‘Afgelopen zomer keek men ervan op hoe groen
onze baan was ten opzichte van andere banen,
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De groene werkpaarden
de toekomst is elektrisch

RIMMERT FM-170: DE 100% ELEKTRISCHE ZEROTURN ZITMAAIER
- Standaard maaitijd van 1 uur, uitbreidbaar tot 3 uur
- 16 PK aan vergelijkbaar vermogen
- Stil in gebruik
- Zeer wendbaar
- Subsidie mogelijkheden

De duurzame oplossing
voor padmaterialen
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ondanks ons beperkte budget, kleine team en het
feit dat onze greens vocht slecht vasthouden. We
zijn creatief om kosten te besparen door de greens
minder vaak te maaien dan andere banen, namelijk om de dag. Minder kan niet, want doordat de
fairways leemhoudend zijn, groeit het gras snel.
Tussendoor rollen we met de Truturf om de greens
redelijk snel te houden. De tijd die we besparen,
steken we in vaker beregenen. We beregenen ’s
nachts, maar we gaan overdag met de slang rond
om de droge koppen en bultjes in de mounts
handmatig te beregenen. Als je die drogere plekken helemaal laat uitdrogen, is de kans groot dat
ze hydrofoob worden en totaal geen water meer
opnemen.’
Het machinepark is turnkey ingericht. Het is nog
net niet zo dat Verschuijten en zijn collega’s maar
op de trekker hoeven te springen en weg kunnen
rijden. Hij lacht: ‘Ik heb inderdaad een paar tractors waar ik de machines al aan heb gekoppeld.
Dat stelde ik ook als voorwaarde, omdat we met
een zeer klein team 27 holes onderhouden. Ik wil
niet een uur kwijt zijn om alles om te bouwen en
daarna af te bouwen; dan krijgen wij helemaal
niks gedaan op een dag. We kunnen alle tijd goed
gebruiken en moeten die niet verspillen.’
In het machinepark staan drie Kubota’s 2150,
een Kubota 4200, Kubota B2530 HDUA met
toebehoren, Kioto CK35H compacttractor, slit-

ter en messen, Mullos-strooier, twee Redexim
Verti-drains, een Toro-greenmaaier, elektrische
greenmaaier Jacobsen Eclipse 322, Jacobsen
LF570 4WD-fairwaymaaier, Jacobsen AR 722-finecut-cirkelmaaier, Toro 3500-maaier, Ransomes
Super Certes-kooimaaier, Husqvarna-taludmaaier,
Trimmy en mes, Toro-greenmaster 3250 met
accessoires, aanhangwagen, bladblazer, meststrooier, kantaansnijder, Ryan Jr.-zodensnijder,
greensspiker en -seeder, verticuteermachine, Toro
3250-verticuteereenheid, Gasonline Tri Head Roller
52, APV-strooier 25200 m4, Smithco-bunkerhark,
Wide Spin 1530 TM, slitter, Amazone-veegmachine,
Hardi-spuit, Jacobsen G-Plex III-dieselmaaier,
Vedo-doorzaaimachine DZ212,035T, Trilo BL400bladblazer, Shockwave 1.55, vijf buggy’s met accu’s
en laders, een TCM-heftruck, voertuig Polaris
Ranger HD EV, Jacobsen GP400 met tee-set en
achterrolborstels, clubcar met laadbak, Doosangraafmachine, en oorspronkelijk drie trailers voor
greenmaaiers, waarvan er in 2012 een werd gestolen.
Uitdagingen in baanonderhoud
De grond rondom de berg is niet de beste grond
en is leemhoudend. ‘In de winter hebben we hier
veel problemen met afwatering. We hebben dit
jaar vijf fairways omgespit, er nieuwe drainage in
gelegd en ze opnieuw ingezaaid. De afwatering
vormt ook een probleem op steile delen van de

baan. Ook de 8 kilometer gemalen lavapaden en
1500 meter asfalt vergen veel onderhoud. De berg
kent hellingvlakken van 30 procent. De paden eroderen daar gigantisch na een stortbui. We hebben
35 buggy’s waarmee spelers naar boven kunnen
rijden voor 6 euro. Deze rijden de paden bij nat
weer kapot en ze worden door het rijden op de
paden vuil en smerig. Asfalt is te duur. We hebben
tot nu toe een goedkope oplossing van roosters
met grind, maar daar kun je lastig bochten mee
leggen. We kijken nu wat een betere, eveneens
goedkope oplossing is voor de paden.’
Toekomst
Over tien jaar hoopt Verschuijten af te zwaaien. ‘Ik
hoef niet meer naar een andere golfbaan. Ik geniet
hier van mijn vrijheid en het lukt mij telkens weer
om binnen het budget een goede baan af te leveren. De spelers zijn tevreden en ze kunnen lekker
golfen. Dat is alles wat ik nodig heb om gelukkig te
zijn: een goede baan en blije spelers.’

Be social
Scan of ga naar:
www.greenkeeper.nl/article/27606/verschuijtenalles-wat-ik-nodig-heb-om-gelukkig-te-zijn-eengoede-baan-en-blije-spelers
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NGA-Nieuws

Woord voorzitter…
Times are changing
Tijden veranderen. Stilstand is achteruitgang. Beide gezegdes zijn een waarheid als een koe. Hoe cliché
ze ook zijn, ze kloppen meestal wel en dat is maar goed ook. Nieuwe ontwikkelingen stimuleren over
het algemeen nieuwe inzichten en vooruitgang.
In ons wereldje gaan deze principes ook op. Externe ontwikkelingen dwingen ons om te veranderen en
te innoveren. Zo hebben we te kampen (gehad) met: het kwaliteitsniveau op de topbanen dat moest
worden geëvenaard, de financiële crisis die de budgetten drukte (en nog steeds drukt), het dreigende/
komende verbod op chemie enz. Elk van deze bewegingen heeft iets positiefs met zich meegebracht.
Evenzo hangen er ook minder positieve gevolgen aan sommige ontwikkelingen. Een effect dat pijnlijk
duidelijk naar voren komt, is het stagneren van het personeel. Opleidingen hebben het moeilijk om
de klassen te vullen en personeel blijft angstvallig plakken op de plek waar ze ‘veilig’ zitten. Het wordt
steeds lastiger om personeel te vinden.
Zeker het laatste punt is er een waarin wij niet uniek zijn. Meerdere praktische beroepen hebben een tekort aan (goed) personeel.Veel van
die andere beroepen hebben echter een voordeel en dat is dat ze een groot deel van de maatschappij treffen. Wordt er niet gebouwd, gereden, gerepareerd, dan zal de maatschappij daar direct problemen van ondervinden. Daardoor zie je ook veel initiatieven die nieuw personeel
stimuleren.Voor ons is deze noodzaak minder; daarom hebben we ook geen instanties die op landelijk niveau campagnes in het leven roepen.
Dit moeten wij dus zelf doen! Hoe, dat ga ik hier niet verkondigen, simpelweg omdat ik het ook niet weet. Wat ik wel weet, is dat een betere
wereld bij jezelf begint. In 2019 zal de NGA het thema TROTS omarmen. Dit thema behelst heel veel en ik ben benieuwd wat we hiermee
teweeg kunnen brengen.
Ik laat jullie achter met een opgave. Namelijk: wees TROTS. Communiceer met golfers, instrueer collega’s, maak mooi werk en deel het. Het
interview ‘even voorstellen’ met André Hoorn kan je wellicht inspireren.
Succes!
Jannes Landkroon

Schools plezier tijdens de NGA-vakdag
Het is leuk om dingen niet te kunnen, want dan kun je iets nieuws leren.
Het thema van de NGA-vakdag 2018 was back to school. Een toepasselijke en uitstekende locatie voor deze dag was gevonden en ervaren
bij IPC Groene Ruimte; wat een gastvrijheid! Gouden sponsoren toonden op vaak interessante wijze hun producten en/of diensten.Verder
waren er workshops en een slagkooi voor de longest drive (elkaar
uitdagen, grenzen verleggen), met grote dank aan Jurrian van der Vaart,

BBQ, versnaperingen en kookkunsten Pierre Wind. De nieuwe PTCsponsor Textron werd bekendgemaakt, de eerste NGA-posters over
onkruiden werden uitgereikt aan Arijan van Alphen en Flip Wirth en
er werd afscheid genomen van Dave Muis als NGA-bestuurslid. Alle
betrokkenen heel hartelijk bedankt voor jullie aanwezigheid en inzet.

André Hoorn – ernaartoe of ervanaf
De NGA interviewt (nieuwe) leden, met als doel elkaar te
leren kennen en te inspireren.
Auteur: Monique Madsen
Je bent sinds kort lid van de NGA. Je schreef bij je
aanmelding: ‘Sinds ik in maart dit jaar de overstap
gemaakt heb naar het greenkeepersvak, is er een wereld
voor mij opengegaan.’ Wil je deze nieuwe wereld
omschrijven?
Uit de wereld van de sales ben ik overgestapt naar het beheren van een
grasmat, in dit geval het beheren van een golfbaan.Vijf jaar geleden heb ik
mijn GVB gehaald. Als golfer speel je de baan, beoordeel je de greens etc.
Nu beheer ik samen met een gedreven team de baan van Golfclub
Havelte en kijk ik er heel anders tegenaan. Ik volg op dit moment de
opleiding assistent-hoofdgreenkeeper bij de HAS. Wat ik bedoel met
dat er een wereld voor mij opengaat? Als je over een golfbaan loopt, is
deze doorgaans groen. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar voor een groen
en gezond grasbestand zijn tal van zaken van invloed, onder andere de
grondsamenstelling, weersinvloeden en uiteraard het beheer ervan. Al
deze variabelen maken het vak greenkeeper fascinerend. In de sales had
ik te maken met targets en omzet draaien. Nu is onze target dat de baan
100 procent bespeelbaar, netjes, duurzaam en attractief moet zijn. Door
gedrevenheid moeten we obstakels overwinnen, de baan in topconditie
houden door het toepassen van kennis en optimale samenwerking. Ik heb
een militaire achtergrond; daarvan heb ik meegekregen dat teamwork
op nummer één staat. Je doet het samen, met je team! Alleen dan kun je
presteren. En door de aanwezige kennis binnen je team maximaal te
benutten, kom je tot een goed resultaat. Kennis kan ik ook opdoen door
het bijwonen van bijvoorbeeld de NGA-Vakdagen. Het is goed om
collega’s van andere banen te ontmoeten. Ik ben bij mijn aanstelling als
greenkeeper direct lid geworden van de NGA, omdat ik dat belangrijk
vind.
‘Mocht je voor het item 'even voorstellen' nog op zoek
zijn naar iemand, dan zijn jullie van harte welkom op onze
baan.' Deze proactieve houding was voor mij de reden om
je direct te vragen mee te werken aan dit nieuwe item,
‘even voorstellen’. Kies je in de context van werk, familie,
relaties, gezondheid etc. ook voor een ‘ernaartoehouding’?
Ja, dat is een karaktereigenschap van mij. Ik ben een open persoon. Met
een open houding bereik je meer en kun je het gesprek aangaan. Ik vind
het belangrijk een goede relatie met de golfer te hebben. Doordat ik zelf
veel golf, kom ik regelmatig in contact met andere spelers, zowel van
binnen de club als greenfeespelers. Als golfers naar mij toe komen met
een vraag of een opmerking en ik heb tijd, dan geef ik altijd tekst en uitleg.
Ik ben van mening dat dit bijdraagt aan het wederzijdse respect.
Vertel eens iets over jezelf. Wat doe je in het dagelijks
leven?
Ik ben 34 jaar jong, woon samen en heb een zoon van acht jaar. In mijn
vrije tijd besteed ik veel aandacht aan onze hond, Erös, een Hongaarse vizsla. Samen volgen we jachttraining en gaan we als voorjagers mee op jacht.

Ik wandel en ben veel
buiten. Ik golf regelmatig,
gemiddeld twee keer
per week. Ik lees veel
vakliteratuur en probeer
mezelf constant te ontwikkelen. Ik zoek ook
een balans in wie ik ben,
leef naar mijn waarden.
Als je voor jezelf bepaalde waarden hebt en er niet naar handelt, dan heb je een interne strijd.
Balans is het sleutelwoord.
Hoe zou je (jonge) mensen motiveren om greenkeeper te
worden?
Ik zou ze de volgende vragen willen stellen: Wil jij buiten, in een gezonde
omgeving en in teamverband werken? Houd je van uitdagingen en wil je
graag op de proef gesteld worden? Wil jij je kennis tot in perfectie
toepassen? Hier kun je toch geen NEE tegen zeggen.
Het is herfst. Hoe kijk jij tegen de verschillende
seizoenen aan?
Elk seizoen heeft zijn kenmerken en het daarbij behorende onderhoud.
Voor mij is dit een leerjaar. Ik vind het verbluffend om te zien dat onze
baan zich zo goed herstelt na zo’n heftige zomer. Ik vind het indrukwekkend wat de seizoenen doen met de baan. Het fascinerende is dat je
overal invloed op hebt, behalve op het weer. Als greenkeeper ben je een
bepalende factor in het geheel.
Hoe zouden collega’s en vrienden jou omschrijven?
Prater, teamplayer, perfectionistisch, gedreven en iemand die goed kan
relativeren.
Wie is je grote voorbeeld?
Op dit moment mijn hoofdgreenkeeper Hans Mom. Hij deelt al zijn
kennis met mij. Daarnaast ook onze projectleider Erik van Wijhe; hij is een
lopende greenkeeping-encyclopedie.
Heb je een lijfspreuk?
Alleen doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen. Stel doelen en
zorg ervoor dat je ze behaalt.
Vraag voor een vakgenoot: welke vraag en aan wie?
De vorige Greenkeeper-special ‘Bernardus’ vond ik erg boeiend. Graag
maak ik van deze gelegenheid gebruik om golfcourse-superintendent de
heer Richardson en/of hoofdgreenkeeper de heer Van de Weert de
volgende vraag te stellen: kunnen we een datum prikken voor een
rondleiding? (info@ngagolf.nl)
Wat moet de lezer bijblijven na het lezen van dit
interview?
Durf te veranderen, doe wat je echt graag wilt doen en blijf jezelf daarin
ontwikkelen. Stilstaan is achteruitgaan.

NGA-Nieuws

De 54e ALV van de Nederlandse Greenkeepers Associatie
Voor de 54e ALV op 1 oktober 2018 hebben zich 42 leden aangemeld. Dit
aantal ligt in lijn met voorgaande jaren. Enkel de laatste bijeenkomst op The
International Golf Club in 2017 was daarop een uitzondering.
De 54e ALV wordt gehouden op een passende en geschikte locatie, de
greenkeepersloods van Golfclub De Hoge Kleij. De ontvangst is goed
verzorgd met koffie en iets lekkers erbij. In de loods is alle apparatuur en
meubilair aanwezig om te vergaderen. De ruimte is verwarmd; dat is fijn,
want buiten is het fris door de regen.Vanwege het tijdstip van de aftrap van
de vergadering en het feit dat het maandagmorgen is, zijn veel greenkeepers
iets later. De voorzitter, Koert Donkers, neemt voor de laatste keer het
woord. Na deze vergadering geeft Koert het stokje door. Om te beginnen
wordt er stilgestaan bij het overlijden van Jeff Collinge. Meneer Collinge
heeft veel betekend voor greenkeeping in Nederland.
Vervolgens wordt verdergegaan met de gebruikelijke onderwerpen. De
communicatie verloopt prima. De nieuwsbrief wordt goed ontvangen en
de sociale media doen het goed. Ook de opleidingen draaien goed. Er is
aanwas voor de toekomst.Vanuit de regio’s is er positief nieuws: de evenementen, zoals de gewasbeschermingsdagen, de regiodag in de Arena en de
laatste ALV op The International Golf Club, werden zeer goed bezocht en
positief ontvangen.
Helaas gaat Dave stoppen met zijn NGA-bestuursfunctie. Dave heeft een
nieuwe uitdaging gevonden in de glastuinbouw. Koert bedankt hem voor
zijn enthousiasme, gedrevenheid en nieuwe ideeën. Ook de Vakdag, die nog
door Dave zal worden georganiseerd, ziet er veelbelovend uit.
Over de financiën kunnen we kort maar krachtig zijn. Het is allemaal keurig
op orde, ziet er goed uit met een mooi resultaat. Na nog wat laatste punten gaan we over tot het afscheid van Koert. Met pijn in het hart gaat Koert
het NGA-bestuur verlaten. Hij geeft het stokje door aan Jannes. Jannes
vertelt even kort wat Koert als voorzitter heeft gerealiseerd: om te beginnen natuurlijk het nieuwe logo en daaropvolgend een bij deze tijd passende
nieuwe website. Koert was daadkrachtig en duidelijk en heeft het huidige
bestuur bij elkaar gebracht. Als laatste benoemt Jannes het jaar 2019 tot het
jaar van Trots.

Agenda / save the date
Dinsdag 27 november - Golf & Groen Symposium, landgoed de
Horst, Driebergen
Woensdag 28 november - TuRF Kennisdag, landgoed de
Horst, Driebergen
Woensdag 9 januari - BVO-dag, PSV-stadion, Eindhoven:
Woensdag 23 januari Nationale Grasdag, Willem II-stadion, Tilburg

NGA – inside the ropes
• Presentatie eerste exemplaar van de kruidenposter aan Flip Wirth
en Arijan van Alphen. In het kader van de Green Deal heeft de
Golfalliantie budget beschikbaar gesteld en heeft de NGA samen
met Flip en Arijan deze poster ontwikkeld.
• Liber Personeelsdiensten heeft het sponsorschap van ProTurfCare
niet gecontinueerd. In Ransomes Jacobsen is een volwaardig
alternatief gevonden.Vanaf heden is PTC dus powered by Melspring
(Jos Theunissen) en Ransomes Jacobsen (Cees Wolters).
Als lid van de NGA ontvang je het blad Greenkeeper. Dit voordeel
breiden wij uit. Wil je in plaats van Greenkeeper het blad
Fieldmanager ontvangen? Geef het aan ons door via een mail naar:
info@ngagolf.nl

27e Greenkeeperswedstrijd
Op maandag 1 oktober 2018 was de jaarlijkse NGA-greenkeeperswedstrijd op golfbaan De Hoge Kleij. De weersomstandigheden waren iets
minder dan de weken ervoor, maar dat weerhield een 90-tal greenkeepers en sponsoren er niet van om te gaan strijden voor de prijzen. In
alle vroegte was het greenkeepersteam van De Hoge Kleij bezig om
de baan te prepareren voor de wedstrijd, onder leiding van Vincent de
Vries en nog enkele andere greenkeepers van aannemer fa. J. de Ridder
die sponstaan hulp aanboden. De baan was in topconditie. De meeste
spelers hadden moeite met de supersnelle greens. Tijdens de wedstrijd
werd de innerlijke mens niet vergeten, in de vorm van een borrel en
een sateetje. Na de prijsuitreiking was er een heerlijk buffet en na
afloop kon iedereen weer voldaan huiswaarts keren.
Graag willen we de volgende mensen bedanken voor het slagen van
deze dag:
• Golfbaan De Hoge Kleij
• Greenkeepersteam
• Marieke Verdouw (manager)
• Horeca De Hoge Kleij
• Ruud de Deugd (VGR, lunch, baancatering)			
ª Twan van Wijk (ICL, lunch)
• Peter Mook en Bart van Kollenburg (Vos Capelle, baancatering)
• Monique Madsen (NGA)						
• Sponsoren (prijzen wedstrijdtafel)
Uitslag wedstrijd en clinic:
Clinic:
Jochem van de Kamp
1e		
Marcel Nijssen		
2e
Koen de Jong		
3e
Wedstrijd Birdies 10 x
Longest drive:
Sponsoren: Mark Timmermans				
hcp 36+ Jasper Zwarst					

24 – 36 Peter Bobeldijk
0 – 24 Leon van Dijk
Neary:
Sponsoren: Roy Merkenhof				
hcp 36 + André Hoorn					
4 – 36 Wim Hageman					
0 – 24 Jan-Huub van der Heijden
Sponsoren:
3e Niels Dokkuma hcp 18,3 34 ptn					
2e Mona Barnstijn hcp 22,0 35 ptn					
1e Peter Mook hcp 30,0 39 ptn
Hcp 36 +:
3e André Hoorn hcp 46 20 ptn					
2e Henk Dasselaar hcp 54 27 ptn					
1e Ronald Rietveld hcp 54 29 ptn
Hcp 24 – 36:
3e Richard Kemkens hcp 34,2 32 ptn				
2e Peter Bobeldijk hcp 34,0 35 ptn					
1e Richard Ferdinands hcp 27,6 34 ptn
Hcp 0 – 24:
3e Ties Straatman hcp 20,6 37 ptn (2e 9 17 ptn)				
2e Stefan Ottens hcp 20,2 37 ptn (2e 9 21 ptn)				
1e Manfred van de Wal hcp 16,5 39 ptn
Manfred heeft voor de derde keer de wedstrijd gewonnen en krijgt een
replica van de wisselbeker. Alle prijswinnaars: proficiat!
De wedstrijdcommissie,					
Jan-Huub van der Heijden,Vincent de Vries, Antoon Kuijstermans

NGA-sponsorlijst
De NGA kan niet zonder leden en ook niet zonder sponsors. Gelukkig
hebben we bij de NGA vele sponsors uit verschillende branches, zoals:
Golfbaantoebehoren en overall leveranciers:
Dutch Golf-Supplies, Duchell, Eurofins, Xpert4Growth, Husqvarna,Vos
Capelle, Oxland, ProGrass, Range King,Vitagro, Liber Greenkeeping,
Fullriver Europe.
Golfbaanaanleg en -onderhoud en consultancy:
A.H.A. de Man, Buiting Advies, De Enk Groen&Golf, Has Kennis
Transfer, I.P.C. Groene Ruimte, J. de Ridder, Jos Scholman, Mobarn, NGF,
NLadviseurs, Praktijk Centrum Sport & Golf ,VGR Groep,
Vos Ruinerwold Golf, Oosthoek Groep.
Graszaden:
Barenbrug Holland, DLF.

Meststoffen/gewasbescherming/bezandingsmateriaal:
Bayer Environmental Service, Compo Expert, DGP Getros
Handelsonderneming, Heicom, ICL Specialty Fertilizers, Koers,
Melspring, GreenMix, Aqua-Aid.
Beregening:
Aquaco, Bas van Oosterhout, Smits Leading Water Solutions,
Verhoeve Watertechniek.
Machines:
Belrobotics, C. v.d. Pols & Zn, DBS Maaitechniek, Gebr. Bonenkamp,
GKB Machines, Jean Heybroek, Milati Grass Machines,
Kraakman Perfors B.V., Maredo, RDM Parts.
Kleding (PBM), gereedschap, mest en graszaad:
Vitagro,Vos Capelle.

'Werk op een negen holes
wordt echt onderschat’
GOTY-genomineerde van der Woude runt zijn baan met klein team en beperkt
budget
Wim Telgen, baancommissaris van de Veluwse Golfclub, is trots op zijn hoofdgreenkeeper. Op de website van de golfvereniging schrijft hij dat André
van der Woude (44) op de Barenbrug Golfdag afgelopen juni de De Bree Prijs in ontvangst mocht nemen wegens ‘bijzondere diensten’, in Van der
Woudes geval de succesvolle bestrijding van het straatgras in de greens op de Veluwse Golfclub. GotY-genomineerde Van der Woude mocht met zijn
gezin een week naar een Duits resort.
Auteur: Santi Raats
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Na de middelbare technische school en een bijbaan in De Apenheul kwam Van der Woude als
assistent-greenkeeper terecht op golfbaan Het Rijk
van Nunspeet. Daar werkzaam behaalde hij al snel
zijn greenkeepers- en hoofdgreenkeepersdiploma.
Vanaf januari 2006 kwam Van der Woude te werken
op de Veluwse Golfclub en daar werd hij in 2011
hoofdgreenkeeper. ‘Het Rijk van Nunspeet is een
heel drukke commerciële baan. Maar ik ben een
sociaal ingesteld persoon en ben begaan met
anderen. Bij een vereniging zoals deze heb ik niet
het gevoel dat ik een nummer ben of dat anderen
dat zijn.’
Verantwoordelijkheidsgevoel en credits
Van der Woude beaamt dat zijn relatie met de vereniging, en met de baancommissaris in het bijzonder, zeer goed is. ‘Ik kom regelmatig in het clubhuis
en doe mee aan de zomeravondcompetitie (handicap 34, red.). Ik word overal bij betrokken door de
club. Ik ga in de praktijk niet overal op in, omdat er
teveel te doen is in de baan en omdat ik mijn twee
collega’s niet wil opschepen met al het werk.’

‘Normaal gesproken neem ik
pas in januari of december
vakantiedagen op’

‘Maar omdat alles in goed vertrouwen gebeurt,
heb ik veel vrijheden en voelt het, alsof ik me niet
hoeft te verantwoorden tegenover de baancommissie. Natuurlijk deel ik alles mee, zodat de baancommissaris precies weet wat we aan het doen
zijn, waarom we iets doen en welke werkzaamheden eraan zitten te komen. De leden spreken me
niet persoonlijk aan, maar via de baancommissaris.
Daardoor kan ik me op onze hoofdtaken blijven
focussen. Als de wedstrijdleiding me benadert
voor pinposities, ga ik daar wel op in. Natuurlijk
voel ik mij in de allereerste plaats verantwoordelijk
voor de baan. Ik werk door totdat het werk af is;
daardoor werk ik in de zomer vaak langer en bijna
elk weekend een ochtend. Normaal gesproken
neem ik buiten de zomervakantie pas in januari
of december vakantiedagen op. Maar als de werk-

zaamheden het toelaten, kan ik gerust even kort
vrij nemen, of afspraken buiten de deur inplannen.
Die credits heb ik zelf verdiend.’
Klein team, veel werk
In het team werkt Van der Woude met twee
collega-greenkeepers, maar hij vindt dat de uitdaging voor hen minstens zo groot is als voor een
team van twaalf man op een 27 holesbaan. ‘Op
een grote baan beschikt het team vaak over een
beregeningsspecialist en iemand die de machines
onderhoudt. Als je een team van twaalf man hebt,
kun je alles volgens een planning of schema uitvoeren en heb je meer ruimte om met mensen te
schuiven. Bij ons ligt de verantwoordelijkheid om
de baan goed te krijgen bij ons drieën. We doen
alles zelf, en dat terwijl op onze baan veel wedstrijden worden gehouden, vaak qualifying en ook nog
shotgun, wat ons belemmert bij het onderhoud
van de baan.’

maand suiker voor het stimuleren van bodemleven en grasgroei. In het voorjaar is dat twee kilo
suiker per green en daarna een kilo per green. Ik
los de suiker samen met zeewier op in water en
spuit dat over de greens. De werking ervan is nog
niet wetenschappelijk bewezen, maar ik doe het
onder het motto: baat het niet, dan schaadt het
niet. Bovendien kost suiker bijna niets. Maar ik
meen te zien dat de suikerbehandelingen hebben
geholpen.’
‘Ik ben creatief met spuiten: ik meng alles door
elkaar wat maar mogelijk is. Daarvoor loop ik
natuurlijk nauwgezet de etiketten na en overleg
ik met de leveranciers, want het is niet de bedoeling dat het spuitbeeld verandert door verklontering. Middelen combineren met spuiten scheelt
belasting van de baan, rijbewegingen, en dus ook

‘We verzorgen de baan tot op detailniveau om de
400 leden tegemoet te treden. We steken extra tijd
in maaien, rollen, bunkers bijwerken, vaak holes
verzetten en pinposities veranderen. Omdat we
over een kleine pomp beschikken, hebben we
alleen een beregeningsinstallatie voor greens en
tees. Fairways beregenen we slechts incidenteel en
dan handmatig. We stellen de sproeiers zodanig
af dat bepaalde plekken niet verdrogen. Zelfs de
beregeningslekkages repareren we zoveel mogelijk
zelf. Het is zonde van het budget om daar iemand
voor te laten komen als je het zelf kunt oplossen.’
Suiker spuiten
De drukte resulteert in een aanpakkersmentaliteit
in het greenkeepingteam. ‘Op een 27 holesbaan
zoals Het Rijk van Nunspeet is men in de gelegenheid tijdelijk negen holes te sluiten voor baanonderhoud. Dan gaan ze met zes man uitgebreid aan
het werk. Ze werken er met een jaarplanning waar
niets tussendoor komt en strooien kunstmest per
weeknummer; beregenen doen ze ook veel. Maar
door ons beperkte budget moeten wij heel goed
nadenken of we iets kunnen doen op het moment
dat we dat willen. Wij zorgen eerst voor een tijdelijke green met een fatsoenlijke hole, voordat we
ergens aan de slag kunnen. Ook kunnen we alleen
maar strooien wanneer het écht nodig is, omdat
we door de kleine pomp de kunstmest niet kunnen inregenen. We wachten met spuiten totdat
het regent. Dat komt neer op een gemiddelde van
eens per vijf of zes weken. Om te weten wat het
gras nodig heeft, nemen we altijd monsters. Met
beregenen passen we wetting agents toe. Ik zet
ook zeewier in op de greens en spuit eenmaal per

www.greenkeeper.nl
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Wie wordt
Greenkeeper
of the year?

2019

Het vakblad Greenkeeper organiseert in december 2018
voor de zesde keer op rij, de verkiezing van de
Greenkeeper of the Year. Met dank aan de sponsors
Jean Heybroek en ICL gaat een deskundige jury dit jaar
weer op zoek naar de beste, meest getalenteerde
Greenkeeper van Nederland.
Kijk voor meer informatie op
www.greenkeeperoftheyear.nl

27 november
2018

Horst
Landgoed de
Driebergen

Wie wordt de opvolger
van Arjen Westeneng als
Greenkeeper of the Year 2019?

www.greenkeeperoftheyear.nl
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werken negen maanden lang negen uur per dag
en vanaf december zesenhalf uur per dag. In de
weekenden verzetten we holes en teemarkers,
vegen we dauw, maaien we greens en rapen we
ballen.’
Aansturing
Op Het Rijk van Nunspeet werd van hem als hoofdgreenkeeper verwacht dat hij enigszins autoritair
zou aansturen. ‘Dat hoeft hier niet. Wellicht ben
ik hier wat te makkelijk, want ik vertrouw er volledig op dat mijn collega’s hun werk goed doen.
Niemand haalt het bij ons in zijn hoofd om tien
minuten eerder koffiepauze te nemen. Wij schuiven juist vaak later aan tafel, omdat we ons werk
eerst af willen hebben. Als je wilt, kun je aan het
werk blijven op onze baan. We moeten bewust
even de rem erop gooien en rust nemen, een
boterham eten en een sociaal gesprek houden
over andere zaken dan werk. Ik grijp natuurlijk in
als het werk echt scheef loopt, maar dat gebeurt
zelden tot nooit. Ik besef dat een groter team
strakker geleid moet worden. Als je zeven man
hun gang laat gaan, zijn er altijd een paar die een
loopje met je nemen of de randjes opzoeken.’
irritatie van de spelers. Wetting agents bijvoorbeeld
kun je nergens mee mengen, maar zeewier en
meststoffen wel.’

‘De Veluwse Golfclub heeft
soms vier shotguns in de
week en jaarlijks veel
wedstrijden, waarvan drie
qualifying’

‘We verticuteren en prikken met holle pennen om
het vilt terug te brengen. Verder stimuleren we de
goede grassen – roodzwenk en struisgras – door
te beluchten. We dressen ook regelmatig om de
toplaag te verschralen en het straatgras uit te drogen. We zaaien vaak door. We hebben het percentage straatgras van 40 procent (toen ik hier kwam
werken) teruggebracht naar onder de 20 procent
in 2017. Dit jaar is dat percentage nog verder naar
beneden gebracht door het droge weer.’

Machines
Alle machines worden door het kleine team zelf
onderhouden. ‘Dagelijks maken we alle machines
schoon en smeren we ze door. Vaak gebeurt dat ‘s
middags, wanneer de baan voor de leden is en wij
alle werkzaamheden in de baan hebben afgerond.’
De golfvereniging heeft op advies van Van der
Woude een maaier aangeschaft voor tees en foregreens en greens in één: een Toro 3400 met snelwisselsysteem en verticale maaiunits. ‘We kunnen
de kooien snel wisselen, zoals de naam van het
systeem al aangeeft. Dit brengt de onderhoudstijd
omlaag en je bespaart ruimte in de schuur met
zo’n combimachine. Het was altijd een hele marteling om alle machines de schuur in te krijgen. De
kooien staan op rubberen matten, waardoor je ze
kunt aan- en afkoppelen zonder te hoeven tillen.
Ergonomisch een hele vooruitgang. Daarnaast
hebben we een nieuwe fairwaymaaier en een cirkelmaaier voor de (semi-)rough. Voorlopig gaat de
hand even op de knip wat betreft investeringen in
machines, want de vereniging is momenteel bezig
met een uitbouw van het clubhuis.’
Langer seizoen
‘Omdat golf populairder is geworden en mensen
die qualifying spelen voor een hogere handicap
door uitstelgedrag vaak aan het einde van het
seizoen spelen, werken wij dan langer door. In
november hebben we het vaak nog druk; in
december kunnen we weer rustig ademhalen. We

Leerschool
De greens zijn Van der Woudes kinderen. Hij vindt
het lastig om de werkzaamheden daaraan zelfstandig door zijn collega’s te laten uitvoeren. ‘Als
het gras op de greens ziek is, kan ik daar flink over
lopen piekeren.’ Toch is hij door de jaren heen meer
gaan relativeren. ‘Toen ik assistent-hoofdgreenkeeper was op Het Rijk van Nunspeet, werd het beregeningssysteem vernieuwd door de aannemer. Ik
moest dat controleren. Ik nam mijn taak zo serieus,
dat ik tegen een burn-out aan liep. Daar heb ik van
geleerd. Sinds ik kinderen heb, doe ik wel alles wat
ik kan, maar daarna laat ik het los. Ik wéét dan dat
ik er alles aan heb gedaan, maar realiseer me dat
mijn inspanningscapaciteit ook grenzen kent. Ook
kan ik nu mijn energie jaarrond beter verdelen dan
vroeger, want ik weet: nu, in de winter, moét je
een tandje terug, om krachten op te doen voor het
volgende drukke seizoen. De hoeveelheid werk op
negen holes wordt echt onderschat.’

Be social
Scan of ga naar:
www.greenkeeper.nl/article/27616/andr-van-derwoude-de-hoeveelheid-werk-op-een-negen-holesmet-een-klein-team-wordt-echt-onderschat
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'De zoon van' bewijst zich
op Naarderbos
GOTY-genomineerde Timmerman is intrinsiek gemotiveerd
Silvain Timmerman (26) is er jong bij als genomineerde voor de titel Greenkeeper of the Year. Misschien moet hij zich wel extra bewijzen in de
greenkeeperswereld als ‘zoon van de baas’. Maar dat doet hij dan ook met verve. Met jeugdig enthousiasme zet hij zich als hoofdgreenkeeper in om
golfbaan Naarderbos maximaal glans te geven.
Auteur: Santi Raats
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Timmerman is niet de eerste Greenkeeper of
the Year-genomineerde die uit de stal van Vos
Ruinerwold Golf komt. Zijn collega Jolanda Vonder,
eveneens hoofdgreenkeeper (te Ommen), werd
Greenkeeper High Potential in december 2015, en
hoofdgreenkeeper Erik van Wijhe, destijds hoofdgreenkeeper op golfbaan Havelte en nu bedrijfsleider van de andere negen golfbanen die Vos
Ruinerwold Golf in onderhoud heeft, was genomineerde Greenkeeper of the Year 2014.
Oriënterende jeugdfase
Timmermans loopbaan begon relatief vrijblijvend,
maar heeft hem inmiddels volwassen gemaakt. De
jonge hoofdgreenkeeper, die een mix van ontspanning, bescheidenheid, warmte en relativeringsvermogen aan de dag legt, vertelt hoe hij het vak in
rolde: ‘Ik ben een sportfanaat. Ik heb de opleiding
Sport en Beweging gedaan. Toen ik mijn scooterrijbewijs gehaald had, ben ik echter seizoensonderhoud gaan doen op Golfclub Emmeloord voor Vos
Ruinerwold Golf. In de winter deed ik winterwerk
en raapte ik ballen op verschillende banen.’
Timmerman bleek op het vlak van greenkeeping
al snel een leergierig baasje. In september 2015
vertrok hij voor een jaar naar Amerika, om te werken op de 18 holes Harbour Town Links Course op
het Sea Pines Resort in South Carolina. Hier wordt
het RBC Heritage Golf Tournament als onderdeel
van de PGA Tour gehouden. Daarnaast volgde hij
de online studies Turf Care Management en Golf
Course Management advanced aan de Ohio State
University. Daarvoor vervulde hij praktijkopdrachten op de golfbaan. Maandelijks stuurde hij een
reportage in over zijn werkzaamheden. ‘Hier heb
ik onder meer geleerd hoe belangrijk het is om
te beluchten, de dauw van de greens te halen, de
bunkerranden hard en de bunkerbinnenkant zacht
te krijgen door te rollen, en om mooie gelijke lijnen
vanaf de zijkant van de bunker aan te brengen. Ik
pas deze zaken nog steeds toe.’
Om verder te leren, vertrok hij naar een privégolfbaan in Nieuw-Zeeland. Hier bleek dat de jonge
Timmerman op zoek was naar intrinsieke motivatie. Het werk, waarbij drie greenkeepers elke dag
aan het werk waren voor slechts 25 golfers, bood
niet voldoende uitdaging. Hij brak deze periode af
en ging op reis door Azië. ‘In 2016 kon ik komen
werken op Drentse Golfclub De Gelpenberg en
deed ik de greenkeeperopleiding. Deze opleiding
wakkerde mijn ambitie aan. Op De Gelpenberg
heb ik anderhalf jaar gewerkt, waarvan een half
jaar als assistent-hoofdgreenkeeper. Al snel droeg
vertrekkend hoofdgreenkeeper Roelof Lanting het

stokje aan mij over. Ik ben daar nog ruim een jaar
hoofdgreenkeeper geweest.’
Volwassenheid: verantwoordelijkheid nemen
Dit jaar riep de plicht: ‘De directie vroeg mij om
als hoofdgreenkeeper aan de slag te gaan op
Golfbaan Naarderbos, waar Vos Ruinerwold Golf
per 1 januari 2018 het onderhoud had overgenomen van De Enk Groen en Golf. Deze golfbaan ligt
relatief afgelegen in ons werkgebied in NoordoostNederland. Omdat het bedrijf hierdoor minder
zicht heeft op het werk, besloot de directie om er
een vertrouwd iemand de leiding te geven.’
Timmerman, die nooit eerder plichtplegingen
had hoeven uitvoeren en tot nu toe altijd vrij was
geweest: ‘Ik voelde een lichte druk om te slagen,
want ik wilde absoluut niet dat de directie ooit
een telefoontje zou krijgen met de mededeling
dat op Naarderbos alles in de soep loopt.’ Deze
lichte druk zorgde ervoor dat hij vol aan de slag
ging om zijn organisatie stevig neer te zetten. Zijn
vader en directeur Albert Timmerman komt weleens aanwaaien, maar zij zijn dan elkaars gelijke.
‘In eerste instantie komt hij om te zeggen hoe het
moet’, lacht Silvain Timmerman, ‘maar na een goed,
kort gesprek overwegen we dan samen of we iets
wel of niet doen. Ik ben inmiddels echt intrinsiek
gemotiveerd om het werk zo goed mogelijk te
doen.’
Kwaliteitsslag
Timmerman begon met een nulmeting, die de
golfclub jaarlijks laat uitvoeren om het onderhoud
en de vooruitgang te kunnen monitoren. ‘We hadden al voorwerk gedaan nadat we toestemming
hadden gekregen om incognito te kijken hoe de
baan erbij lag. We zagen toen dat de sproeiers de
verkeerde kant op draaiden of lekten. Daar zijn we
meteen mee aan de slag gegaan. Ook troffen we
heel veel vilt aan. Daar hebben we een plan voor
gemaakt. Ook was er weinig bodemleven. Ik ben
zelf fan van vloeibare bemesting, omdat dit goed
verdeeld kan worden en vanuit het gezonde grasplantje de wortel in trekt. Verder maak ik gebruik
van het bemestingsplan dat mijn collega Erik van
Wijhe en ik voor deze golfbaan hebben gemaakt.’
Timmerman heeft zich dit jaar vooral gestort op
het doorzaaien van de greens met struisgras en
van de tees en fairways met raaigras. ‘De golfbaan
bestaat uit drie verschillende omgevingen met
veel hoogteverschillen; er is een bosgedeelte, een
poldergedeelte en een linksgedeelte. Dit vergt
een verschillende aanpak van de greens. In het
poldergedeelte liggen enkele natte greens en dus
vind je daar meer straatgras. Op het hoger gelegen

gedeelte, dat is aangelegd op een voormalige
vuilnisbelt, zijn de greens altijd droog en vormt
straatgras geen probleem. We willen het viltgehalte en het stressniveau van de grasplanten op de
greens naar beneden brengen en het wortelpakket
verbeteren. De greens zijn bovendien hobbelig. We
steken er veel tijd in om ze weer perfect bespeelbaar te maken.’ De greens worden gemaaid op 5
mm. Afgelopen zomer heeft Timmerman met zijn
team vijf tot zeven dagen in de week gemaaid.
Momenteel (oktober-november) maait het greenkeepingteam om de dag.
Chemievrij
Niet alleen wil Vos Ruinerwold Golf het stressniveau van de grasplanten naar beneden brengen,
ook is het bedrijf volop bezig om zijn golfbanen naar een chemievrije toekomst te sturen.
Timmerman maakt gebruik van een uv-machine,
die Vos Ruinerwold Golf in augustus 2017 zelf heeft
ontwikkeld en gebouwd met het oog op chemievrij beheer in 2020. ‘In kassen en op sportvelden
wordt al jarenlang uv-licht ingezet om de groei
en conditie van grasplanten te verbeteren. Wij
hebben een uv-machine met achttien Cleanlightamalgaanlampen van 150 W transporteerbaar
gemaakt. Met een continu totaal vermogen van
2700 W en een werkbreedte van 4,50 m is de
machinecapaciteit ongeveer drie uur per achttien
greens. We kunnen hem achter een transportvoertuig zoals Toro Workman hangen, maar ook achter
een greenmaaier. Hij heeft zijn vuurdoop gehad op
Golfclub De Hooge Graven in Ommen, waar door
zijn inzet in het najaar van 2017 zichtbaar minder dollarspot was. Omdat Golfbaan Naarderbos
ernstiger kampt met schimmels op de greens, is
de uv-machine overgebracht naar Naarden. De
machine is hier nu twee maanden actief. Eigenlijk
zouden we hem nu in het najaar, wanneer de hoeveelheid daglicht en de intensiteit ervan minder
worden, vijf keer in de week moeten inzetten. Door
het totale aantal van dertig greens hebben we de
tijd om hem vier maal in de week in te zetten, zo’n
vier uur per dag. We combineren dit met andere
werkzaamheden, zoals het versteken van de holes.
Het resultaat zullen we merken in het voorjaar van
2019, maar we zien nu al dat de gebruikelijke spinnenwebjes in de ochtend afwezig zijn als we de
dag ervoor de uv-machine hebben ingezet.’
Machines verzamelen
De schuur was leeg toen Timmerman arriveerde
op Naarderbos. ‘De directie liet weten dat het
financieel niet verantwoord was om alles nieuw te
kopen. Daarom maakten we bij de machine-inkoop
een tweedeling: nieuwe machines en refurbished
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Verbeter de beluchting en verwijder oppervlaktewater met de Imants Shockwave
Revitaliseer zware slijtplekken door de verdichting te verminderen, de beluchting te verbeteren
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beluchter met roterende messen. De ShockWave is ontworpen voor gebruik op golfbanen en
sportvelden.
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machines uit Amerika. Die laatste leverancier had
ik ontdekt toen ik in Amerika werkte. Ik ging naar
een beurs in San Antonio en ontmoette er een
verkoper van tweedehands machines met een zeer
bescheiden urenstand. Ik ben met een collega naar
zijn machines gaan kijken en was blij verrast over
de fantastische prijs-kwaliteitverhouding.’
Het resultaat is dat meer dan de helft van het
machinepark van Naarderbos per schip uit
Amerika is overgekomen. Het machinepark
bestaat uit een Redexim Vertidrain 7215, twee
Toro-fairwaymaaiers (Reelmaster 5010), een Toro
Sand Pro 3040, drie clubcars, een Tru Turf Golf
Green Roller, een Ty-Crop Propass 200-bezander,
een kleinere roughmaaier: de Toro Groundsmaster
3500, een Toro Procore-beluchtingsmachine, een
Toro Groundsmaster 4500, een Kioti-trekker, een
paar New Holland-trekkers met voorlader, een
Trilo-veegmachine, een Greenmaster 4250D, twee
Triflex Greenmasters 3400, een Toro Workman, een
zelfrijdende spuitmachine Toro Multipro 5800D,
een handgreenmaaier Toro 1600 en een handgreenmaaier Jacobsen Eclipse2.
Relativeringsvermogen
Timmerman stuurt een team aan van twee
Schotten, een Engelsman en een greenkeeper
uit Almere. In de winter gaan de Schotten en de
Engelsman naar huis. Vos Ruinerwold Golf stuurt
dan greenkeepers van golfbanen die weinig winterwerk hebben als vliegende keep naar golfbaan
Naarderbos. ‘Er is hier voorlopig genoeg te doen!’
lacht Timmerman. ‘Ik begon wat voortvarend en
wilde, zoals ik in Amerika gewend was, de baan
schoon hebben voordat de golfers kwamen. Maar
op deze commerciële golfbaan is tijd de grote
uitdaging. We willen van 6 tot 7 uur zoveel mogelijk in de baan gedaan hebben, omdat men hier

op twee tees mag starten en om 10 uur de hele
baan al vol is. Omdat we met ons kleine team de
18 holes moeten onderhouden, zijn we creatief
om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken en de
spelers niet tot last te zijn. Golfers willen tijdens
toernooien de fairway gecrossmaaid hebben. Dat
doen we wel, maar we hebben geen tijd om zeven
uur op een fairwaymaaier te zitten voor negen
holes. We crossmaaien dan in lange lijnen. De rest
van het jaar maaien we half om half. Verder maaien
we rond de greens uit, zodat we voor de greens
niet hoeven te draaien, en gaan we altijd op pad
met twee greenmaaiers om efficiënt de eerste en
tweede negen holes af te werken en snel door te
gaan naar de par-3-baan. We werken vanaf hole
achttien terug, zodat we niet telkens dezelfde
groep golfers lastigvallen. We bemesten, bezanden
en beregenen bij voorkeur ’s avonds.’
Timmerman is van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds
laat in de weer op ‘zijn’ baan, maar wel op een ontspannen manier. ‘Op Naarderbos kunnen we onze
doelen niet in een jaar bereiken. We hanteren een
meerjarenplanning. Dat geeft rust en zorgt ervoor
dat we dingen grondig kunnen aanpakken.’
Persoonlijk is Timmerman op het eerste gezicht
niet snel van zijn stuk te brengen, maar hij heeft
nog wel verbeterpunten. ‘Ik vaar voor een groot
deel op mijn planning. Maar als er werkzaamheden
moeten blijven liggen omdat de weersomstandigheden daarom vragen, word ik weleens onrustig. Ik
kan nog leren om dingen meer los te laten.’
Wanneer er een toernooi is, wordt Timmerman een
pietje-precies. ‘Ik verlang dan de punten op de i in
de baan, ook van mijn collega’s. Maar ik zal nooit
autoritair zijn, ook niet onder externe of extreme
druk. Ik zal altijd in open dialoog communiceren
met collega’s en henzelf laten meedenken over
manieren waarop ze efficiënter of effectiever te

werk kunnen gaan. Ook in het dagelijks onderhoud
overleg ik over de meeste werkzaamheden. Als we
praten over maailijnen, vraag ik plenair waar we ze
naartoe willen laten lopen. Ik ben niet een baas die
boven de anderen staat.’
‘Bovendien ben ik ervan overtuigd dat elk mens
zijn leven lang blijft leren. De oude garde moet blijven leren, maar ik ook. Een mix van jong en oud is
fijn, want een ouder iemand brengt een bepaalde
rust in de groep. Jongeren hebben vaak de neiging
om blind door te gaan met werken zonder pas op
de plaats te maken. We hebben elkaar nodig en
moeten het werk als team klaren. Ik wil wel een zo
goed mogelijke werksfeer neerzetten. Ik wil niet
dat iemand de kantjes eraf loopt.’
Toekomst
Timmerman wil de komende jaren buiten blijven werken. ‘Ik ben nog lang niet toe aan een
kantoorfunctie. Ik heb wel de ambitie om hoofdgreenkeeper te worden op een golfbaan met meer
personeel en meer budget. Maar voorlopig voel
ik me daar te jong voor.’ Op het moment dat dit
vakblad Timmerman spreekt, wordt het clubhuis
leeggehaald. De eigenaar van de golfclub is geen
eigenaar van het clubhuis en de onderhandelingen
over de huur van het pand zijn spaak gelopen.
Timmerman wacht de toekomst rustig af. ‘Als de
baan als gevolg daarvan moet sluiten, dan kunnen wij niet veel meer doen, hier. Maar het zal zo’n
vaart niet lopen.’
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Iedere twee jaar een bodemanalyse
geeft inzicht in de voedingstoestand
van de grasmat. Bij een tekort kan er
dan aanvullend worden bemest. Zo
voorkomt u dat er gebreksverschijnselen ontstaan in de grasmat.

Pas op voor tekorten aan calcium en
zwavel op de greens
Waar zijn calcium en zwavel nu eigenlijk goed voor?
Door het regelmatig laten nemen van een bodemanalyse zou je dan ook verwachten dat de toplaag
van de greens in de loop van de jaren een redelijk
evenwichtige bezetting van de belangrijkste voedingselementen laat zien. Het is dan opvallend dat
de afgelopen jaren 45% van de bodemanalyses in
de sport en golf consequent een tekort aan calcium laat zien. Ten aanzien van zwavel loopt dat
tekort op tot maar liefst 85% van de analyses! Het
is niet geheel duidelijk wat de reden is van deze
tekorten. Een mogelijke reden kan zijn dat calcium
en zwavel nog onvoldoende als belangrijk voedingselementen worden aangemerkt. Dus, waar
zijn calcium en zwavel nu eigenlijk goed voor?

Over de noodzaak van calcium voor de grasplant
kunnen we kort zijn. Het is een onmisbaar voedingselement en zorgt onder meer voor een stevige celwand waardoor ziektekiemen minder kans
krijgen de plant binnen te dringen. Calcium is daarmee van groot belang voor de plantweerbaarheid!
Calcium wordt snel in de plantencel vastgelegd.
De grasplant kan bij tekorten elders in de plant
deze vastgelegde calcium niet meer verder transporteren. Een tekort heeft daardoor vooral consequenties voor het jonge blad van de grasplant.
Het jonge blad wordt vatbaar voor schimmels en
ziektekiemen en de plantengroei stagneert.
Een reden voor het geconstateerde calciumtekort
op de sportvelden zou kunnen zijn dat greenkee-

pers Calcium (Ca2+) op een lijn stellen met het calciumcarbonaat (CaCO₃) van kalk. Bekalken wordt
vaak gedaan om de zuurtegraad (pH) te verhogen.
De gedachte is vaak dat er daaarmee geen noodzaak is om met calcium te bemesten. Dit is een
denkfout. Ook bij een goede pH van de green kan
een bodemanalyse een tekort aan calcium meten!
Voor bemesting met calcium zijn er naast kalk dan
ook alternatieve meststoffen beschikbaar. Deze
alternatieve meststoffen verbeteren de calciumvoorraad in de bodem zonder de pH te beïnvloeden! Vraag hierover uw bemestingsadviseur.
Zwavel
Zwavel vormt een essentieel onderdeel van de

Wet van het Minimum
Voordat we dieper ingaan op deze voor de grasplant belangrijke hoofdelementen is het goed om
in te gaan op de rol van bemesting in de voedingsbehoefte van planten. Essentieel is het inzicht dat
een goede bemesting de tekorten in de bodem
van belangrijke voedingselementen aanvult. De
groei en weerbaarheid van grasplanten worden
namelijk beperkt door het voedingselement dat
het minst aanwezig is. Een grasplant heeft de
hoofdelementen in grotere hoeveelheden (kg/ha)
nodig: stikstof, kalium, fosfaat, magnesium, calcium
en zwavel. Een tekort aan calcium en zwavel heeft
dus een negatieve invloed op de groei en weerbaarheid van uw grasmat.
Calcium
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eiwitvorming in de plantencel en is daarmee
belangrijk voor diverse processen die zich afspelen
bij de fotosynthese en de groei van de plant. Ook
zwavel is dus een onmisbaar voedingselement
voor de grasplant. Het is een hoofdelement en
daarom in grotere hoeveelheden nodig voor de
grasplant. Zwaveltekort zorgt voor een mindere
slechtere groei van de grasplant. Daarnaast leidt
een zwaveltekort tot een verminderde aanmaak
van bladgroenkorrels, met onder meer als resultaat het geler worden van de grasmat. Een zwaveltekort wordt dan ook vaak verward met een
stikstoftekort! Een goede bodemanalyse houdt
rekening met het zwavel-leverend vermogen van

Wet van het Minimum

de golfbanen en adviseert over de hoeveelheid
zwavel die een eventuele bemesting dient te compenseren.
Een belangrijke oorzaak voor het tekort aan zwavel
in de bodem is dat de afgelopen decennia de uitstoot van zwavel door de industrie enorm is teruggelopen. Zwavel werd in de jaren tachtig in ruime
mate via lucht en vooral het regenwater aangeleverd. Door de schonere industrie heeft deze situatie zich de afgelopen decennia drastisch gewijzigd
en is de dispositie van zwavel drastisch teruggelopen. Deze is zelfs zo ver teruggelopen dat dit zich
inmiddels uit in de geconstateerde zwaveltekorten
op de meeste greens. De meest voorkomende
opneembare vorm van zwavel is sulfaat. Organisch
stof wordt gemineraliseerd in opneembaar sulfaat. Dit sulfaat lost goed op in water maar spoelt
daardoor ook snel uit. De omzetting van organisch
stof in zwavel op de greens is onvoldoende om de
gemeten tekorten te compenseren. Bemesting met
aanvullend zwavel is dus noodzakelijk. Hiervoor
zijn verschillende (minerale) meststoffen beschikbaar. Ook hiervoor geldt dat uw bemestingsadviseur u hierover kan adviseren.
Bemesting
Een tekort aan voedingsstoffen is dus slecht voor
de kwaliteit van uw golfbaan, maar een overschot
hieraan is minstens net zo schadelijk. Om een optimale kwaliteit van de grasmat te waarborgen is het
noodzakelijk de bemestingsgift in overeenstemming te brengen met de actuele nutriëntenbehoefte van de green. Alleen een goede bodemanalyse biedt inzicht in de jaarlijkse voedingsbehoefte
van de golfbaan. Deze voedingsbehoefte wordt
bepaald op basis van wat er op dit moment in de

bodem plant-beschikbaar is en wat er aan voedingselementen zijn vastgelegd en gedurende het
jaar weer vrijkomen. Door tenminste iedere twee
jaar een bodemanalyse van de greens te nemen
kan de greenkeeper de bemesting aanpassen aan
de actuele stand van zaken in de bodem en zorg
dragen voor een optimale bemestingsgift.

Over Eurofins
Eurofins is een toonaangevend laboratorium
met bijna honderd jaar ervaring en heeft voor
sportvelden veel te bieden. Onze producten
en diensten zijn het resultaat van praktische
kennis, onderbouwd door wetenschappelijk
onderzoek en gericht op een uitgekiende
bemesting en weerbaar gras. Wij helpen u
met de juiste gegevens en geven inzicht voor
een optimale bemesting en voor bodem- en
plantgezondheid. Kortom: wij doen alles voor
groeiend inzicht! Inzicht waar u de vruchten
van plukt.
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Overzicht van het proefveld bij dauw. De witte vakken hebben geen behandeling gehad. De
overige velden met de behandelingen DewFree, DewSmart, sweepen en droogrollen hebben
zichtbaar minder vocht. Foto: Mariska ter Denge.

Bladnatheid verminderen
ter preventie van
sneeuwschimmel in gras
Onderzoek naar inzet methoden en middelen
De Green Deal Sportvelden staat voor de deur. Vanaf 2020 mogen er geen chemische bestrijdingsmiddelen meer worden ingezet in sport- en recreatievelden. Dit geldt dus ook voor de bestrijding van sneeuwschimmel (Microdochium nivale) in golfbanen. In opdracht van het Centre of Expertise-project
en De Enk Groen & Golf werd een onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van deze schimmel.
Auteurs: Mariska ter Denge en Vincent Woonijk
Er waren daarbij twee vragen: Is er een relatie tussen bladnatheid en de ontwikkeling van sneeuwschimmel, en: Zijn er chemievrije middelen en/of
methoden die bladnatheid beperken en daarmee
mogelijk de ontwikkeling sneeuwschimmel tegengaan?
Waardoor heeft bladnatheid effect op de ontwikkeling van sneeuwschimmel?
Uit de literatuurstudie werd geconcludeerd dat
bladnatheid bestaat uit condensatievocht en guttatievocht. Lange, koude nachten in de herfst en
winter zorgen voor de vorming van condens op de
grasmat. Guttatievocht bestaat uit plantensap vol
met nutriënten, dat de plant verlaat wanneer de
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worteldruk hoog is en er weinig tot geen verdamping plaatsvindt doordat huidmondjes gesloten
zijn. Dit is typisch het geval op korter en kouder
wordende dagen. De suikers in het guttatievocht
vormen een ideale ondergrond voor de ontwikkeling van schimmels. Er is weinig onderzoek gedaan
naar de relatie tussen guttatievocht en de ontwikkeling van sneeuwschimmel in de mat. Het is echter wel duidelijk dat hoe langer het gras nat is, hoe
groter de kans op infectie. De bladnatperiode en
het verkorten daarvan zijn dus belangrijke factoren
bij het beheren van sneeuwschimmelinfectie in de
grasmat.

De top 5
Tevens resulteerden interviews met meerdere
greenkeepers en hoofdgreenkeepers over hun
visie op dit probleem in een top 5 van chemievrije middelen en methoden tegen bladnatheid
in golfgreens: Dewfree (PTS, Prograss), Dewsmart
(H2Pro, ICL), droogrollen, sweepen en het gebruik
van ventilatoren. De werking van deze middelen
en methoden is zowel in een veldexperiment op
golfbaan Prise d'eau te Tilburg als in een klimaatkastexperiment op de Has getoetst. Door waterdoorlaatbare zakken gevuld met silicagel vijftien
minuten op de grasmat te leggen, werd het vocht
door de grasmat opgenomen én vastgehouden.
Zo kon er gemeten worden hoeveel vocht nog op

5 - 2018

ACHTERGROND

4 min. leestijd

Grafiek van de veldproef met de behandelingen Dewfree, Dewsmart, sweepen en droogrollen. Op 26 en 29 maart 2018 was er dauwvorming en was er een significant verschil tussen de velden
met Dewfree, Dewsmart en sweepen en de velden zonder behandeling.

Sweepen verwijdert dauw,
maar verspreidt
waarschijnlijk ook
schimmeldraden

de greens aanwezig was na het toepassen van de
middelen en methoden. De zakken werden daarna
gedroogd en opnieuw gebruikt.
Chemievrije middelen en methoden op grote en
kleine schaal getoetst
Het veldexperiment was verdeeld over twee
greens. Op de ene green werden Dewfree,
Dewsmart, sweepen, droogrollen en een controle
getoetst op veldjes van drie bij vier meter. Op de
andere green werd de werking van de ventilatoren
getoetst. De middelen Dewfree en Dewsmart zijn
volgens de handleiding toegevoegd en de methoden sweepen, droogrollen en ventilatoren werden
door medewerkers van De Enk Groen & Golf 's ochtends toegepast wanneer er dauw aanwezig was.
De bladnatheid werd gemeten wanneer er dauw
op het gras aanwezig was.
In het klimaatkastexperiment werden dezelfde
middelen en methoden op kleinere schaal
getoetst, op grasmonsters waarvan bekend was
dat er sneeuwschimmel in de bodem aanwezig
In het klimaatkastexperiment gebeurde dit met een handborstel en in het veld met een sweepbezem. Foto’s: Vincent Woonijk.
www.greenkeeper.nl
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Het kennis- en netwerkmoment voor de groene branche
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Evenementenhal Hardenberg
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INSPIRATIEPARK
Duurzame, inspirerende praktijkoplossingen
zien, voelen en vooral ervaren!
Het Groene Inspiratiepark is opnieuw onderdeel
van De Groene Sector Vakbeurs en zal in 2019
weer een gehele beurshal beslaan om
bezoekers volledig te inspireren.
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ACHTERGROND

				Schimmel aanwezigheid
Behandeling			Niets		Wel

Een overmaat aan deze
surfactants verstoort het
membraanpotentiaal van
de celwand

Geen behandeling			1		4
DewFree				5		0
DewSmart				4		1
Sweepen (handbezem)		2		0
Droog rollen			2		3
Ventilator				2		3
Tabel schimmelverspreiding op het gras van het klimaatkastexperiment. De schimmelverspreiding is weergegeven als wel of
niet aanwezig.

ionische surfactants (uitvloeiers), die de oppervlaktespanning van water verminderen. Hierdoor
verspreiden waterdruppels zich meer over het blad
en kan het water sneller verdampen.
was. Het sweepen werd gedaan met een handbezem, het droogrollen met een deegroller.
Tafelventilatoren werden ingezet als vervanger
voor de reuzenventilatoren in het veldexperiment.
De temperatuur en luchtvochtigheid van de klimaatkast waren zó ingesteld dat de ontwikkeling
van sneeuwschimmel werd gestimuleerd. De grasmatjes werden wekelijks geknipt en het knipsel
werd niet verwijderd.
Dewfree, Dewsmart en sweepen verminderen
bladnatheid
De behandelingen Dewfree, Dewsmart en sweepen resulteerden in een significant lagere bladnatheid dan op de onbehandelde testvelden van
het veldexperiment. De methode sweepen verwijdert dauw, maar verspreidt waarschijnlijk ook
schimmeldraden. De middelen Dewfree (PTS) en
Dewsmart (H2Pro) bestaan uit verschillende niet-

Geen schimmel voor Dewfree
In het klimaatkastexperiment werd geen significant verschil in bladnatheid gevonden tussen de
verschillende behandelingen. De luchtvochtigheid
in de klimaatkast werd constant hoog gehouden,
wat niet vergelijkbaar is met de situatie in het veld.
Het is daarom aannemelijk dat het vocht in de
klimaatkast niet voldoende kon verdampen om
verschillen tussen de behandelingen te kunnen
meten. De hoge luchtvochtigheid in de klimaatkast
was ideaal voor schimmelontwikkeling. Dit was
terug te zien in de uitbraak van sneeuwschimmel
op alle grasmatten, behalve degene die behandeld
waren met Dewfree.

schimmels hebben. Ondanks het feit dat de schimmeldruk hoog was en de omstandigheden ideaal,
werd bij Dewfree geen schimmel aangetroffen.
Wel werd een duidelijke verkleuring van het gras
geconstateerd bij alle grasmatten die behandeld
waren met Dewfree of Dewsmart. Uit de literatuur
blijkt dat dit kan komen door een overmaat aan
niet-ionische surfactants. Een overmaat aan deze
surfactants verstoort het membraanpotentiaal van
de celwand en zorgt ervoor dat de inhoud eruit
lekt, waardoor cellen afsterven en vergelen.
Hoewel deze middelen dus veelbelovend lijken in
de strijd tegen bladnatheid en sneeuwschimmel,
moet er zeker nog gekeken worden naar de neveneffecten van het gebruik hiervan op lange termijn.
Mariska ter Denge en Vincent Woonijk voerden dit
afstudeeronderzoek uit in het kader van hun studie
toegepaste biologie aan de Has Den Bosch.

Let op de neveneffecten van dew-middel
Uit onderzoek blijkt dat sommige niet-ionische
surfactants een negatieve werking op de groei van

Be social
Scan of ga naar:
www.greenkeeper.nl/article/26774/
bladnatheid-verminderen-ter-preventie-vansneeuwschimmel-in-gras
Overzicht van twee van de vijf lagen die uit de klimaatkast zijn gehaald. 1 – geen behandeling, 2 – Dewfree, 3 – Dewsmart,
4 – sweepen, 5 – droogrollen en 6 – gebruik van de ventilator. Bij 2 (Dewfree) is een lichte verkleuring te zien. Foto: Vincent
Woonijk.

www.greenkeeper.nl
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Hoofdgreenkeepers Christian
Nueboer van GC Zeewolde
en Ronald van Os van GC
Welderen vertellen wat de
aandachtpunten zijn bij de
aanleg van halfverharding:

Acht aandachtspunten voor
het perfecte pad
‘Paden moeten geen sluitpost zijn en het onderhoud moet een vast
onderdeel van het baanonderhoud zijn’
Paden op golfbanen zijn een ondergeschoven kindje. Dat stelt Marcel Nusselein van Graniet Import Benelux: ‘Er wordt bij de aanleg en het
onderhoud vaak maar wat aangerommeld, met alle problemen van dien.’ De hoogste tijd om vuistregels voor het perfecte halfverharde pad
op een rij te zetten.
Auteur: Santi Raats
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Paden en wegen voor vervoer en transport worden
vaak aangelegd met straatwerk, beton of asfalt.
Maar in de natuurlijke omgeving van golfbanen is
de trend halfverharding vanwege de natuurlijkere
uitstraling. Daarom behandelen Nusselein en de
twee hoofdgreenkeepers Christian Nueboer en
Ronald van Os alleen halfverharde paden.

hoe het product is gewonnen en gemaakt.’ Ook
wordt er geregeld aangerommeld bij de aanleg.
Nusselein: ‘Als je die paden later probeert te herstellen, zal dat nooit meer echt goed lukken.’

Top vijf ergernissen door slechte paden
Paden op golfbanen zijn helaas vaak een sluitpost,
volgens Nusselein. ‘Een pad van goede kwaliteit
begint met goede materialen en een goede manier
van aanleggen. Maar paden zijn soms van producten gemaakt waarvan de herkomst niet duidelijk is.
Kwaliteitsmateriaal onderscheidt zich door goede
menging én doordat te achterhalen is waar en

Onnauwkeurige aanleg leidt tot onvaste paden,
met alle gevolgen van dien. De paden kunnen
stuiven als men er bij droog weer met buggy’s
overheen rijdt; maaimachines kunnen steentjes
meenemen, de greens en de tee op. Bij te nat
weer kunnen paden verpappen en houdt men er
vieze schoenen aan over. Opdooi kan schade aan
paden veroorzaken. Na hevige regenbuien kan
halfverharding op sommige plaatsen uitspoelen,
en bij droogte kan de grond scheuren en het pad
inklinken.

Tip 1

Tip 2

Goede toplaagdikte

Leg de toplaag tonrond aan

Christian Nueboer: ‘De fundering van een halfverhard pad
bestaat uit een onderbaan
van een tiental centimeters dik of wat dikker. Als
je een pad nieuw aanlegt,
bestaat deze fundering vaak uit grof gesteente
zoals menggranulaat of natuurlijk gesteente.
Daarbovenop ligt de toplaag met halfverharding.
Deze toplaag moet tonrond zijn. Als een pad
nieuw wordt aangelegd zonder fundering, is het
raadzaam een laag van minimaal 10 cm aan te leggen. Maar wij hebben een oude Nobre Cál-laag als
fundering gebruikt en hadden daardoor genoeg
aan een wat dunnere toplaag van Bestone 0/8 mm.
Je moet wel afwegen wanneer de toplaag stevig
genoeg is. Bij een te dunne toplaag zakken de
zijkanten van het pad door het gebruik en door de
weersomstandigheden sneller weg.’

Christian Nueboer: ‘Doordat
je tonrond aanlegt, ontstaat
een goede waterhuishouding. Op de plekken waar
water blijft staan, is namelijk
altijd meer risico op uitspoeling. Aan de zijkanten zal het pad niet snel
eroderen of weggedrukt worden, omdat de massa
en verdichting van de tonronde vorm het pad
sterk maken. Wij hebben de halfverharding (grijsgroene halfverharding Bestone 0/8, red.) in 2015
opgebracht met een zelfontworpen geleidebak en
kieper; wij noemen dat een ‘padenslee’. Het mes
hebben we zelf tonrond getrokken, omdat we een
juiste afstelling nastreefden. De voorttrekkende
beweging van de kiepaanhanger neemt de zelfontworpen geleidebak mee. Tegelijkertijd kiept de
kieper omhoog en het materiaal valt in de trechter
van de padenslee. Door de vaste instelling op de
slee komt het halfverhardingsmateriaal in een
gelijkmatige laag te liggen. In ons geval was dat
een laag van ca. 8 cm. Het mes dat we zelf tonrond
hebben geslepen en dat in de padenslee ligt, trekt
het mooiste wegprofiel.’

Ronald van Os: ‘Wij hebben
de halfverharde toplaag aangelegd op een 20 cm dikke
laag gebroken schelpen. We
zijn niet zuinig geweest met
de toplaagdikte: 15 cm. We
hebben de tijd genomen om de laag mooi te verdelen voordat we hem walsten.’

Ronald van Os: ‘Wij hebben
eerder Bestone 0/8-paden
aangelegd met een eigen
machine, die we moesten
vullen met een shovel. Dat
leverde veel rijbewegingen
op. Vorig jaar hebben we de padenslee van GC

Samenwerking tijdens aanleg
Nueboer en Van Os bespreken Bestone 0/8, een
type halfverharding van Graniet Import Benelux
dat door de klant zelf aangelegd kan worden. Dit
maakt het product goedkoper dan asfalt en andere
halfverhardingen. De aanleg moet wel secuur
gebeuren. Daarvoor is samenwerking vereist, zo
hebben de greenkeepers bij de golfbanen GC
Zeewolde en GC Welderen ervaren. Ook Nusselein
adviseert: ‘Greenkeepers, leveranciers, aannemers
en eindgebruikers moeten goed samenwerken om
bij de aanleg het gewenste resultaat te krijgen.
Een goede onderbaan resulteert in een goed pad.
Bovendien moet het onderhoud van de paden
standaard in de planning van het baanonderhoud
worden meegenomen.’

Zeewolde geleend om de paden in één werkgang
tonrond te kunnen aanleggen.’

Tip 3
afwalsen
Christian Nueboer: ‘Na het
leggen hebben we de paden
in drie banen aangewalst
om ze verder te verdichten.
Voor het walsen hebben we
een klein walsje gehuurd.
Alle werkzaamheden hebben we in een treintje
uitgevoerd.’
Ronald van Os: ‘Toen we voor
het eerst halfverharde paden
aanlegden, gebruikten we
een grote wals uit de wegenbouw, van een van onze
leden. Maar dat is een heel
zware machine die voor een grote baanbelasting
zorgt. Toen we voor de tweede keer aan de slag
gingen met de zelfontwikkelde padenslee van GC
Zeewolde, gebruikten we een kleinere wals.’

'Onderhoud van paden zou
een vast onderdeel van
het baanonderhoud
moeten zijn'
www.greenkeeper.nl
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Tip 4
leg netjes aan
Ronald van Os: ‘Leg je pad zo
vlak mogelijk aan. Vaak ontstaan tijdens de verwerking
van het materiaal kleeflagen
aan de wals. Dat is duidelijk
zichtbaar en voelbaar. Wals
dan niet door maar los het probleem op, want deze
kleeflagen zorgen voor gaten in het pad waarin
water blijft staan, met snellere slijtage als gevolg.’

Tip 5
Het juiste weer
Ronald van Os: ‘Het is van
groot belang dat je halfverharding aanlegt wanneer het
niet te nat is, maar ook niet
te droog. Dat zorgt voor de
juiste binding van het materiaal. Leg dus niet aan tijdens vorstperiodes en niet
midden in de zomer. We hadden een deel van een
pad in de zomer aangelegd. Daar hebben we van
geleerd. We vinden het ideaal om in het voorjaar
aan te leggen, wanneer het een klein beetje vochtig is.’
Christian Nueboer:
‘Inderdaad. Wij hebben berekend dat tijdens de aanleg
een vochtpercentage van
6 procent in het materiaal
nodig is. Het materiaal is in
het voorjaar geleverd, zodat we er zeker van waren
dat er regenwater door de berg materiaal heen zou
lopen. Het materiaal voelt dan wat plakkerig. Bij de
aanleg worden je handen wel vies, maar dan weet
je dat je goed bezig bent. Na het walsen hebben
we de aangelegde paden goed laten uitdrogen. Zo
kan het water in het materiaal dalen. Daarmee kan
ook de fijne fractie dalen, waardoor het materiaal
zich goed zet. Met de zomer nog voor ons hebben
we er alles aan gedaan om het halfverharde materiaal zo goed mogelijk te laten uitharden. Als we
de paden in de winter hadden aangelegd, was de
ondergrond te zacht geweest en waren ze slechter
uitgehard. Zeker op plekken waar nooit eerder
een pad is geweest, loop je in het koude en natte
seizoen het risico dat de grond inklinkt door betreding. Dan is het pad daarna lastig goed te houden.’
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Golfbaan Landgoed Bleijenbeek

Tip 6
materiaal
Ronald van Os: ‘Controleer
of het materiaal goed is
gemengd en of de verhouding tussen fijn en grof
materiaal goed is. Een goede
verhouding zorgt voor een
gelijkmatige aanleg. Nadat het materiaal zich
heeft gezet, is de waterhuishouding optimaal.’ Je

kunt dat controleren door de verhouding tussen
fijn en grof te beoordelen en dan het materiaal
een keer met de shovel om te slaan. Neem het
mengsel daarna in de hand en bekijk of het voldoende gemengd is. Pas daarna ga je het materiaal
verwerken. Van Os: ‘Een mengsel met een scheve
verhouding van fijn en grof materiaal moet je
nooit verwerken! Dat levert een slecht pakket op.
Door deze slechte basis zal het pad nooit helemaal
goed liggen en dat kun je achteraf nooit meer
compenseren. Graniet Import Benelux kijkt zelf ook
kritisch naar zijn productkwaliteit, aangezien alle
producten in grootvolume per schip en daarna per
vrachtwagen worden getransporteerd.’

5 - 2018
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Christian Nueboer: ‘Het is
voor ons ook van belang
dat we onze halfverharding
Bestone 0/8 later kunnen
hergebruiken. Je hoeft het
namelijk niet te breken. De
stenen zijn niet met bindend hydraulisch materiaal
aan elkaar verbonden. Omdat het 100 procent
natuursteen is, hoeven we het bij hergebruik niet
te laten testen op uitloging.’

Tip 7
direct repareren
Ronald van Os:
‘Halfverharding is niet onderhoudsvrij! Het onderhoud
heeft vaak geen prioriteit in
een normale werkgang, maar
zou minimaal een vast onderdeel van het onderhoud moeten zijn: eenmaal in
de twee weken tot eenmaal in de maand. Sporen
van slijtage, door gebruik of door weersomstandigheden zoals opdooi of uitspoeling, moet je direct
repareren. Zo krijgt de halfverharding geen kans
om slecht te worden. Een klein kommetje kan al na
twee weken regenval groot geworden zijn. Soms
zijn stukken halfverharding verzakt en is er een
scheur ontstaan. Deze kun je het beste helemaal
opentrekken, handmatig of met een grove tandenbak, en daarna weer afwalsen/aftrillen. Het gaat
erom dat je daarmee het materiaal herverdeelt.’

Golfbaan Landgoed Welderen

Christian Nueboer: ‘Wij gooien enkele scheppen nieuw
materiaal in kuilen waarin
water blijft staan. Dit drukken
we aan door eroverheen te
rijden. Omdat onze halfverharding een natuurproduct is, sluit het herstelde
stuk perfect aan bij wat er al lag.’

Tip 8
regelmatig klein onderhoud
Ronald van Os: ‘Het is
van belang dat het grove
gesteente bovenop ligt en
het fijne gesteente onder.
Dat kun je bereiken door de
paden te vegen, te borstelen
of te slepen met een net. Ook ruim je hiermee

Golfclub Zeewolde

organisch afval op, zoals maaiafval dat de machines achterlaten op de paden. Wij zetten een aparte
zuiger in met daarachter een hark.’

Be social
Scan of ga naar:
www.greenkeeper.nl/article/27656/
best-practices-voor-het-perfecte-pad

www.greenkeeper.nl
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‘Problemen in de ondergrond
kun je met onderhoud niet
meer wegpoetsen’
Advies van Hans Kok (Jos Scholman): Als je iets doet,
doe het dan meteen goed
Aannemer Jos Scholman is momenteel bezig met een grootscheepse renovatie bij Golfclub Emmeloord. Het is niet zozeer bijzonder dat deze ledenbaan
op een vuilnisbelt ligt, maar wel dat er op zo’n grote schaal een drainagesysteem wordt aangelegd. ‘90 procent van de problemen waar de greenkeepers
tegenaan lopen, hebben te maken met problemen vanuit de aanleg.’
Auteur: Santi Raats

De negen holes par 74-baan Emmeloord kampt
al sinds de opening op 25 september 2009 met
drainageproblemen. Fons Smit, bestuurslid en
voorzitter van de baancommissie: ‘Er zijn fikse problemen met de waterafvoer bij zes van de negen
holes. Regelmatig staan de plassen water op de
baan en is het bovenste gedeelte van de baan een
vrij lange periode gesloten in de herfst. Met het
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“bovenste deel” bedoel ik bovenop de berg, wij
noemen dit “de terp”, daar waar de zes probleemholes zich bevinden. Ook in de winter zijn die
holes vaak niet bespeelbaar, waardoor we niet de
optimale extra inkomsten hebben van Greenfeespelers. Ook lopen we het risico dat leden wegblijven. We hebben in het verleden zelf slechte
stukken aangepakt met zandlamellen en wat losse

drainagebuizen, maar dit betrof alleen de meeste
kwetsbare plekken en is nooit een structurele
oplossing geweest.’
Maar ook in de zomer vreest men dat toernooien
letterlijk in het water vallen door de extreme piekbuien die de afgelopen jaren zijn voorgekomen.
Bovendien loopt de baan door de slechte speelomstandigheden het risico dat leden wegblijven. Hans

5 - 2018
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Kok, ingenieur bij aannemersbedrijf Jos Scholman:
‘Alles weghalen en opnieuw leggen is geen optie.
Maar je wilt als golfbaan wél dat de baan een paar
uur na een fikse regenbui weer bespeelbaar is. Bij
sportvelden zijn ze op het gebied van drainage
al een stuk verder dan op golfbanen. Het verschil
heeft te maken met de aanleg: sportvelden worden cultuurtechnisch van de grond af opgebouwd,
terwijl een golfbaan wordt gemaakt met wat er
ligt. Soms is dat zand, soms klei, soms veen. De
baan moet vervolgens verbeterd worden met een
goede drainage en een doormenging met zand.
Dit moet in de aanlegfase al worden meegenomen.
Maar dat is bij lang niet alle golfbanen gebeurd.’
Combinatie: folie-afdekking en afwezigheid van
drainagesysteem
De provincie is de eigenaar van de grond en
heeft een erfpachtconstructie met de gemeente
Noordoostpolder. De gemeente heeft een gebruikersovereenkomst met de golfclub. De golfclub
huurt weer van de gemeente. Hans Kok, ingenieur
van achtergrond en projectleider bij Jos Scholman:
‘De gemeente heeft als goede huisbaas onderzoek laten uitvoeren naar de cultuurtechnische
staat van de baan en naar de bespeelbaarheid.
Daaruit kwam naar voren dat er bij de aanleg
fouten zijn gemaakt, met name de afwezigheid
van een goed drainagesysteem terwijl een folie
de afvalondergrond afdekt. Op deze baan waren
alleen verzamelputjes aangelegd voor de afvoer
van het oppervlaktewater. Het voorstel was om
een toplaagrenovatie uit te voeren bij zes van de
negen holes.’

De opdracht
Na een onderhandse Economisch Meest
Voordelige Inschrijving (Emvi)-aanbesteding kreeg
Jos Scholman het werk tevens gegund. De directievoering is in handen van adviesbureau Jos Smit
Groenadvies uit Schagen. Dit bureau heeft ook
de engineering en aanbesteding gedaan voor de
gemeente. Emvi-aanbestedingen komen weinig
voor in de golfbaanwereld, in tegenstelling tot in
de sportveldenwereld, waar gemeenten vaak de
eigenaar zijn. De gemeente Noordoostpolder zette
in op kwaliteitsborging, deskundige uitvoering,
materieelinzet, voorkoming van schade en overlast,
communicatie en duurzaamheid. Bestuurslid Fons
Smit: ‘We brengen nieuwsbrieven uit ter informatie
voor de spelers. We noemen het Renovatienieuws,
met daarin een update en foto’s van de werkzaamheden. Ook vermelden we de werkzaamheden op
onze website en we hebben een driepoot met een
plattegrond bij de entree met daarop de actuele
looproute en renovatielocaties. Jos Scholman
houdt ons precies en overal van op de hoogte. De
communicatie verloopt uitstekend. Jos Scholman
houdt de verkeersveiligheid in de gaten: omdat er
overdag dumpers en tractoren over het fietspad
rond de terp rijden, sluit de aannemer het fietspad
overdag af. Ook plaatst de aannemer aanwijzingsborden langs de doorgaande weg vlakbij het clubhuis, waarop landbouwvoertuigen voorbij komen.’
De toplaagverbetering werd in het vooronderzoek
ruim geraamd op 420.000 euro, voor de dekking
van extra kosten. Jos Scholman heeft het werk
voor 330.000 aangenomen.
In totaal legt Jos Scholman op een oppervlakte
van 5 ha 15 km aan drainsleuven aan, elk 15 cm
breed en 40 tot 90 cm diep. Daarop worden haaks

zandsleufjes gemaakt met de Vibra-Sandmaster
van 2 cm breed en 20 cm diep, om de 20 cm. ‘Alle
bunkers en putten sluit ik opnieuw aan op de
hoofddrainage, zodat het water niet meer kriskras
via allerlei putjes wordt afgevoerd’, legt Kok uit.
De situatie
Kok: ‘Dit project is bijzonder, doordat er zo grootschalig wordt gerenoveerd. In principe liggen er
meerdere golfbanen op een vuilstortplaats, zoals
ook Naardenbos of Westwoud. De locatie hoeft in
principe niet voor problemen te zorgen: er schuilt
een heel systeem achter bij een vuilstortplaats.
Een vuilstortplek moet altijd van bovenafdichting
worden voorzien. Daartoe legt men folie over het
afval heen en die moet voortdurend gecontroleerd
worden op mogelijke lekkages. Dat gebeurt met
een lekdetectiesysteem Geolocker, dat in een zandlaag onder en op de folie ligt. Na 75 tot 100 jaar
moet de folie vervangen worden. Bovenop de folie
liggen drainagematten. Hemelwater wordt op deze
locatie opgevangen en afgevoerd naar de ringsloot. Het water dat nog door het afval zakt, wordt
afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Stortgas
dat vrijkomt uit de vuilnisbelt kan door de folie niet
vrijkomen, maar wordt door de drainageleidingen
onder de folie opgevangen en via pvc-leidingen
naar een mini-energiecentrale geleid. Daar wordt
stroom mee opgewekt. Bovenop de drainagematten ligt een deklaag van minimaal 1 m grond – op
deze locatie is dat klei, inclusief een toplaag van
20 cm. Toen de grondlaag is aangebracht bij het
afdekken van de vuilnisbelt, zijn catchbassins en
afvoerleidingen op de stortplaats aangebracht. Op
de rand van de vuilstortplaats staan zeven verzamelputten waar de leidingen samenkomen. Langs
deze verzameldrain wordt het water naar de teen
van de “terp” afgevoerd.’
Het probleem
‘Er zijn meerdere factoren waardoor er fors water
op de baan blijft staan: de klei – opgereden grond
zonder natuurlijke opbouw – in de afdekkende
grondlaag is vastgereden tijdens de aanleg van
de baan, door de aanvoer met dumpers en met
bulldozers . Vervolgens is de klei niet meer losgemaakt, aangezien daarmee het gevaar bestond dat
de folie beschadigd zou worden. De kleilaag op
de folie is minimaal 1 m – dat is wettelijk voorgeschreven – maar op sommige plekken wel 4 of 5
m dik. In een normale situatie zakt regenwater via
de grond naar het grondwater. Maar hier gaat het
water bijna niet door de kleilaag heen. Tijdens de
aanleg stond er ook water in de ingesloten laagtes,
waardoor extra verdichting en structuurbederf is
ontstaan. Ook deze storende lagen zijn niet

Sleuven trekken
www.greenkeeper.nl
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Vibra Sandmaster

meer verholpen sinds de aanleg. Bij een stortbui
kan 70 procent van het hemelwater wel weg via
de afvoerputjes, maar in het najaar, wanneer het
zachtjes regent, raakt de bovenlaag verzadigd.
Onderhoudspartij Vos Ruinerwold past wel bezanding en prikken toe, maar dat is niet voldoende om
het waterafvoerprobleem op te lossen.’
Uitdagingen tijdens het werk
De baanondergrond zorgt voor de nodige uitdagingen tijdens het werk. Uit de ondergrondse kaart
bleek dat er boven de folie verschillende kabels en
leidingen lopen met daaronder gasleidingen. We

Uitvoerder Jelmer van Soolingen en ingenieur Hans Kok
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moeten 60 cm van het folie wegblijven tijdens de
renovatie. Maar ook moeten we rekening houden
met het beregeningssysteem en de bestaande
afvoerleidingen van de putjes, bunkers, greens en
tees. Als we beregening en gasleidingen tegenkomen, moeten we ze vrij graven en er onderdoor of
er bovenlangs werken.’
De golfbaan blijft open tijdens de renovatie en Jos
Scholman zorgt voor alternatieve speelroutes. De
bedoeling is dat de zes probleemholes in zeven
weken tijd een afvoerleiding krijgen. Kok voert dit
uit met een team van negen man. Buiten de geijkte
en vaak wat wollige Emvi-eisen zoals ‘duurzaam-

heid’ (het team carpoolt, gebruikt GTL-brandstof en
plant boompjes om CO2-uitstoot te compenseren),
scoorde Jos Scholman ook hoog op pro-activiteit,
probleemoplossend vermogen, specialistisch
materieel en ontzorging van de opdrachtgever. ‘Zo
werken we met materieel en machines die we speciaal voor dit werk hebben aangepast of deels zelf
hebben gebouwd. Vaak wordt een rupsvoertuig als
drainagemachine aangewend. Wij maken gebruik
van een kettinggraver achter een trekker. Hierdoor
verdicht de toplaag minder en beschadig je die
niet bij het draaien. De machine werkt ook lasergestuurd, want de drain moet in een kaarsrechte
lijn omhoog lopen. We hebben ook nagedacht
over transportbewegingen om de vette klei af te
voeren en om substraat aan te voeren, want we
rijden af en aan. De vulkarren die het drainagesubstraat van lava en kokos van de berg naar de
drainagemachine vervoeren, hebben een panel-as
met vier banden om ervoor te zorgen dat er minimaal schade wordt veroorzaakt. De vulbakjes die
het drainagezand in de sleuf storten, werken heel
nauwkeurig waardoor we geen substraat naast
de sleuf morsen en de grasmat niet beschadigen.
Een stalen drukwiel loopt door de sleuf heen en
drukt het substraat goed aan om nazakken te voorkomen. De vulkarren zijn zodanig aangepast om
morsen te voorkomen.’
Substraat in plaats van zand
Kok heeft voor een drainagesubstraat gekozen in
plaats van drainagezand. ‘Daarmee vullen we de
drainagesleuven af tot aan het maaiveld. Het is
wat duurder, maar het werkt het beste. Eigenlijk
raad ik iedereen aan om, als men besluit een nieuw
drainagesysteem aan te leggen, dit meteen goed
aan te pakken. Als je drainzand gebruikt met een
toplaag van grond of klei, loop je bij te weinig klei
het risico op zetting en gele strepen op de fairway
in de zomer. Bij te veel klei loop je het risico op het
afsluiten van de drainsleuf. Het grootste voordelen
van de lava kokos zijn dat het doorlatend is en
blijft tot het maaiveld, niet uitdroogt in de zomer
en je het in een werkgang kan aanbrengen.’
Fons Smit sluit af: ‘Na de opknapbeurt van de golfbaan zijn we weer klaar om grote aantallen per jaar
te ontvangen. We willen onder meer een grotere
rol van betekenis gaan spelen voor de generatie
“grijze golf”.’
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Voorkom tranen door
transparant te zijn
Gesprekken over aanbestedingen en onderhoudscontracten bij golfbanen leggen vaak een spanningsveld bloot tussen twee wensen: hoge kwaliteit en een lage aanneemsom. Wanneer men open en transparant tewerk
gaat, hoeft dat helemaal niet zo te zijn. Een zorgvuldige afstemming van
de verwachtingen van de deelnemende partijen is daarbij essentieel.
Auteur: Marc Jansen
Ook bij het merendeel van de golfbanen staat het onderhoudsbudget in
toenemende mate onder druk, omdat veel golfclubs en commerciële banen
moeite hebben om de exploitatie rond te krijgen. Een eerste keuze is dan vaak
om te beknibbelen op het onderhoud. Het weglaten van onderhoudstaken of
een lagere onderhoudsfrequentie gaat echter per definitie ten koste van de
speelkwaliteit van de baan. Ook de herziening van een contract op deze basis
zal zelden direct tot een verbetering leiden. Offertes voor het onderhoud van
de natuur laten zich nu eenmaal lastig vergelijken. Het onderhoud van een
golfbaan is veel dynamischer dan het onderhoud van bijvoorbeeld een huis.
Weers- en seizoensinvloeden kunnen een onverwachte invloed hebben. Dat
leidt er vaak toe dat er andere werkzaamheden nodig zijn dan degene die in
het onderhoudscontract zijn opgenomen. Ik ben er echter van overtuigd dat
voor alle aannemers geldt dat het resultaat van de extra uitgevoerde werkzaamheden dat van de minder uitgevoerde werkzaamheden ruimschoots zal
overstijgen. Dat maakt de keuze voor een andere aannemer dus nog veel complexer dan voorheen.

Bij het merendeel van de golfbanen staat
het onderhoudsbudget in toenemende
mate onder druk
Ik ben ook van mening dat de keuze voor de juiste aannemer afhangt van
meer dan kennis, kunde en prijs alleen. Juist een langeretermijnvisie, het
bijdragen aan de merkidentiteit van de golfclub of golfbaan en transparantie
jegens alle betrokkenen dienen doorslaggevend te zijn. Als de wensen duidelijk zijn afgekaderd en de adviezen ter harte worden genomen, krijgt men
ongetwijfeld het beste resultaat. Die transparantie geldt niet alleen voor de
relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, maar ook tegenover de golfers. Door bepaalde keuzes proactief te motiveren, zal men eerder bereiken dat
zij de visie achter de gekozen onderhoudsaanpak accepteren.
Daarom is het zo belangrijk dat aannemers vooraf weten hoe een golfclub
of golfbaan in elkaar zit. Wat is de identiteit, wat zijn de toekomstvisie en de
kenmerken van de club of de golfbaan en wat kan gezegd worden over de
leden? Die kennis helpt om het onderhoud aan te passen aan de identiteit
van een club én aan het budget dat deze te besteden heeft. Bovendien kan de
aannemer met die kennis de juiste methoden en technieken kiezen. Belangrijk
is daarbij dat gekozen wordt voor een aanpak of materiaalkeuze die zich reeds
bewezen heeft. Alleen dan wordt voorkomen dat de golfclub of de aannemer
het kind van de rekening wordt wanneer blijkt dat er nog sprake is van kinderziektes.

Door gps-innovaties, de Green Deal, GEO
en het mogelijke verbod op
gewasbestrijdingsmiddelen wordt het goed
en betaalbaar onderhouden van een
golfbaan steeds complexer
Door gps-innovaties, de Green Deal, GEO en het mogelijke verbod op gewasbestrijdingsmiddelen wordt het goed en betaalbaar onderhouden van een
golfbaan steeds complexer. Wij beschouwen het als onze taak om dergelijke
ontwikkelingen door te vertalen naar een onderhoudsbeleid voor de golfbaan
in kwestie. Belangrijk is daarbij dat iedereen van de hoed en de rand weet.
Alleen als aannemer en opdrachtgever transparant zijn en samen optrekken,
wordt voorkomen dat dit tot tranen zal leiden.
De auteur Marc Jansen is manager golf Nederland bij Aha de Man
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Organisator Schlepers:
‘Greenkeepers zijn grasspecialist
en allround groenbeheerder.
Hardenberg heeft hen veel te
bieden’
De Groene Sector Vakbeurs verwelkomt elk jaar meer greenkeepers

Van 15 tot en met 17 januari 2019 is er de twintigste editie van de Groene Sector Vakbeurs in Evenementenhal Hardenberg. Greenkeepers vormen nog
een minderheid onder de voornamelijk hoveniers, grootgroenvoorzieners, landschapsarchitecten en groenbeheerders, maar weten steeds vaker hun
weg hierheen te vinden. Dit ondanks andere greenkeeping-kennisdagen en -symposia in deze periode, en een lang seizoen waarin tot medio oktober
nog tweemaal per week gemaaid werd. Een greep uit wat er voor greenkeepers te halen is op deze eerste grote vakbeurs in het seizoen.
Auteur: Santi Raats
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Beursorganisator Ramon Schlepers: ‘Greenkeepers
zijn allround: ze onderhouden de greens, tees en
fairways, maar doen ook al het andere grootgroenonderhoud op de baan en rond het clubhuis. Ze
zijn vaak ook boomverzorger, hovenier, onkruidbestrijder, stratenmaker, drainagespecialist, vijverspecialist, klusjesman én duurzaamheidsspecialist. Ze
verdienen de beste hulpmiddelen en het beste
materieel en gereedschap.’
‘Alle standhouders op het gebied van gras en
onderhoud, gewasbescherming, bodemverbeteraars en meststoffen, tuin- en parkmachines,
vijveraanleg en -onderhoud, inrichtingsmaterialen
en gereedschap zijn interessant voor greenkeepers.
Bovendien zetten de standhouders hun beste
beentje voor en laten hun meest innovatieve kant
zien, omdat we tijdens deze jubileumeditie een
innovatieprijs uitreiken.’

‘Het kennisniveau van
greenkeepers is door de
bank genomen erg hoog’

‘Kennisvloot’ in de stand
Arne van der Valk, beursmanager bij Jean
Heybroek: ‘Vroeger namen alleen onze servicedealers in het noorden en oosten van het land deel
aan deze beurs in Hardenberg. Jean Heybroek nam
destijds deel aan de Landelijke Contactdagen in
Papendal en tegenwoordig zijn we sterk vertegenwoordigd op de beurs Agro Techniek Holland in
Biddinghuizen. Maar de Groene Sector Vakbeurs
wordt steeds meer een landelijke beurs; er komen
zelfs bezoekers op af uit Zeeland en Brabant, ook
greenkeepers.’ Vanwege het landelijke karakter
wil Jean Heybroek er nu ook zelf aanwezig zijn,
in samenwerking met de servicedealers. ‘Deze
vakbeurs is een goed moment, zo tegen het einde
van het groeiseizoen, om rechtstreeks aan vertegenwoordigers van golfbanen te vragen wat de
plannen voor volgend jaar zijn. Bezoekers willen
in deze tijd van het jaar ook rondkijken om te zien
wat voor nieuws er te koop is. De vakbeurs biedt
een all-in-concept met drankjes en hapjes, en trekt
dus bezoekers aan. Het is een binnenbeurs, dus we

kunnen niet allerlei machines meenemen. Maar
we staan er met onze hele groep Jean Heybroekmedewerkers om vragen te beantwoorden en
bestaande relaties te versterken.’
Green Deal: minder of geen chemie in 2020
Twan van Wijk, salescoördinator bij ICL Speciality
Fertilizers: ‘Zoals Ramon Schlepers zegt, zijn greenkeepers allround groenbeheerders met de focus op
gras. Ook boomverzorging speelt een steeds grotere rol, met het oog op minder of geen gebruik
van chemie in 2020. De grasvitaliteit wordt belangrijker als je chemievrij wilt werken. Hoe gezonder
de plant, hoe minder vatbaar hij is voor schimmels.
Daarom worden er veel bomen gekapt op golfbanen. Hierdoor is er meer licht en luchtcirculatie
rond greens. Niet alleen is voor de fotosynthese
in de plant licht nodig, maar de luchtcirculatie
helpt ook tegen vochtproblematiek in de greens.
Bomenmanagement wordt dus een integraal
onderdeel van greenkeeping. Ook onkruidbeheer
op de fairways wordt een grote uitdaging na 2020.
Als greenkeepers zich niet focussen op onkruidbeheer in de (semi)rough, kunnen onkruidzaden de
golfbaan op waaien en zich daar vestigen; paardenbloemen bijvoorbeeld. Er zijn verschillende
manieren om duurzaam onkruid te bestrijden.’
Strooiers, antidauwproducten en
biostimulanten
‘We laten op de beurs informatie zien op iPads
over onze strooiers en producten op het gebied
van minerale voeding voor fairways, greens en
tees’, zegt Van Wijk. ‘We leggen uit hoe je strooiers
precies afstelt voor een optimaal resultaat. Maar
we tonen ook proeven die we hebben gedaan
samen met het STRI. In een van die proeven testen
we onze biostimulanten met een optimale bemestingsgift en de inzet van antidauwproducten en
wetting agents, zoals H2Pro FlowSmart. We geven
daarbij voorlichting over ons antidauwproduct
H2Pro DewSmart, dat als het ware een filmlaagje
over de plant legt, waardoor het vocht minder grip
op de plant heeft.’
Verschil tussen drie types wetting agents
Van Wijk: ‘Ook tonen we proeven met onze wetting
agents onder de merknaam H2Pro. Veel greenkeepers letten met het oog op chemievrij beheer in
2020 nu strikt op watergebruik en spuitgedrag. We
hebben twee wetting agents – H2Pro Aqua Smart
voor fairways die voornamelijk bestaan uit klei en
leemgronden en H2Pro Tri Smart voor greens – die
greenkeepers preventief kunnen toepassen in
het vroege voorjaar, wanneer ze kampen met een
vochtafstotende bodem of losse hydrofobe plek-

ken. Uiteraard zijn deze producten ook curatief
inzetbaar. De wetting agent zorgt ervoor dat de
grond het water weer absorbeert en kan vasthouden. De meeste greenkeepers gebruiken wetting
agents steeds vaker preventief, omdat ze makkelijk
in het onderhoudsprogramma geïntegreerd kunnen worden en op deze manier effectiever werken.
Golfbanen maken er ook budget voor vrij om
aan de Green Deal te voldoen. Voor in de winter
hebben we H2Pro Flow Smart. Dit zorgt voor een
snellere infiltratie van vocht, mits dit vocht uit
het bodemprofiel weg kan komen. Het middel
heeft dus een drainerende werking en werkt op
de oppervlaktespanning van vocht. We laten onze
granulaire variant van de wetting agent zien, die
makkelijk strooibaar is. Ook presenteren we onze
wetting agent in tabletvorm, die in een spuitpistool moet worden gestopt dat vervolgens aan de
waterslang wordt geklikt. De wetting agent lost op
in het water dat langs de tablet loopt. Hierdoor kan
de wetting agent heel nauwkeurig op afzonderlijke
plekken worden aangebracht. Daarnaast werken
we nog aan andere demoproeven die bijdragen
aan de Green Deal Sportvelden 2020. Samen met
Duurzaam Golfbeheer en Golfbaan Princenbosch
houden we een demoproef op het gebied van
bemesting en wetting agents (H2Pro), in combinatie met verschillende maaihoogtes in de fairway.’
Nieuwe Kioti-tractor
Marc Reuter van Pols Zuidland neemt wel enkele
machines mee: ‘In de ene stand tonen we een
houtversnipperaar en vier trekkers, waaronder de
oranjegekleurde Kioti 60 pk hydrostaat-compacttractor DK 60-10 CH met standaardbanden. Deze
is nieuw. Hij heeft een digitale tachometer, die tot
achter de komma leest en op 100 meter nauwkeurig per uur telt. Dat is fijn bij een hydrostaat. Je
hoeft geen vaste mechanische of semiautomatische versnelling aan te houden bij werkzaamheden zoals prikken, maar kunt de versnelling heel
verfijnd afstellen voor een mooi prikpatroon. Je
kunt hiermee ook harder en langzamer rijden met
een voorlader of met transport. Je kunt bij deze
Kioti-tractor niet alleen de snelheid vastzetten met
cruisecontrol, maar ook het toerental. Daarmee
heb je het werktuig achter de tractor ook onder
controle.’
Ransomes-driedelige klepelmaaier
‘In de andere stand staan zelfrijdende machines’,
vertelt Reuter, ‘waaronder de Ransomes HM600:
een driedelige klepelmaaier met een dek van 1,60
m voorop en twee zijdekken van elk 1 m eraan.
Wanneer alle drie de klepelunits worden gebruikt,
is de totale maaibreedte 3,20 m. Je kunt ermee aan
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Marc Reuter, salesmanager Pols Zuidland

Arne van der Valk, beursmanager Jean Heybroek

‘Het is een uitdaging voor
de beursorganisatie om
greenkeepers warm te
maken. Het kennisniveau
van greenkeepers is door
de bank genomen erg
hoog'

Ramon Schlepers, beursorganisator Hardenberg

Twan van Wijk, salesmanager ICL Speciality Fertilizers

het werk in het plantsoen in het openbaar groen,
maar ook in de semi-rough en rough. Cirkelmaaiers
en kooimaaiers zijn beperkter wanneer ze hoog
gras van bijvoorbeeld 30 cm moeten afmaaien.
Deze klepelmaaier laat geen dotten gras achter en
geeft een gelijkmatig maaibeeld. Hij is zelfrijdend
en volgt ondulaties, niet alleen van links naar
rechts, ook van voor naar achter. Hij heeft twee
steunwielen voorop en een looprol achterop. Je
kunt hiermee een striping maken. Het is verder een
cabinemachine met alles erop en eraan. Komen
kijken dus!’
Reuter laat de Jacobsen Eclipse 322-kooimaaier
met loodzuuraccu thuis. ‘De meeste mensen kennen deze inmiddels.’ Wellicht neemt hij nog wel de
groene E-Z-Go-golfkar met lithium 48 V-batterijen
mee. ‘Met het oog op duurzaamheid is het wellicht goed hem onder de aandacht te brengen. Het
opladen van een vloot van deze golfkarren met
lithiumbatterijen bespaart 50 procent stroom. Deze
batterijen schelen bovendien 122 kg aan gewicht
in vergelijking met loodzuurbatterijen. Kracht en
acceleratie komen dus met minder stroom tot
stand.’

Stage V-motoren
Reuter: ‘Ik geef ook informatie aan belangstellenden over de stage V-motoren die eraan zitten
te komen vanwege EU-regelgeving. Per 1 januari
2019 moeten alle dieselmotoren vanaf 25 pk een
speciale emissiebehandeling hebben ondergaan;
denk aan roetfilters, katalysators of Adblue. Dat is
nu alleen nog verplicht bij motoren vanaf 50 pk.
De machineprijzen gaan door dergelijke emissiebehandelingen in de toekomst gemiddeld met
zo’n 30 procent omhoog. Waarschijnlijk zal dit pas
hot news worden op de GTH-beurs. Op dit moment
heeft iedereen in de markt nog voorraad, die men
volgens de EU-regelgeving nog mag inbouwen
tot 2020. Maar het is goed om hier op tijd over te
weten.’
In één klap kennisniveau up-to-date
Twan van Wijk: ‘Het is een uitdaging voor de beursorganisatie om greenkeepers warm te maken. Het
kennisniveau van greenkeepers is door de bank
genomen erg hoog. En 65 procent van de markt
wordt zo ongeveer bediend door aannemers.
Omdat het baanonderhoud moet doorgaan, zullen zij veelal niet het hele team, maar een of twee
afgevaardigden sturen. Maar greenkeepers hebben
wel degelijk veel te halen op Hardenberg: ze zien
hier alle producenten, distributeurs, machineleveranciers en adviseurs tegelijk. Hierdoor kunnen ze
in één keer hun relaties onderhouden en nieuwe
contacten opdoen. Ook zullen ze door deze beurs
weer volledig op de hoogte zijn van alle laatste
ontwikkelingen in het vakgebied.’
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Mierenneuker
Greenkeepers spelen in die hele
discussie vooral een ‘lijdende’ rol.
Terwijl die eigenlijk ‘leidend’ zou
moeten zijn

Greenkeepers zijn bescheiden. Te bescheiden zelfs naar mijn mening. Dat is
jammer want op die manier blijft er een hoop talent onbenut. Een beetje meer
bravoure en soms een meer uitgesproken mening zijn voor iedereen beter. De
komende jaren gaat er een hoop veranderen in onze kleine Benelux
golfpolder. Als ik alle verhalen mag geloven zal Nederland de eerste plek zijn
waar Greenkeepers de klus helemaal zonder gewasbescherming moeten gaan
klaren. Persoonlijk denk ik dat de soep wat minder heet zal opgediend, maar
hoe het ook zij: Er is een duidelijke maatschappelijk druk naar meer duurzaamheid waarvoor de golfmarkt haar ogen niet zal kunnen sluiten en waar
greenkeepers een centrale rol in spelen. Wat natuurlijk jammer is, is dat de
greenkeeper in die hele discussie vooral een ‘lijdende’ rol lijkt de spelen. Terwijl
die rol eigenlijk ‘leidend’ zou moeten zijn. Niet de NGA of de greenkeepers
zijn leidend in deze discussie, maar een sportbond de NGF. Nadeel daarvan
is dat het allemaal wel ver van de greenkeepers af komt te staan en dat het
allemaal wel heel erg theoretisch wordt. Greenkeeper moeten samen met hun
baancommissarissen en aannemers veel meer de leiding nemen. Dat triootje
behoort te weten wat de klant, de golfer dus wil.

Greenkeeping wordt op die manier versimpeld tot de green deal en dat kan niet de

veel bekendere Paris Hilton. Bij zijn afscheid werd aan Conrad Hilton gevraagd
wat het succes van toen al wereldberoemde hotelketen was. Don’t forget to
tuck the shower curtain into the bathtub ofwel ‘Vergeet niet het douchegordijn
in het bad te hangen’ was zijn extreem korte antwoord. De essentie daarvan
gaat ook op voor het werk van greenkeeper. Een succesvolle greenkeeper is
meestal niet goed de grote verhalen, maar heeft oog voor details. Is dus net
als de oude heer Hilton een mierenneuker. Als je een baan op details in tip
top shape kunt krijgen en houden en je kunt voor golfers die beleving creëren
waar ze naar op zoek zijn ben je een topper. Om nog wat meer dode
beroemheden op deze pagina te verzamelen. Leonardo da Vinci zou ooit
gezegd hebben: Details maken perfectie en perfectie is nooit een detail.
Onbewust weten we allemaal dat je aan de afwerking van fore green, bunker
of tee de kwaliteit van een team kunnen herkennen en niet aan de bordjes die
op het clubhuis getimmerd zijn. Greenkeeper moeten dat verhaal uitdragen en
dat leiderschap pakken. OP het gevaar af te pessimistisch te lijken. Die mensen
zijn er wel. In deze uitgave presenteren wij alvast vier genomineerden voor de
titel Greenkeeper of the Year.
Met vriendelijke groet,
Hein van Iersel (hein@nwst.nl)
Hoofdredacteur

bedoeling zijn
Greenkeeping wordt op die manier versimpeld tot de green deal en dat kan
niet de bedoeling zijn. Ik las pas geleden een verkorte biografie van Conrad
Hilton, oprichter van de Hilton hotelketen en overgrootvader van de inmiddels
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