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www.greenkeeperoftheyear.nl

Met dank aan de sponsors Heybroek, Imants, Wiedenmann en ICL, heeft de

jury op dinsdag 27 november 2018, André van der Woude hoofdgreenkeeper 

van de Veluwse Golfclub uitgeroepen tot Greenkeeper of the Year 2019. 

Verder feliciteren wij Wilco Oskam als 

Toro Greenkeeper Student of the Year 2019. 

De uitreiking vond plaats tijdens het Golf & Groen Symposium in Driebergen 

en Green Tie Dinner van de Greenkeeper.

W i j  f e l i c i t e r e n
A n d r é  v a n  d e r  Wo u d e
G r e e n k e e p e r
o f  t h e  y e a r
E n  W i l c o  O s k a m  a l s 
To r o  G r e e n k e e p e r  S t u d e n t  o f  t h e  Ye a r  2 0 1 9

2 0 1 9

Adv_Greenkeeper of the year_winnaar.indd   1 11/12/18   15:30
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62 ‘We kijken vooruit, niet 
meer achterom’

Het faillissement van Prograss was net uitgesproken voorafgaand aan het 

seizoen. Een beroerder tijdstip kon niet. Maar het bedrijf staat weer als een bus 

en gaat door onder de naam Prograss Europe BV. Zo’n faillissement gaat je niet 

in je kouwe kleren zitten, maar biedt ook weer kansen, vindt algemeen directeur 

Mark Timmerman.  ‘We focussen ons nu op een beperking van het assortiment en 

willen sterker worden op gebieden waar we toekomst in zien.’ 
www.greenkeeperoftheyear.nl

Met dank aan de sponsors Heybroek, Imants, Wiedenmann en ICL, heeft de

jury op dinsdag 27 november 2018, André van der Woude hoofdgreenkeeper 

van de Veluwse Golfclub uitgeroepen tot Greenkeeper of the Year 2019. 

Verder feliciteren wij Wilco Oskam als 

Toro Greenkeeper Student of the Year 2019. 

De uitreiking vond plaats tijdens het Golf & Groen Symposium in Driebergen 

en Green Tie Dinner van de Greenkeeper.

W i j  f e l i c i t e r e n
A n d r é  v a n  d e r  Wo u d e
G r e e n k e e p e r
o f  t h e  y e a r
E n  W i l c o  O s k a m  a l s 
To r o  G r e e n k e e p e r  S t u d e n t  o f  t h e  Ye a r  2 0 1 9

2 0 1 9

Adv_Greenkeeper of the year_winnaar.indd   1 11/12/18   15:30



6 - 20186

Greenkeeper of the Year 2019: 
André van der Woude! 

Dinsdagavond 27 november werd tijdens 

het Nationaal Groen en Golf Symposium in 

Driebergen de award voor de Greenkeeper 

of the Year 2019 uitgereikt. Genomineerd 

waren Silvain Timmerman, Wiljan 

Verschuijten, Leon van Dijk en André van 

der Woude. De gelukkige winnaar werd 

Van der Woude, hoofdgreenkeeper van de 

Veluwse Golfclub in Hoog Soeren. 

Wilco Oskam winnaar Toro 
Greenkeeper Student of the Year

Tijdens het Nationaal Golf & Groen Symposium 

werd Wilco Oskam uitgeroepen tot Toro 

Greenkeeper Student of the Year. Zijn prijs: een 

betaalde stage op St. Andrews. 
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Seegrow-unit op de Sallandsche

De Enk besloot eerder dit jaar als eerste Europese 

golfaannemer te investeren in een Seegrow-

behandelingsunit voor gras. 

‘Het is beter om de problemen onder de knie te krijgen 
dan te spuiten’

Op Golfclub Geijsteren doen ze al vijf jaar wat alle golfbanen in de nabije toekomst 

moeten gaan doen: de greens worden onderhouden zonder gewasbeschermings-

middelen. Vakblad Greenkeeper ging op bezoek. In de rubriek Team in beeld 

ditmaal aandacht voor Golfclub Geijsteren. Wie zorgen er voor het baanonderhoud, 

wat doen ze anders dan anderen en op welke problemen stuit het team? 
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‘Mental health-pagina’ 
voor greenkeepers
De hoofdgreenkeeper van Hazel Grove Golf Club 
in Cheshire (Engeland) heeft een succesvolle 
Facebook-pagina opgezet die greenkeepers in 
de sector ondersteuning biedt op het gebied van 
geestelijke gezondheid. Mick Davie startte de pagi-
na omdat hij een toenemende druk op greenkee-
pers ziet. Er wordt, aldus Mick Davie, steeds meer 
van hen verwacht. Op de Facebook-pagina kunnen 
greenkeepers elkaar een hart onder de riem steken 
en tips uitwisselen over het omgaan met de ver-
wachtingen van golfers. Davie schrijft op zijn pagi-
na dat hij bekende Engelse greenkeepers kent die 
de beroepsgroep om die reden hebben verlaten. 
Volgens hem wordt door golfclubs te weinig steun 
geboden en nemen zij hun zorgplicht niet serieus. 
Davie’s doel is dat het welzijn van greenkeepers op 
de lange termijn wordt bevorderd en ondersteund. 
De pagina heeft inmiddels meer dan 250 leden 
en is te vinden door op Facebook te zoeken op de 
naam ‘Greenkeepers mental health support group’. 

Geo-certificaat voor 
drie golfbaan-
aannemers
Drie golfbaanaannemers kregen op 27 november 
het GEO-label Recognised Service Provider voor 
2019 uitgereikt door de NGF: Oosthoek Groep, 
De Enk Groen & Golf en Vos Ruinerwold. Voor Vos 

en Oosthoek was dit de tweede keer. De onder-
nemingen ontvingen het certificaat voor hun 
inspanningen om golfbanen te helpen bij duur-
zamer onderhoud en beheer. Deze inspanningen 
vinden plaats in het kader van de Green Deal, wat 
inhoudt dat er geen gebruik meer wordt gemaakt 
van gewasbestrijdingsmiddelen en dat aannemers 
duurzamer omgaan met zaken als bewatering 
en afvalbeheer. Piet Oosthoek van de Oosthoek 
Groep ziet zichzelf als een soort geestelijk vader 
van dit label. Oosthoek: ‘Toen de NGF een paar jaar 
geleden een aantal bijeenkomsten hield, heb ik dat 
samen met Albert Timmerman van Vos Ruinerwold 
aangekaart. Mijn visie was toen – en dat geldt nog 
steeds – dat het goed is om te streven naar minder 
gewasbeschermingsmiddelen, maar dat het uitein-
delijk de golfbaanaannemers zijn die dat moeten 
realiseren. Zij verzorgen het onderhoud voor meer 
dan vijftig procent van de Nederlandse golfbanen. 
Naar aanleiding daarvan is dit certificaat in het 
leven geroepen.’ Oosthoek vervolgt: ‘Wat betreft 
schimmels op golfbanen hebben wij het nu voor 
elkaar om grasvelden te beheren zonder de inzet 
van fungiciden. De stap die wij nu moeten zetten, 
is om zonder herbiciden greens en fairways te 
beheren.’ 

Nieuw onderkomen 
voor J. de Ridder
Na een drukke verhuisweek heeft De Ridder Golf-, 
Sport- en Groenvoorzieningen zijn intrek genomen 
in een nieuw pand in Soesterberg. Bij het bedrijf, 
dat in 1926 startte in een molen in Utrecht, wer-

ken op dit moment zo’n zeventig werknemers. De 
corebusiness werd in de loop der jaren verlegd 
van het malen van graan naar aanleg, beheer en 
renovatie van golfbanen, groenvoorzieningen, 
sportvelden en natuurterreinen. Sinds december is 
De Ridder gevestigd aan de Centurionbaan 120 in 
Soesterberg.

Start greenkeepers-
opleiding
Fraaie fairways, tiptop tees en gezonde greens 
– welke greenkeeper wordt hier niet blij van? 
Maar het greenkeepersvak is niet zonder uitda-
gingen. Met de juiste kennis en kunde bewijs je 
je vakmanschap en zorg je voor veel tevreden 
golfers. Wil jij jouw kennis en kunde vergroten? 
Op 19 februari start IPC Groene Ruimte weer 
met de opleiding Greenkeeper. Je kunt ook een 
losse module van de greenkeepersopleiding 
volgen. De opleiding is modulair opgebouwd; 
dat wil zeggen dat er afzonderlijke onderdelen 
kunnen worden gevolgd. Afhankelijk van je 
voorkennis en eerder verworven competenties 
volgt er een opleidingsadvies van IPC. De lessen 
worden verzorgd door trainers met veel prak-
tijkervaring. Tijdens de les is er veel ruimte voor 
interactie en voor het uitwisselen van kennis en 
ervaringen. De kracht van IPC Groene Ruimte 
is dat de opleidingen praktisch van aard zijn. 
Learning by doing is het motto. De modules zijn: 
Gras & Beplantingen, Gras & Onderhoud, Gras & 
Toplaag en Gras & Accommodaties. 



9www.greenkeeper.nl

NIEUWS

Hole 1 op Heiloo 
officieel geopend
De vernieuwde hole op golf- en countryclub Heiloo 
is onlangs officieel in gebruik genomen. Begin juni 
is De Enk Groen & Golf gestart met de aanleg. Deze 
hole lag erg laag en was bij slechte weersomstan-
digheden als eerste niet bespeelbaar, en dat terwijl 
de rest van de golfbaan dankzij de hoogwaardige 
aanleg en staat van onderhoud nagenoeg het hele 
daar door bespeelbaar is. De A9 speelt ook een rol: 
de nieuwe afrit Heiloo komt vlak langs deze hole 
te liggen; dat vroeg om aanpassingen. De nieuwe 
hole is ontworpen door golfbaanarchitect Alan 
Rijks. Hij voorzag hem van mooie ondulaties, bun-
kers, een brug en een scheidingswal om de nieuwe 
afrit aan het zicht van de golfers te onttrekken. De 
technische omschrijving was van de hand van VAG, 
Lambert Veenstra, die ook het werk van De Enk 
Groen & Golf namens de opdrachtgever begeleid 
heeft. Ondanks de droge zomer heeft de nieuwe 
hole zich voorspoedig ontwikkeld. Na de feestelijke 
opening hebben opdrachtgever Holding Golfbaan 
Oosterzij en De Enk Groen & Golf de onderhouds-
overeenkomst voor meerdere jaren verlengd. Voor 
beide partijen betekent dit dat ze de gezamenlijk 
ingeslagen weg om de golfbaan te verbeteren kun-
nen voortzetten. In 2016 nam De Enk het onder-
houd van golfbaan Heiloo over van een andere 
partij. Dat die samenwerking nu verlengd wordt, 
ziet De Enk als de bevestiging van een succesvolle 
samenwerking.

Nieuw tractor 
occasion center in 
Boxtel 
30 november vond de opening plaats van Mechan 
Next, het nieuwe occasion center voor jong-
gebruikte tractoren in Boxtel. ‘Vanaf vandaag 
kunnen alle geïnteresseerden hier terecht om te 
kiezen uit minimaal 50 gebruikte tractoren van 
alle merken’, zegt Mark van den Heuvel, directeur 
Mechan Next en Cultuurtechniek. ‘Dat aanbod 
wordt natuurlijk ook online zichtbaar op onze 
nieuwe website: mechannext.nl. Alle tractoren zijn 
hier, in onze eigen werkplaats gecontroleerd op 
47 punten en kennen een volledige onderhouds-
historie.’ Mechan Next is een zusteronderneming 
van de bekende Mechan Groep en Matermaco, 

distributeur van tractoren en landbouwmachines 
resp. in Nederland en België. ‘Wij bieden een ruime 
keuze uit gebruikte tractoren, met garantie en 
omruilmogelijkheid. Wij kunnen die garantie geven 
omdat minimaal 65% van de trekkers afkomstig 
is van ons eigen dealernetwerk in Nederland en 
België. Dus van die trekkers kennen we de historie. 
Dat bevordert de transparantie en geeft de kopers 
meer vertrouwen. Verder hebben we voor alle 
tractoren een lease- of financieringsaanbod en 
kunnen we onderhoud en transport verzorgen.’ In 
het center is een showroom, een horecagelegen-
heid en een shop gevestigd. Op het terrein bestaat 
de mogelijkheid om proef te rijden en zelfs actief 
in het veld de tractor te testen. Behalve tractoren 
en machines van Fendt, Massey Ferguson en Valtra 
levert Mechan Groep via een groot dealernetwerk 
ook een scala aan landbouwwerktuigen en machi-
nes voor de groen- en landbouwsector. 

Innovatie Award 
op Groene Sector 
Vakbeurs 
De Groene Sector Vakbeurs viert dit jaar haar twin-
tigste editie. Een nieuw initiatief op de beurs is de 
Innovatie Award, waarbij exposanten hun nieuwste 
innovaties kunnen insturen. Een jury kiest drie fina-
listen uit die in het Groene Inspiratiepark getoond 
worden. De winnaar van de Innovatie Award wordt 
op de eerste beursdag bekend gemaakt.  Uit de 
deelnemerslijst blijkt dat veel exposanten in 2019 
zullen terugkeren. Verder wordt de beursvloer van 
De Groene Sector Vakbeurs 2019 aangevuld met 
een aantal nieuwe (internationale) deelnemers. De 
jubileumeditie van De Groene Sector Vakbeurs in 
Evenementenhal Hardenberg is op 15, 16 en 17 
januari 2019 te bezoeken van 13.00 tot 21.00 uur. 
Jaarlijks komen gemiddeld ruim 17.000 professio-
nals uit de groene sector op de vakbeurs af.
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NIEUWS

NiB ScanPro voor 
onafhankelijke periodieke 
golfbaan inspecties 
inclusief onderhoudsadvies 
chemievrij beheer

www.nibscanpro.com   
nibscanpro@gmail.com

Casper Paulussen 
+31 (0)6 579 46 413   

LEADING WATER SOLUTIONS

www.smitsveldhoven.nl

Golfbaan Naarderbos failliet
Golfbaan Naarderbos zou weer failliet zijn. Dit melden Quote en de krant De Gooi- en Eemlander. 
Het faillissement zou op 20 november zijn aangevraagd in de rechtbank.
Lees hier verder: www.greenkeeper.nl/article/27761/golfbaan-naarderbos-failliet 

Wilco Oskam: Toro Greenkeeper Student 
of the Year
Tijdens het Nationaal Golf & Groen Symposium werd Wilco Oskam uitgeroepen tot Toro 
Greenkeeper Student of the Year. Zijn prijs: een betaalde stage op St. Andrews.
Lees hier verder: www.greenkeeper.nl/article/27863/wilco-oskam-winnaar-toro-greenkeeper-
student-of-the-year 

Fotoreportage: Greenkeeper of the Year 
Award 
Naast een uitgebreid artikel over de uitreiking vind je online ook een uitgebreide fotoreportage. 
Lees hier verder: www.greenkeeper.nl/article/27879/fotoreportage-greenkeeper-of-the-year-
award-uitreiking-2019 

Meest gelezen op greenkeeper.nl#trending
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Ernest Faber is gepokt en gemazeld in het voetbal. 
Als verdediger was hij meer dan tien seizoenen 
actief voor PSV en ook als trainer draait hij al heel 
wat jaren mee. Hij kent het belang van natuurgras 
als geen ander: ‘Als je teruggaat tot de oorsprong 
van het voetbal, zie je dat deze sport op echt gras 
is ontstaan. Zo is het de wereldsport geworden die 
iedereen bezighoudt. Op natuurgras is voetbal uit-
gegroeid tot volkssport nummer één, die mensen 
vermaak biedt in goede en slechte tijden.’ 

Het mooiste wat er is
Zijn liefde voor natuurgras gaat zo ver dat hij tij-
dens Congras, een bijeenkomst gehouden door 
de branchevereniging Sport- en Cultuurtechniek 
(BSNC), aanbood om zich samen met gemeenten, 
bedrijfsleven en verenigingen in te zetten voor een 
masterplan voor natuurgras. Dit zou moeten leiden 
tot het behoud of de terugkeer van natuurgras 
in betaaldvoetbalstadions en andere sportac-
commodaties. ‘Ik zie mijn ambassadeurschap niet 

alleen als een symbolisch gebaar. Iedereen in de 
voetbalsport wil graag op mooie en goede natuur-
grasvelden spelen. Daarom is het belangrijk dat 
we als trainers en spelers actief meedenken over 
die ontwikkeling van topnatuurgrasvelden. Ik wil 
hierbij actief het goede voorbeeld geven; hopelijk 
volgen er meer! Ik krijg van spelers signalen dat ze 
spelen op een goede natuurgrasmat het mooiste 
vinden wat er is.’

Kersvers natuurgrasambassadeur 
Ernest Faber: ‘Natuurgras 
prikkelt alle zintuigen’
Faber ziet rol weggelegd voor het verenigingsleven in Nederland om gras verder 
te ontwikkelen

‘Kunstgras is voor koeien zonder tanden’, zei Ernest Faber ooit. Dat deze kritische uitspraak van het huidige hoofd Jeugdopleiding bij PSV nog steeds 

niets aan actuele waarde heeft verloren, bleek eind september 2018 op het grascongres Congras in Papendal, waar hij zich − tot grote vreugde van de 

zaal − opwierp als ambassadeur voor natuurgras. Faber: ‘Op natuurgras zie je de passie voor het voetbalspel terug.’

Auteur: Plantum, Hendrik Nagelhoud DLF, Guus van Rijswijck 
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Het grasveld als uithangbord
Waarin zit de meerwaarde van natuurgras, volgens 
Faber? ‘Natuurgras prikkelt alle zintuigen. Het gaat 
om gevoel, geur, associatie, een tastbare beleving. 
Ik vond het mooi om me op het congres voor al die 
specialisten te kunnen opwerpen als pleitbezorger 
voor natuurgras. We zijn een hoogontwikkeld land 
met veel wetenschappelijke en technologische 
kennis en specialisten op het gebied van grassoor-
ten. De ontwikkelingen in het natuurgras en in het 
kunstgras gaan snel. Als die partijen zich verbinden 
en samen optrekken, moeten we toch voor goede 
grasvelden kunnen zorgen?’ Volgens Faber is een 
mooi natuurgrasveld de beste reclame voor een 
club. ‘De conditie van de velden vormt het uithang-
bord van een club. Goed voetbal begint bij een 
goed grasveld.’

Grasbeleving
Het vele kunstgras in het Nederlandse betaald 
voetbal kan qua beleving absoluut niet tippen aan 
natuurgras, zegt Faber. ‘Bij PSV zijn we momenteel 
bezig de velden te herindelen. Onze voorkeur 
gaat daarbij uit naar natuurgras. Als je voetbalt op 
kunstgras, heb je een totaal andere beleving. Het 
is niet dezelfde sport. Het ruikt anders, het voelt 
anders, het ziet er anders uit, zelfs het geluid is 
anders. De hele associatie is dus anders. Met kunst-
gras haal je de natuurlijke oorsprong weg; voetbal 
wordt een ander spel. Spelers zeggen me dat qua 
sportbeleving niets vergelijkbaar is met een mooi 
natuurgrasveld. Alleen als dat niet mogelijk is, zien 
ze het liefste een goed ontwikkeld kunstgrasveld.’

Kunstgras in de hitte
Op natuurgras wordt ook een ander type voetbal 
gespeeld dan op kunstgras, zegt Faber. ‘Ik denk 
aan de balstuit, het vallen, de slidings. Natuurgras 
beweegt makkelijker. Spelers hebben er een heel 

goede kijk op en kunnen precies vertellen wat 
slechte kunstgrasvelden zijn. Dat zijn harde beton-
nen platen, aangevuld met granulaat van rubber 
banden. Daarmee verkracht je de sport. Als het 
goed is, blijft gras een beetje zacht. Dat is natuur-
lijk. Kunstgras is steriel. En als de buitentempera-
tuur echt oploopt, is het op kunstgras niet meer uit 
te houden. In die hitte ga je daarop kapot.’

Een polletje hier en daar
Faber begrijpt goed dat profvoetballers zweren bij 
echt natuurgras. ‘Als ik het heb over natuurgras, 
bedoel ik de totale beleving. Daar dankt de sport 
ook zijn populariteit aan. Met grasbeleving bedoel 
ik ook: een polletje hier en daar, dat je als speler 
echte dynamiek ervaart en dat het spel meer leeft. 
Natuur, frisheid, een polletje, verse maaibanen in 
het gras. Het leven zelf.’

Van invloed op de speelwijze
Nu Faber trainer is, merkt hij ook dat de grasmat 
van invloed kan zijn op de speelwijze van zijn 
team. ‘Bij natuurgras kun je de hoogte van het gras 
zelf bepalen. Bij een kunstgrasmat met infill zijn de 
grassprieten niet vandaag 4 cm hoog en morgen 
gekortwiekt tot 2 cm lengte.’ Een vroegere uit-
spraak van hem is: ‘Kunstgras is voor koeien zonder 
tanden.’ Die vult hij nu aan: ‘Er valt niets op te eten. 
Kunstgras groeit niet, het is niet natuurlijk. Het is 
nauwelijks te beïnvloeden. Met een levend product 
als natuurgras kun je meer spelen. Het lijkt een 
detail, maar het is een groot verschil als je voor een 
bepaalde speelwijze kiest.’

Hybride-superveld
Faber sluit niet uit dat een hybridegrasmat voor 
veel clubs ooit een oplossing kan betekenen. ‘Bij 
PSV zijn we daar positief over. Denk aan een spe-
ciaal grasveld waarbij we de beste elementen van 

natuurgras en kunstgras samenbrengen, waardoor 
je een soort “hybride-supergrasveld” ontwikkelt. 
Dat is volgens mij goed mogelijk. Dat amateurs in 
sommige situaties gebaat kunnen zijn bij kunst-
gras, begrijp ik nog. Maar betaald voetbal moet nu 
eenmaal aan bepaalde internationale voorwaarden 
voldoen. Door meer samen te werken, zou het 
moeten lukken om bij alle clubs in het betaald 
voetbal hoogwaardige grasmatten neer te leggen. 
Dat is mogelijk door de kosten en kennis te delen.’

Rol weggelegd voor verenigingen
Om het gras verder te ontwikkelen, ziet Faber ook 
een rol weggelegd voor het verenigingsleven in 
Nederland. ‘Een van de kwaliteiten van ons land 
is dat we een rijk verenigingsleven hebben. Veel 
steden en dorpen hebben specialisten rondlopen, 
die fraaie natuurgrasvelden onderhouden. Waarom 
kunnen we ons dan niet verenigen om tot het 
beste resultaat te komen? Door goed ontwikkeld 
natuurgras te combineren met de juiste hybride-
kenmerken, ontstaat er misschien een acceptabele 
tussenvorm die naar echt gras ruikt. Zolang het alle 
zintuigen prikkelt, sta ik er positief tegenover.’

ACHTERGROND4 min. leestijd

Ernest Faber als speler

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/article/28000/kersvers-
natuurgrasambassadeur-ernest-faber-natuurgras-
prikkelt-alle-zintuigen
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‘Het is beter om de 
problemen onder de knie te 
krijgen dan te spuiten’
Op Golfclub Geijsteren doen ze al vijf jaar wat alle golfbanen in de nabije toekomst moeten gaan doen: de greens worden onderhouden zonder 

gewasbeschermingsmiddelen. Vakblad Greenkeeper ging op bezoek. In de rubriek Team in beeld ditmaal aandacht voor Golfclub Geijsteren. Wie 

zorgen er voor het baanonderhoud, wat doen ze anders dan anderen en op welke problemen stuit het team? 

Auteur: Chris Veldkamp

Vijf jaar chemievrije greens op Golfclub Geijsteren

Het greenkeepersteam van Geijsteren. V.l.n.r. Cor van Meijel, Paul Tax, Eric Janssen (assistent-hoofdgreenkeeper), Eric Wijnhoven 

(hoofdgreenkeeper) en Peter Swinkels. Hans Maas was verhinderd
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11 min. leestijd

‘De vlaggen gaan nu van de wintergreens’, geeft 
hoofdgreenkeeper Eric Wijnhoven nog even door 
aan de club, vlak voordat we ons gesprek begin-
nen. Het is eind november en er ligt nog een 
beetje ijs op de vijvers, maar de nachtvorst is uit 
de greens. Die greens hebben vanouds een zeer 
goede reputatie – vraag het maar aan de pro’s en 
topamateurs die meedoen aan het Nationaal Open 
Matchplay dat jaarlijks op de Noord-Limburgse 
baan wordt gespeeld – en die hooggewaardeerde 
greens zijn nu al jaren chemievrij. ‘Op de greens 
gebruiken we sinds vijf jaar helemaal geen che-
micaliën meer’, vertelt Wijnhoven. ‘Op de fairways 
hebben we in die tijd nog wel tegen onkruid 
gespoten, maar niet jaarlijks. Op de greens wordt 
niks meer gebruikt.’

Waarom is Geijsteren zo vroeg begonnen met che-
mievrij beheer van het belangrijkste onderdeel van 
de baan? ‘Omdat we het met z’n allen willen, de 

club, de baancommissie, de baancommissaris en ik’, 
zegt de 46-jarige Wijnhoven. Hij is nu vijftien jaar 
hoofdgreenkeeper op Geijsteren. Aan het begin 
van zijn loopbaan werkte hij vierenhalf jaar als 
greenkeeper op Geijsteren en daarna was hij twee-
enhalf jaar hoofdgreenkeeper op De Golfhorst. 
‘Omdat we het willen en omdat we eigenlijk altijd 
al zo gewerkt hebben’, vervolgt hij. ‘We hebben 
hier nooit gedaan aan “spuit maar raak” en toen het 
programma Committed to Green werd opgericht, 
de voorloper van de GEO-certificering, hebben we 
meteen het certificaat behaald. De afgelopen jaren 
werd er steeds meer gesproken over de Green Deal 
en eerlijk gezegd snapte ik er in het begin niks van. 
Wij gebruikten hier altijd al bijna niks; onbewust 
zijn we altijd al met de Green Deal bezig geweest.’ 

Het team van Wijnhoven is dus een voorloper op 
het gebied van duurzaam beheer, maar lukt het 
om jaar in, jaar uit goede greens te presenteren? 
Wijnhoven: ‘De afgelopen jaren waren de greens 
goed, maar het najaar van 2017 was erg nat en we 
hadden toen veel last van schimmel. In april en mei 
van dit jaar waren de greens daarom minder goed, 
maar bij het Nationaal Matchplay in juni waren 
ze weer op orde. Toen kwam de droge zomer van 
2018. We hebben de greens de hele periode vrij 
goed kunnen houden, maar we hebben ze in de 
zomer wel iets minder kort gemaaid dan normaal, 
om ze te beschermen. Een aantal keer per jaar pie-
ken we met de snelheid van de greens, maar veel 
belangrijker is dat ze eerlijk zijn. We hadden in de 
zomer wel een probleem met water. We mogen op 
de baan maximaal 25.000 kuub per jaar gebruiken 

en dat was door de extreme zomer half augustus al 
bereikt. Uiteindelijk hebben we voor de greens nog 
wat extra water gekregen van het waterschap.’

De schimmeluitbraak op de greens in het najaar 
van 2017 bezorgde het greenkeepingteam veel 
kopzorgen. Er was twijfel: moeten we niet toch 
eenmalig naar gewasbeschermingsmiddelen grij-
pen? Er werd besloten om geduld te betrachten. 
Wijnhoven: ‘We hebben heel wat jaren gehad dat 
er helemaal geen noodzaak was om de greens 
te spuiten. Vorig jaar was het opeens wél nodig. 
Maar als je gaat spuiten, breek je dan niet alles af 
wat je hebt opgebouwd? We hebben een gezonde 
toplaag en gezond gras opgebouwd en we beslo-
ten om niets te doen. Het is beter om de proble-
men onder de knie te krijgen dan te spuiten.’ 

Hoe moeilijk het voorjaar van 2018 ook was, 
Wijnhoven is blij met de beslissing: ‘Ik ben ervan 
overtuigd dat we er voordeel van hebben dat wij 
al vijf jaar bezig zijn met chemievrij beheer van de 
greens. We leren beter om problemen te voorko-
men in plaats van te bestrijden. We leren omgaan 
met de problemen van een schimmeluitbraak, 
zoals eind vorig jaar. De leden van de club leren 
ook om te gaan met een slechte fase. En het helpt 
ons om bij iedereen het besef te creëren dat er iets 
met de bomen moet gebeuren: we hebben meer 
lucht en licht nodig. Wij zitten al midden in dit hele 
proces, maar op veel andere banen zal dit pas in 
2020 beginnen.’

Baancommissaris Raf Dittrich en hoofdgreenkeeper Eric Wijnhoven

team
in beeld
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Bosbaan
Licht en lucht creëren is op elke golfbaan nood-
zakelijk om problemen te voorkomen, maar zeker 
op Geijsteren. De eerste holes van de baan vlak bij 
Venray zijn geopend in 1974 naar een ontwerp van 
Frank Pennink. Later, in 1986, werd de baan uitge-
breid tot 18 holes. Hoewel een viertal nieuwe holes 
van architect Donald Steel open en bloot ligt, is 
Geijsteren een echte bosbaan. Het gebrek aan licht 
en lucht dat in de loop der tijd is ontstaan is één 
probleem, een ander probleem is de onderlaag 
van de oude greens. ‘De baan ligt voornamelijk 
op zand-grindgrond’, legt Wijnhoven uit. ‘De oude 
greens zijn echte push-upgreens. Daaronder zit 
een verdichte bosgrondlaag en die laag, net boven 
het zandgrind, zit potdicht.’

Begrijpelijkerwijs focust het team van Geijsteren 
zich nu op de twee hoofdproblemen: licht en lucht 
en de storende laag onder de green. Het team 
bestaat naast Wijnhoven uit vier vaste greenkee-
pers en een parttimer. Alle leden van het team 
komen uit de buurt en spreken met een Noord-
Limburgs accent. De greenkeepers worden ook 
nog bijgestaan door drie scholieren, die hand- en 
spandiensten verrichten op de 18-holesbaan met 
drie oefenholes en een groot pitch & putt-oefen-
gebied. 

Wijnhoven en zijn greenkeepers werken in nauw 
overleg met de baancommissie en baancommis-
saris Raf Dittrich. ‘We zijn samen aan het onder-
zoeken wat we kunnen doen aan de storende laag 
onder de green en we doen experimenten’, vertelt 
Wijnhoven. ‘Renovatie van alle greens is voorals-
nog niet aan de orde; we moeten het anders oplos-
sen. Ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken, 
maar we moeten er heel bewust mee bezig zijn. 
Wat betreft licht en lucht op de bosholes maken 
we elk jaar een snoeiplan met de eigenaar van 
de grond waarop de holes liggen, het landgoed 
Geijsteren. In het verleden hadden we met Wilbert 
baron de Weichs de Wenne te maken, maar hij is 

vorig jaar overleden en nu overleggen we met zijn 
zoon en de rentmeester. Ze hebben begrip voor de 
noodzaak van lucht en licht rondom de greens en 
tees. We moeten radicaler snoeien, maar wel met 
beleid; uiteindelijk gaat het erom wat de leden wil-
len. Stel dat je in de winter wat schimmel hebt aan 
de rand van de green, omdat er een mooie boom 
in de buurt staat. Accepteert men de schimmel 
dan, waardoor de boom behouden kan blijven, of 
wil men af van de schimmel aan de rand van de 
green?’

Communicatie
‘De transitie naar duurzaam beheer zonder chemie 

Prachtige bosholes, maar de greens en tees hebben meer licht en lucht nodig

Een van de tees op Geijsteren waar licht en lucht wordt gecreëerd

‘We moeten radicaler 

snoeien, maar wel met 

beleid; het gaat erom wat 

de leden willen’



17www.greenkeeper.nl

vereist goede communicatie met de leden’, zegt 
Wijnhoven. ‘Onze baancommissaris zorgt daarvoor; 
we zijn op dit gebied bezig goede stappen te zet-
ten. Informeren helpt; je neemt daarmee zorgen 
weg en je kweekt begrip voor zaken.’ ‘Toen onze 
greens dit voorjaar minder goed waren dan nor-

maal, hebben we nog meer gecommuniceerd dan 
normaal’, vertelt baancommissaris Raf Dittrich als 
hij in de namiddag aanschuift aan tafel. ‘Men is hier 
altijd goede greens gewend, dus je moet vertellen 
wat er aan de hand is. De communicatie gaat via 
stukjes op de clubwebsite, maar ook via artikelen 

in het clubblad dat vier keer per jaar verschijnt. 
Dit jaar hebben we ook een mail aan de leden 
gestuurd. Dat leidde tot een snelle daling van het 
aantal negatieve reacties. Een golfbaan is nu een-
maal een product dat je niet helemaal in de hand 
hebt. Maar de staat van de greens is nu goed en ik 
maak me geen zorgen over komend voorjaar.’
Dittrich is partner van een adviesbureau op het 
gebied van water, natuur, parken, duurzame 
landschappen, recreatie en sport. Hij vindt het 
goed dat de golfsector stopt met het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. ‘Maar ik had meer 
verwacht van andere clubs. Als andere clubs ook 
eerder in actie waren gekomen, had de sector nu 
aan de maatschappij kunnen laten zien dat we er 
alles aan doen. Dan hadden we denk ik ook meer 
kans gemaakt op een compromis: een oplossing 
voor als de nood echt aan de man is, dat we in 
noodsituaties iets mogen gebruiken.’ Wijnhoven: 
‘Dat heb ik altijd gezegd: het beste zou zijn als we 
in de toekomst iets hebben voor als het helemaal 
uit de klauwen loopt.’ Dittrich: ‘Als we straks, als 
de Green Deal afloopt, echt helemaal niks meer 
mogen gebruiken, dan is dat een heel groot risico 
voor alles wat we investeren in golfbanen.’

‘Er zijn nog steeds veel verenigingen waar pes-
ticiden gebruikt worden, zelfs preventief’, zegt 
Wijnhoven. ‘En dat is eigenlijk asociaal’, aldus 
Dittrich. ‘Veel leden spelen ook op andere banen 
en we hebben weleens te horen gekregen dat wij 
roomser dan de paus zijn. Maar die andere banen 
houden zich niet aan de afspraken. De intentie 
van alle golfbanen moet zijn om het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen tot nul terug te 
brengen en een gezonde bodem te creëren.’

team
in beeld

In samenwerking met architect Michiel van der Vaart renoveert het greenkeeperteam een aantal 

bunkers

Een droog jaar voor Geijsteren: de plassen hebben eind november nog steeds ‘stranden’

MACHINELIJST
• Jacobsen AR 522 roughmaaier
• Jacobsen LF 550 fairwaymaaier
• Jacobsen handgreenmaaier 526
• Jacobsen Eclipse 322 (2) 
• Jacobsen G-Plex greenmaaiers (2; deze winter 
  worden ze ingeruild voor nieuwe elektrische 
  Eclipse greenmaaiers)
• Perfect T 180 rough-cirkelmaaier
• Vredo doorzaaimachine supercompact 
  GD212.035
• Bogballe kunstmeststrooier
• Schuitemaker kiepkar
• Ryan slitmachine fairway
• Greenmaaierkarretjes (3, zelfgemaakt)
• Sisis topbeluchter greens
• Huxley H840 diepbeluchter slitmachine
• Kubota Compacttractor ST 30
• EZGO electrocart met bak (Duchell)
• EZGO electrocart met bak (Duchell)
• Vertidrain 7316 (bonenkamp) + schraper
• Stihl motorzaag 019T
• Sisis Verticuteermachine (Van der Wiel)
• Greenspikerseeder GS48, 800
• Greentec trilrollen 3 x
• Ryan Jr zodensnijder
• Kubota RTV 1100 CWXL-H
• Core Harvester
• Kioti RX 6620 PC 

• Kioti voorlader KL601-2-E-SQ
• Redexim-Charterhouse Verti/Quake 2521
• G.I.T. Groom It veegborstel 
• Regent Eg OEKO 210 
• Jacobsen Truckster XD
• Turfco widespin type 1550 truck mount
• Bellon Mario veegmachine SC1200 
• SmithCo superstar bunkerhark met 
  tournamentrake
• Redexim-Charterhouse Verti-drain 7120
• Trilo SG 400 + verticuteerunit VCMK3 
• SmithCo spraystar 2000 met raven 
  spuitcomputer
• SmithCo Tournament Ultra Roller spiker roll 
  trailer
• Turfco Torrent Tow Behind Debris blower
• Bladblazer KWH
• Roadmaster klepelmaaier (Votex)
• Flymo XL500 9638503
• Billy Goat bladblazer
• Stihl HL100 heggenschaar 135G
• Stihl BR 600 bladblazer
• Stihl FS 220 bosmaaier
• Stihl bosmaaier Fs 400
• Stihl ms 391
• Husqvarna  550 XP motorzaag
• Husqvarna BTS 570 bladblazer
• Husqvarna BTS 580 bladblazer
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Stranden in de vijvers
De droge zomer van 2018 had op Geijsteren, net 
als op veel andere Nederlandse banen, impact op 
de fairways. ‘Dit is niet het makkelijkste deel van 
Nederland’, zegt hoofdgreenkeeper Wijnhoven 
over zijn baan, hoog in Limburg, drie kilometer van 
Noord-Brabant. ‘Geijsteren is een van de droogste 
plekken van Nederland. Dat heeft voordelen, maar 
ook nadelen. We lopen nu, eind november, 300 
millimeter regenwater achter op een normaal jaar. 
In oktober hadden we hier maar 35 millimeter 
regen en deze maand hebben we ook nauwelijks 
wat gehad. Het neerslagtekort is hier dus na de 
zomer verder opgelopen. We hebben de fairways 
na de extreme droogte doorgezaaid, maar ze zijn 
nog niet optimaal hersteld omdat er geen echte 
regen kwam.’ Baancommissaris Dittrich: ‘Natuurlijk 
hebben we goed gecommuniceerd over gele fair-
ways in de zomer. Daar is begrip voor bij de spe-
lers, maar het is vervelend dat er door de aanhou-
dende droogte nog steeds stukken niet goed zijn.’

De greenkeepers laten ons de vijvers zien op het 
deel van de baan waar de nieuwste holes liggen. 
‘We hebben stranden gekregen.’ zegt Wijnhoven. 
‘De grondwaterstand is ruim 1 meter gezakt. Het 
waterpeil zakt op dit moment niet verder, maar er 
komt ook niks bij. Het duurt heel lang voordat we 
weer op het oude peil zitten. En stel dat we in 2019 
weer zo’n droge zomer krijgen. Je moet er rekening 
mee houden dat waterschappen in de toekomst 

op bepaalde banen een totaal beregeningsverbod 
zullen afvaardigen. Golfbanen en boeren onttrek-
ken veel water aan de grond. Watermanagement 
en het vasthouden van water met behulp van wet-
ting agents worden dus steeds belangrijker.’

Kwaliteit leveren en investeren
Golfclub Geijsteren wil zich onderscheiden op 
het gebied van kwaliteit, dat maken de hoofd-
greenkeeper en baancommissaris duidelijk in het 
gesprek. ‘De baan staat bij het bestuur op de eerste 
plaats’, aldus Dittrich. De greenkeepers werken 

voor de club en Geijsteren heeft een eigen com-
pleet machinepark. ‘We hebben alles in eigen hand 
en kunnen bijna alles zelf uitvoeren’, zegt de baan-
commissaris. ‘We hebben in het kader van een hos-
pitality chain geregeld overleg met andere clubs 
en dan hoor ik hoe andere clubs varen. Ik maak 
daaruit op dat wij het qua kosten én kwaliteit goed 
doen. Dankzij een goede baancommissie en door 
het enthousiasme van Eric en zijn team krijgen we 
alles binnen redelijke kosten gemanaged. Voor 
kwaliteit heb je de juiste mensen nodig, maar ook 
de juiste machines.’ Een van de greenkeepers, Paul 
Tax, is monteur. Hij zorgt per week gemiddeld vier 
uur voor de machines. ‘We zijn er heel zuinig op en 
Paul kent de machines door en door’, zegt Dittrich.

Dittrich en Wijnhoven hebben aan één woord 
genoeg, want de eerste is al net zo lang baan-
commissaris als de tweede hoofdgreenkeeper is. 
Dittrich: ‘We proberen gezamenlijk de kosten te 
drukken. Geijsteren is mede dankzij het behou-
dende beleid een gezonde vereniging. Maar als je 
minder geld in de baan steekt, ga je erop achteruit. 
Dan spelen de leden met minder plezier en krijg je 
minder greenfeespelers. De laatste groep is bij ons 

Het pitch & putt-deel van Geijsteren bestaat uit een megagrote green

Een klein aantal greens ligt open en bloot; de meeste liggen in het bos

De bankjes in de baan worden door de greenkeepers gemaakt

team
in beeld



6 - 201820
www.eurofi ns-agro.com

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

Eurofi ns Agro
Binnenhaven 5, 6709 PD Wageningen

E-mail | emile.bezemer@eurofi ns-agro.com
Telefoon | 06 11 26 49 27

Basis voor sportieve prestaties
GEZONDE GOLFBAAN



21www.greenkeeper.nl

een belangrijke bron van inkomsten.’ Geijsteren is 
niet alleen een geliefde baan bij de topgolfers die 
meedoen aan het Nationaal Open Matchplay, maar 
ook bij gastspelers. Op Leadingcourses.com scoort 
de baan gemiddeld een 8,0. Toch wil de club de 
bosbaan nog aantrekkelijker maken en daarvoor 
wordt samengewerkt met architect Michiel van der 
Vaart. Dittrich: ‘Investeringen zijn nodig om leden 
te behouden en te werven, en voor het plezier van 
gasten en groepen.’ 

Onder de hoede van Van der Vaart worden nu 
stapsgewijs baanverbeteringen uitgevoerd. 
Wijnhoven: ‘Renovaties doen we vrijwel geheel in 
eigen beheer; we kijken per jaar hoeveel middelen 
we ervoor hebben. Het plan dat met de architect 
is opgesteld en dat goedgekeurd is door de leden, 
betreft voornamelijk aanpassingen aan bunkers en 
tees, heide-ontwikkeling en het creëren van licht 
en lucht.’ Wijnhoven laat na het gesprek voorbeel-
den in de baan zien. Een open deel waar de heide 
gestimuleerd wordt, een fairwaybunker die ver-
plaatst wordt en een langgerekte tee die verdeeld 
wordt in aparte tees: allemaal kleine verbeteringen 
die de baan nog beter, mooier en spannender 
moeten maken.

Vrijwilliger bij de Ryder Cup
Wijnhoven speelt golf, maar het komt er niet vaak 
van. Hij heeft het druk met zijn golfbaan en is ook 
af en toe een paar dagen weg omdat hij graag 
vrijwilliger is bij grote toernooien. Hij was al vier 
keer hulpgreenkeeper op het Frans Open (Le Golf 
National), twee keer op het Schots Open (Loch 
Lomond), twee keer op het KLM Open (Hilversum 
en The Dutch) en twee keer bij de Ryder Cup 

(op Celtic Manor in 2010 en dit jaar op Le Golf 
National). ‘De Ryder Cup was dit jaar nog mooier 
dan in Wales’, vertelt Wijnhoven. ‘Het was in Parijs 
allemaal nog grootser. Er was na afloop veel waar-
dering voor ons werk. Toen meteen na de wedstrijd 
op de baan feest werd gevierd, kwamen veel spe-
lers ons bedanken. Rory McIlroy bijvoorbeeld; hij 
sprong zelfs op de greenkeepers, wat per ongeluk 
fout ging: een van de greenkeepers brak een sleu-
telbeen. Maar ook captain Thomas Bjorn bedankte 
ons, en bij de slotceremonie zaten we ditmaal veel 
dichter bij de actie dan in Wales.’

Wijnhoven wil graag nog een keer helpen bij 
het Brits Open en liefst ook eens bij een groot 
toernooi in de VS. Helpen op Augusta National 
bij de Masters is een grote wens. ‘Het is een stuk 
passie en je leert er heel veel van’, zegt hij, als 
we hem vragen waarom hij als vrijwilliger tegen 
kost en inwoning helpt bij grote toernooien. 
‘Toernooigreenkeeping vind ik gewoon heel mooi. 
Een week lang met z’n allen ervoor gaan, dat is 
prachtig. En je doet het samen met gepassioneer-
de vakidioten uit allerlei landen. We praten over 
het vak en daar steek je veel van op.’

Natuurlijk werd er door de hulpgreenkeepers uit 
verschillende landen ook gepraat over chemievrij 
beheer. ‘Er zijn nog verschillen, maar je merkt 
dat steeds meer landen ermee bezig zijn’, zegt 
Wijnhoven. ‘Ik hoorde dat in een deel van België 
helemaal niks meer gebruikt mag worden en dat 
Duitsland binnenkort compleet op slot zal gaan. 
Sommige Engelsen zijn blij met de brexit omdat 
ze daarmee Europese regels ontlopen, maar ook 
daar komt nu het besef dat het anders moet. Zelfs 

in Amerika dringt het door, maar we hoorden ook 
over een Amerikaanse baan die jaarlijks 150.000 
dollar budget heeft voor bestrijdingsmiddelen. Dat 
is meer dan ons totale budget!’

Baancommissaris Dittrich juicht toe dat Wijnhoven 
grote toernooien bezoekt: ‘De club vindt het posi-
tief. Eric is door deze bezoeken heel volwassen in 
zijn vak geworden en als baan profiteren we van 
zijn kennis, die hij weer doorgeeft aan het team, 
en van het netwerk dat hij opbouwt. Dat is op 
allerlei gebieden, ook wat betreft de aankoop van 
machines. Toen we onlangs een roller moesten 
aanschaffen, heeft Eric geïnformeerd bij internatio-
nale collega’s of ze een bepaald product konden 
aanbevelen. Dat leverde een aanbeveling op en wij 
zijn heel tevreden met de aankoop.’
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Wilco Oskam winnaar Toro 
Greenkeeper Student of the Year

Tijdens het Nationaal Golf & Groen Symposium werd Wilco Oskam uitgeroepen tot Toro Greenkeeper Student of the Year. Zijn prijs: een betaalde stage 

op St. Andrews.  

Auteur: Linde Kruese

‘Ik haalde geen voldoening uit het werk op kantoor’
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STUDENT OF THE YEAR2 min. leestijd

Wilco Oskam is de tweede Nederlandse win-
naar van deze prestigieuze prijs. In 2018 won 
de jonge Belgische greenkeeper Davy Driessen 
deze award. Oskam is als het ware opgegroeid 
op de golfbaan, als zoon van greenkeeper Wim 
Oskam. Desondanks koos hij aanvankelijk niet voor 
een toekomst als greenkeeper, maar studeerde 
bedrijfseconomie aan de Hogeschool Utrecht en 
ging na zijn studie bij een accountantskantoor 
werken. Wilco Oskam daarover: ‘Ik haalde geen 
voldoening uit mijn werk op kantoor; passie voor 
het vak en werkplezier waren ver te zoeken. Ik leef 
niet om te werken, dus ik besloot te gaan doen wat 
eigenlijk altijd al mijn passie was: golfbaanonder-
houd. Voor het geld hoefde ik dat niet te doen. Het 
salaris van een greenkeeper komt niet in de buurt 
van dat van een accountant.’ 

Op dit moment werkt Oskam op de golfbanen 
Amelisweerd en Kromme Rijn. Door het werken 
met twee hoofdgreenkeepers heeft Oskam naar 
eigen zeggen veel geleerd. ‘Ik ben een stuk wijzer 
geworden. Momenteel volg ik de cursus assistent-
hoofdgreenkeeper. Ik heb het erg naar mijn zin en 
kijk er iedere keer weer naar uit om naar de HAS te 
gaan om wijsheid te vergaren.’ Wat Oskam volgend 
jaar te wachten staat, weet hij nog niet, maar één 
ding weet hij wel: hij blijft op een golfbaan werken. 
‘Afhankelijk van de situatie wil ik zo snel mogelijk 
de cursus hoofdgreenkeeper volgen. Ik ben niet 
uit op een carrière; ik wil gewoon goed mijn werk 
doen en goed zijn in mijn werk. Vaktechnisch beter 
worden, meer grastechnische kennis opdoen en 
meer leren over grassoorten en onderhoud.’

Stage op St. Andrews
Wilco Oskam mag als winnaar een paar weken 
stage gaan lopen op golfbaan St. Andrews in 
Schotland. ‘Als ik foto's van St. Andrews bekijk, 
loopt het water nog net niet uit mijn mond. Welke 
greenkeeper wil daar nou niet naartoe? Naast de 
fantastische ervaring ben ik vooral benieuwd naar 
de manier van werken waardoor kwaliteit geleverd 
wordt. Hierbij denk ik onder andere aan werkstruc-
tuur en schema's, personele bezetting en kwaliteit 
van personeel en machines. Ik ben ook benieuwd 
naar de golfcultuur. Krijgen greenkeepers daar 
meer respect dan hier in Nederland? Een reis zoals 
deze kent natuurlijk alleen maar voordelen. De 
rugzak die je meedraagt, wordt aangevuld. Ik denk 
dat de stage ontzettend leerzaam zal zijn. Je doet 
contacten op die je misschien ook zult onderhou-
den. Het brengt nieuwe inzichten met zich mee, 
waar we hier in Nederland wellicht wel wat mee 
kunnen doen.’

Wilco Oskam krijgt de prijs uit handen van juryvoorzitter 

Koert Donkers
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De genomineerden v.l.n.r.: Leon van Dijk, André van der Woude, Silvain Timmerman, Wiljan Verschuijten
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Greenkeeper of the Year 2019: 
André van der Woude! 
Dinsdagavond 27 november werd tijdens het Nationaal Groen en Golf Symposium in Driebergen de award voor de Greenkeeper of the Year 2019 uitge-

reikt. Genomineerd waren Silvain Timmerman, Wiljan Verschuijten, Leon van Dijk en André van der Woude. De gelukkige winnaar werd Van der Woude, 

hoofdgreenkeeper van de Veluwse Golfclub in Hoog Soeren.  

Auteur: Linde Kruese
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De uitreiking van de award wordt verzorgd door de 
voorzitter van de NGA, Jannes Landkroon. Hij roept 
de genomineerden voor de Greenkeeper of the 
Year Award naar voren. Eén voor één komen ze het 
podium op lopen, als eerste Wiljan Verschuijten. Hij 
werkt al 23 jaar als hoofdgreenkeeper op Golf de 
Gulbergen in Mierlo. Verschuijten staat niet voor-
aan te schreeuwen over zijn ambities, maar ‘leeft’ 
zijn vak de hele dag door in al zijn vezels. Dat gaat 
zelfs zover dat Verschuijten ook thuis met zijn werk 
bezig blijft. ‘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.’ Zijn sterke punten? Daar 
durft hij zelf niet zoveel over te zeggen. ‘Ik probeer 
alles in goede banen te leiden tussen de beheer-
maatschappij, de golfclub en de leden.’

Chemievrij beheren
De tweede genomineerde die het podium op 
komt, is Leon van Dijk. Hij is hoofdgreenkeeper 
op Golfclub Kleibrug in Brielle en coördinator op 
Golfclub Ockenburg in Den Haag en De Strijensche 
Golfclub in Strijen. Dat is voor Van Dijk geen pro-
bleem. ‘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 ingesteld en zet mijn 
ervaring in om te schakelen in het onderhoudspro-
gramma wanneer de omstandigheden op één van 

de drie banen erom vragen.’ Van Dijk is ervan over-
tuigd dat hij zijn vak goed verstaat. ‘Als coördine-
rend hoofdgreenkeeper op drie golfbanen ben ik 
al meer dan tien jaar bezig met chemievrij beheer. 
Daarbij lopen we al voor. Ook wij moeten nog 
leren, maar we zijn op de goede weg. Daar kunnen 
we de gehele golfmarkt over informeren.’

Vrij en flexibel
Genomineerde nummer drie is André van der 
Woude van de Veluwse Golfclub in Hoog Soeren, 
een negenholesbaan, waar hij met twee greenkee-
pers het onderhoud verzorgt. Van der Woude krijgt 
veel vrijheid voor het uitvoeren van zijn taken. 
‘Natuurlijk deel ik alles mee, zodat de baancom-
missaris precies weet wat we aan het doen zijn, 

greenkeeper
of the year4 min. leestijd

‘Ik vind het leuk dat ik het 

komende jaar een 

boegbeeld mag zijn voor 

de greenkeeping’
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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.’ Zijn sterkste punt is volgens Van der 
Woude zijn flexibiliteit. ‘Ik denk dat ik goed kan 
inspelen op de bewerkingen die moeten gebeuren 
op een golfbaan, rekening houdend met de weers-
omstandigheden.’

Hoger niveau
Als laatste komt genomineerde Silvain Timmerman 

het podium op lopen. Met zijn 26 jaar is hij 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’. Dat doet hij met jeugdig enthousiasme 
als hoofdgreenkeeper bij Vos Ruinerwold Golf. 
Daarvoor mocht hij stage lopen op de golfbaan in 
Amerika. ‘Dat was fantastisch. Het is niet te vergelij-
ken met Nederland. De budgetten zijn veel hoger, 
de teams zijn veel groter. Je bent iedere dag met 
een topprestatie bezig. Door die ervaring streef ik 
nu naar een hoger niveau voor een golfbaan.’

En de winnaar is …
Volgens het juryrapport heeft de winnaar van de 
Greenkeeper of the Year Award ‘diepgaande kennis 
over het vak, zijn golfbaan en het beheer dat hij 
met zijn team toepast. De drive die hij bezit om de 
transitie van grassen op de greens door te voeren 
is bewonderenswaardig. Hij past alle best practices 
van de afgelopen jaren toe. Dit komt samen op de 
golfbaan. Het resultaat is ernaar. Zelf kritisch neemt 
hij zijn verantwoordelijkheden goed op.’ En de win-
naar is … André van der Woude!

Ambitie op een negenholesbaan
Tijdens zijn speech laat Van der Woude weten blij 
te zijn dat hij het komende jaar greenkeepers mag 
vertegenwoordigen: ‘Na 20 jaar in de greenkee-
ping heb ik een heleboel meegemaakt in het vak, 
erg veel geleerd en nog steeds leer ik heel veel. 
Er wordt mij vaak gevraagd waar mijn ambitie 
vandaan komt, want ik werk op een negenho-
lesbaantje. Dan zeg ik altijd: niet te kleinerend 
over een negenholesbaantje. Je kunt op een 
negenholesbaan net zo ambitieus zijn als op een 
27-holesbaan. Dat heb ik ook gemerkt. Het is een 
heel bijzondere avond. Om even terug te kijken 
op het nieuws deze week: we hebben de brexit 
die er bijna door is, en gisteren kwam er ineens 
het nieuws dat er een sonde was geland op Mars. 
Ik kwam deze zomer samen met heel veel andere 
greenkeepers op de golfbaan; dat leek ook wel 
Mars. We hebben met zijn allen van een maanland-
schap weer een mooie baan gemaakt. Dat maakt 
het werk mooi en uitdagend. Ik sta hier heel trots 
en ik vind het leuk dat ik het komende jaar een 
boegbeeld mag zijn voor de greenkeeping.’

De GOTY-verkiezing werd dit jaar voor de zesde 
keer op rij georganiseerd. André van der Woude 
mag zich als winnaar in het rijtje scharen van de 
eerdere winnaars Arjen Westeneng, Koert Donkers, 
Kristian Summerfield, William Boogaarts en Vincent 
de Vries. De verkiezing werd wederom mogelijk 
gemaakt door de sponsoren Toro en ICL Specialty 
Fertilizers. 

Namens Greenkeeper gefeliciteerd met de 
mooie titel, André!
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Neem de greenkeeper niet 
voor lief!
Wat is het belang van de verkiezing Greenkeeper of the Year? Deze vraag kunnen we aan niemand beter stellen dan aan de sponsoren van dit event. 

Wij spraken Twan van Wijk van ICL Specialty Fertilizers en Jan Plooij van Jean Heybroek. Beide hoofdsponsoren zijn het er hartgrondig over eens: deze 

verkiezing is van groot belang voor het vakmanschap van de greenkeeper. De greenkeeper verdient een podium voor zijn harde werk.  

Auteur: Willemijn van Iersel  

Het greenkeepersvak is een ietwat onzichtbaar 
en bij vlagen niet altijd dankbaar vak. Klachten 
komen vaak sneller binnen dan complimenten. 
De sporters die de green betreden, ontvangen 
meer lof dan de vakmannen die zorg dragen voor 
de greens; dit terwijl het greenkeepersvak iets is 
om trots op te zijn. Onze hoofdredacteur riep niet 
voor niets op tot meer bravoure bij greenkeepers. 
Ze zijn te bescheiden. Mede hiervoor wordt de 
Greenkeeper of the Year-verkiezing gehouden. 
Bescheidenheid overboord, trots en vakmanschap 
zijn leidend. 

Geef ze erkenning!
Jan Plooij van Jean Heybroek beaamt dat ten zeer-
ste. ‘Ik denk dat het van groot belang is om green-
keepers op professionele wijze in beeld te bren-
gen. Daarbij willen wij meer erkenning voor het 
vak. Zet greenkeepers voor het voetlicht en geef 
ze de erkenning die ze verdienen!’ Jean Heybroek 
steekt geld in evenementen die innovatie en vak-
manschap stimuleren. Dat blijkt ook uit hun eigen 
verkiezing van de Toro Student Greenkeeper of 
the Year. Plooij hervat: ‘Wij steken daar veel tijd, 
geld en energie in. Opwaardering van het vakman-

schap is belangrijk. Zonder goede mensen bestaat 
het vak niet. Greenkeepers zijn ook cruciaal in de 
keten bij machineverkoop. Wij geloven dat goede 
vaklieden goede machines kopen. Zo kunnen we 
elkaar scherp houden en verbeteren. Als je dit zou 
vertalen naar de automobielwereld: Max kan niet 
winnen zonder een goede auto, maar die goede 
auto haalt ook de eindstreep niet zonder Max.’

Jean Heybroek steunt de GotY-verkiezing onder 
meer omdat erkenning van het vakmanschap 
van greenkeepers nodig is. Daarbij gelooft Jean 

Sylvain Timmerman (l) en Leon van Dijk (r) GOTY 2019 genomineerden worden in 

het zonnetje gezet door Twan van Wijk.  
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3 min. leestijd

Heybroek dat de GotY zorgt voor extra kennisover-
dracht. Plooij: ‘Vakmanschap is niet vanzelfspre-
kend; het is iets moois en dat moet gewaardeerd 
worden. De GotY heeft ook een voortrekkersrol; 
mensen kijken het kunstje graag af. Zo tilt iedereen 
elkaar naar een hoger niveau.’

Zesde editie
ICL Specialty Fertilizers is als hoofdsponsor al vanaf 
het begin van het event aan boord. Dit jaar zal de 
zesde winnaar bekend worden gemaakt. Twan van 
Wijk onderschrijft het belang van de verkiezing. 
‘Wij vinden het belangrijk dat het greenkeepersvak 
in de kijker komt te staan. De komende tijd zijn 
er vele uitdagingen voor greenkeepers, zoals de 
Green Deal. Wij als ICL willen greenkeepers daarbij 
ondersteunen. Door greenkeeperstalent in het zon-
netje te zetten, geven wij ze die steun. Daarnaast 

geven we zo aan onze klanten het signaal af dat 
we dicht bij ze staan.’ Van Wijk praat verder over 
de uitdagingen die het vak met zich meebrengt: 
‘Er wordt op dit moment goed nagedacht over de 
richting die greenkeepers willen en gaan inslaan. 
Het vak van greenkeeper is uitdagend en die uitda-
gingen groeien. Deze vakmensen verdienen waar-
dering. Er is veel kennis voor nodig om een goede 
greenkeeper te zijn.’

Neem ze niet voor lief
In iedere relatie sluipt het erin: je neemt elkaar 
voor lief. Je ziet niet langer wat de ander allemaal 
voor je doet. Volgens Van Wijk is dit niet anders in 
de relatie golfer-greenkeeper. ‘Het is logisch dat de 
golfer structurele kwaliteit verwacht, maar het blijft 
wel een topprestatie. Deze wedstrijd is een mooi 
stukje waardering voor het greenkeepersvak.’
‘Greenkeepers zijn eigenlijk ook koplopers in de 
wereld van het openbaar groen. Er komen steeds 
meer milieutechnische eisen en ontwikkelingen. 
We zien dat de golfmarkt een voorbeeldfunctie 
heeft. Dan is het fijn dat wij hieraan ons steentje 
kunnen bijdragen.’

Kennisreis
ICL stond tot nu toe vooral bekend als produ-
cent van minerale meststoffen. Maar net als het 
greenkeepersvak heeft ook ICL niet stilgestaan; 

het bedrijf ontwikkelt nu ook biostimulanten en 
wetting agents. Van Wijk: ‘Ook wij hebben een ver-
antwoordelijkheid voor duurzaamheid en milieu. 
Op dat gebied willen wij ons graag blijven door-
ontwikkelen. Dat gaat net even beter als je werkt 
met de allerbeste greenkeepers. Deze wedstrijd is 
dan ook een mooie kans om een warme band op 
te bouwen met vooruitstrevende greenkeepers. 
Mede door dit evenement willen we hen een blijk 
van waardering geven voor de geleverde presta-
ties. We nemen de winnaars komend jaar dan ook 
weer mee op onze kennisreis.’

Het is duidelijk dat het vakmanschap dat green-
keepers iedere dag onder alle omstandigheden 
leveren, in het zonnetje moet worden gezet. De 
bescheiden greenkeepers doen het zelf niet. 
Daarom slaan ICL, Jean Heybroek en NWST de han-
den ineen om ze een podium te bieden. 
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Woord voorzitter…

Trots, trots en nog eens trots!

In mijn vorige stukje liet ik jullie achter met een boodschap over trots. Dit omdat in 2019 het 
NGA-thema Trots wordt. Waarom dit thema? Trots leidt tot passie. Passie vertaalt zich in 
vakmanschap. Vakmanschap maakt kwaliteit. Kwaliteit resulteert in waardering. Waardering creëert 
weer meer trots. Ik ben zelf erg enthousiast over dit thema en kan bijna niet wachten. Maar let’s face it, 
het is de laatste uitgave van 2018 en daarbij moet er natuurlijk terug worden gekeken op het 
afgelopen jaar. Met het risico enkele belangrijke onderwerpen te vergeten, bij dezen een poging om zo 
veel mogelijk hoogtepunten van 2018 te benoemen: de NGA-kruidenposter is ontwikkeld, de 
NGA-vakdag werd prima ontvangen, de gewasbeschermingsdagen van de NGA waren erg goed, de 
HAS en IPC hebben weer veel collega’s opgeleid, de Toro Student of the Year heeft onze eer hoog 
gehouden op St. Andrews, de greenkeeper van het jaar is een goede frontman gebleken, Europa heeft 
de Ryder Cup gewonnen. Dit zijn stuk voor stuk gebeurtenissen om trots op te zijn. Dichter bij huis 
heeft iedereen een bijzonder 2018 gehad. Een extreem natte winter, gevolgd door een extreem droge 

zomer. Deze extremen hebben we allemaal op onze eigen manier benaderd. Sommigen van jullie kijken nu met voldoening terug omdat 
alles goed verlopen is, anderen trekken de conclusie dat bepaalde keuzes wat anders hadden gemoeten en trekken daar een les uit voor de 
toekomst. Het gaat erom dat je obstakels niet uit de weg gaat en niet in paniek raakt. Leer van anderen en leer van wat er misging. Zolang je 
maar actief bent en alles aanpakt om te verbeteren, kun je trots zijn op jezelf! Ik ben in elk geval trots op jullie allen. En met een reden. Jullie 
zijn mijn vakbroeders en -zusters; we stappen elke morgen vroeg weer de keet in om onze stukjes Nederland en België mooier en beter te 
maken. We doen het allemaal anders, maar de intentie is dezelfde, namelijk onze spelers blij maken. 

Dank voor een mooi jaar en succes in het aankomende. Er staan ons vast wel weer veel uitdagingen te wachten, maar samen kunnen we deze 
veranderingen wel aan!

Jannes Landkroon

NGA-Nieuws

Agenda / save the date
Woensdag 9 januari: BVO-dag, PSV-stadion Eindhoven
15 - 17 januari: Groene Sector Vakbeurs, Hardenberg
20 - 23 januari: BTME, Harrogate
Woensdag 23 januari: Nationale Grasdag, Willem II Stadion, 
Tilburg
30 januari: Nationaal Golfcongres NVG

19 februari: NGA-GAB-dag 
Februari/maart: NGA-gewasbeschermingsdagen
7 maart: seminar Sterf & Nibio, Oslo (Noorwegen) 
www.sterf.org/Media/Get/3103/invitation-intl-seminar-oslo-march-
2019-high 
14 maart: Dag van de Sportaccommodaties

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

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

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

Graszaden:
Barenbrug Holland, DLF.

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

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

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

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

NGA-sponsorlijst



Koen de Jong en Erwin Harteveld

Het eerste dubbelinterview in deze interviewreeks. Om te 
kunnen samenwerken, moet je je verdiepen in je collega’s. 
Ken jij de achtergrond van je collega’s? Hoe goed kennen 
jullie elkaar?
Erwin: ‘We kennen elkaar nog niet zo goed. We werken minder dan een 
jaar samen als greenkeeper op golfbaan Broekpolder. Koen is een aardige 
jongen. Hij is enthousiast, voert alle werkzaamheden uit. Ik vind dat Koen 
leergierig is.’

Koen: ‘Erwin is een harde werker, die snel nieuwe dingen leert. Iets 
uitleggen kan hij ook goed en hij is daar altijd toe bereid.’

Wil je iets over je werk vertellen?
Koen: ‘Ik heb het prima naar mijn zin als greenkeeper, werkend op 
golfbaan Broekpolder. De werkzaamheden verschillen per dag. Het leukste 
aan het vak vind ik het werken met machines. Daar zou ik me wel in 
willen verdiepen. Ik ben zonder greenkeepersopleiding gestart met dit 
werk, heb alles wat ik weet en doe geleerd in de praktijk. Verdiepen wil 
ik me wel; ik ben me dan ook aan het oriënteren of ik een greenkeepers-
opleiding wil gaan volgen en zo ja, welke. Kijken bij andere golfbanen, leren 
van elkaars werkwijze, dat zou ik ook meer willen doen.’

Erwin: ‘Met een opleiding tot hovenier en 20 jaar ervaring, en daarna 
negen jaar werkzaam geweest in de weg- en waterbouw, ben ik via een 
kennis anderhalf jaar geleden als greenkeeper aan het werk gegaan. Ik 
miste het werken in het groen. Mijn opleiding als hovenier komt van pas, 
heeft veel raakvlakken met het greenkeepersvak. Specifieke kennis over 
gras ontbreekt. Een module hierover volgen is zeker een mogelijkheid. 
Net als Koen vind ik natte weersomstandigheden het enige nadeel van 
het werk.’

Vertel eens iets over jezelf. Wat doe je in het dagelijks 
leven?
Koen: ‘Ik maak graag muziek, met name house en techno. Daar zou ik 
wel wat meer in willen doen en me verder in willen ontwikkelen. Ik heb 

gevoetbald. 
Momenteel 
val ik soms in 
bij een vrien-
denteam.’

Erwin: 
‘Ik ben 
getrouwd 
en heb twee 
kinderen. In 
mijn vrije tijd 
fok ik kippen. 
Zo’n 40 stuks lopen er rond, verdeeld over mijn tuin en die van mijn 
ouders. Als de kippen zes à zeven maanden oud zijn, ga ik met ze naar 
tentoonstellingen. Ik doe dit drie à vier keer per jaar. Na een dag werken 
is er weinig energie meer om te sporten. Ik vul mijn avonden met relaxen 
en bezig zijn met mijn gezin en de dieren.’

Hoe zou je (jonge) mensen motiveren om greenkeeper te 
worden?
Beiden zijn het volledig met elkaar eens en reageren zo goed als in koor: 
‘Afwisselend werk, buiten zijn en werken met je handen. Als je daarvan 
houdt, word greenkeeper!’
Het is bijna kerst. Zijn er tradities bij jullie en hoe belangrijk zijn die?
Koen en Erwin vieren beiden kerst op traditionele wijze. Eten en drinken, 
met familie gezellig deze dagen doorbrengen, waarbij Koen ook nog graag 
uitgaat met zijn vrienden.

Wie is je grote voorbeeld?
Koen: ‘Martin Garrix, dj en muziekproducent. Daar hoef ik niet over na 
te denken. Op jonge leeftijd al zoveel bereiken, dat vind ik knap.’

Erwin: ‘Niemand’. 

Heb je een lijfspreuk?
‘Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg.’

Vraag voor een vakgenoot – welke vraag en aan wie?
Erwin: ‘Ik ben benieuwd naar de golfbaan van de toekomst. Hoe gaat het 
onderhoud eruitzien? Dat is wat me bezighoudt. Als iemand mij dat kan 
zeggen, dan houd ik mij aanbevolen.’

De NGA interviewt haar (nieuwe) leden, met als doel elkaar te 
leren kennen en te inspireren. 
Auteur: Monique Madsen

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

NGA – inside the ropes
Toon je vakmanschap vol trots en 
laat zien waartoe passie kan leiden.
Door verhoging van kwaliteit dwing 
je waardering en respect af en 
daarop mag je TROTS zijn.
Een Trots en Gezond 2019
Martin, Monique, Jannes, Jan, William

Toon je vakmanschap vol trots en laat 
zien waartoe passie kan leiden.
Door verhoging van kwaliteit dwing je 
waardering en respect af en daarop 
mag je TROTS zijn.
Een Trots en Gezond 2019
Martin, Monique, Jannes, Jan, William
f



Er komt veel kijken bij duurzaam beheer van sportgras (kortgrasvegetatie). Door middel van heldere factsheets per relevant onderwerp wil de Golfalliantie 
(NGF, NVG, NGA) bijdragen aan een breder en beter begrip van en inzicht in deze complexe materie. De inhoud van de factsheets is afgestemd op het 
niveau van baanmanagement. Op dat niveau vindt immers de verbinding plaats tussen de strategische visie van het bestuur en de operationele uitdaging 
voor de greenkeepers.   

FACTSHEETS

NGA-Nieuws

Water en lucht in de bodem
Een goede water- en luchthuishouding 
in de wortelzone geldt als een abso-
lute voorwaarde voor een sterke en 
gezonde grasmat en een draagkrachtig, 
stabiel speloppervlak. Op de golfbaan 
worden verschillende maatregelen 
uitgevoerd om het evenwicht tussen 
water en lucht in stand te houden of te 
herstellen. Hinder voor het spel is vaak 
onvermijdelijk, maar de maatregelen 
zijn absoluut noodzakelijk.

Licht en lucht
Bomen en struiken bepalen voor een 
groot deel het aangezicht van een golf-
baan. Omdat deze groeien, veranderen 
de groeiomstandigheden voor het gras. 
Licht/schaduw en lucht/ventilatie zijn 
echter essentiële en vaak onderschatte 
factoren voor een gezonde, goed 
bespeelbare grasmat.
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35 Million
The number of people in 7 

states served by the sharing 
of the water in the Colorado 

River Basin, up 10 million 
people from 1990-2008.  
Per capita water usage is 

DOWN 1% in the same 
time period.

40
The number of gallons of 
gray water produced per 

person per day in the United 
States;  water that could be 
re-used for other purposes, 

such as irrigation.
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 1% Fresh Water

48 
UN estimate of the 
number of nations that 
will face freshwater “stress” 
or “scarcity” by 2025

5,300,000,000 
people will su�er from water 
shortages by 2025

 2% Trapped in Icebergs

Not Potable
Available for use

$350
The average price charged in 

the US per year, per 
household for water.  The 
same amount would cost 
$1,700 in Guatemala City.

60%
The amount of water a typical 

household could save each year by 
switching their outdoor landscaping 

to low-water-use grasses, wild�owers 
and/or plants native to the area.

6.8 BILLION
The number of gallons of 

freshwater produced DAILY 
by the world’s 13,600 

desalination plants.  This 
represents less than 1% of 

the world’s needs.

5
The number of easy steps to 
save the most water with an 
automatic irrigation system.  

HOW?
Design:  Proper design 

ensures proper coverage and 
no overlap or overspray

Installation:  Critical to the 
proper operation of the system

Products:  The latest 
technology, such as smart 

controllers, can save the most 
water

Use:  Even the best system 
must be programmed and 

used properly to save water
Maintenance: Prevents leaks 

and other water-wasting 
problems
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Beluchten
Beluchten is de verzamelnaam voor de 
mechanisch bewerkingen die lucht-
toetreding en gasuitwisseling in de 
wortelzone bevorderen. Praktisch komt 
het vooral neer op het sneller in de 
toplaag laten infiltreren van water en het 
bevorderen van de waterafvoer naar de 
ondergrond of drainage. 

Structurele speel-
kwaliteit voor 
greens: stap voor 
stap de ladder op
Wat moet je doen 
om een structurele 
speelkwaliteit voor 
greens te krijgen? En 
hoe leg je dat uit? De 
duurzaamheidsladder 
voor greens. 
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‘Coursemanagement zonder exacte 
vlagpositie is als koeriersbedrijf 
zonder routeplanner’

Baanexploitanten, greenkeepers en golfers kunnen veel winst behalen als zij beter op de hoogte zijn van de precieze afmetingen van de greens en de 

locaties van de holes. Met die gedachte als stuwende kracht brengt Modern Golf Greens software op de markt.  

Auteur: Kelly Kuenen

Topografische gegevens ondersteunen greenkeeper bij onderhoud en 

verfijnen golfspel 

Greenkeepers kunnen flink besparen op de kosten 
van het steken van vlaggen en door een zorgvul-
dige keuze van pinlocaties zorgen voor betere 
greens. Baanexpolitanten kunnen hun baan aan-
trekkelijker maken door spelers beter te faciliteren 
en daardoor meer greenfees, apps en greenguides 
verkopen. Spelers kunnen op hun beurt hun 
potentieel beter benutten en alvast inspelen op de 

technieken die gebruikt worden door professionals 
op het allerhoogste niveau. 
De traditionele baanboekjes zullen verdwijnen als 
deze software doorbreekt, stelt Edward Verstraten 
zelfs. Verstraten is directeur van de Dutch Golf 
Teaching Federation (DGTF), het opleidingsinsti-
tuut met een totaalopleiding voor golfleraren. 
DGTF werkt met deelcertificaten volgens het 

Europese systeem Kwalificatiestructuur sport 
(KSS), een doorontwikkeling van de van origine 
Amerikaanse template. De opleiding tot golfleraar 
kan bij DGTF als bestaande dagopleiding in deelse-
minars worden gevolgd. 
Een belangrijk streven is het plezier van de con-
sument in het spel te vergroten. Een goede leraar 
hoeft niet eens een goede golfer te zijn, zo is 
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Verstraten van mening, zolang hij maar sterk is in 
communicatie en mensen enthousiast kan maken 
voor het vak. Een van de uitgangspunten van DGTF 
is dat een golfleraar breed onderlegd moet zijn. Hij 
moet uiteraard de hoed en de rand van het spel 
kennen, maar bijvoorbeeld ook weten wat baan-
onderhoud inhoudt en kennis van de baan zelf 
hebben. Dat laatste is een gebied waarop winst te 
behalen valt, zowel voor de baanexploitant als de 

opleider, golfer en greenkeeper, vinden Verstraten 
en Cor Visser van Modern Golf Greens.

Topografische gegevens
Om deze reden wordt gewerkt aan het in de markt 
zetten van nieuwe software voor het inmeten van 
greens. Bij de meeste banen heeft men namelijk 
geen idee wat de precieze afmetingen zijn van 
de greens en waar de vlaggen staan, zo luidt de 
kritiek. Visser: ‘Greens in Nederland zijn niet inge-
lezen. De architect maakt het ontwerp, de greens 
worden aangelegd en daar blijft het bij. Vaak 
worden de greens opgesplitst in een aantal delen, 
om bij te kunnen houden waar de vlag staat. Dat 
is echter niet precies genoeg, want binnen die 
relatief grote delen bestaat alsnog veel variatie. 
Het midden van vak A is niet per definitie de beste 
locatie binnen dat vak om de green aan te spelen.’ 
Bij het coursemanagement is het ontbreken van 
een exacte vlagpositie te vergelijken met een koe-
riersbedrijf zonder routeplanner, vindt Visser. ‘Er 
komt niets terecht van het afleveren van pakjes.’
Cor Visser volgde een opleiding tot golfleraar bij 

DGTF, maar heeft net als veel cursisten een andere 
achtergrond. In zijn geval is dat een achtergrond 
als elektrotechnicus. Hij is de drijvende kracht 
achter Modern Golf Greens, dat software van het 
Amerikaanse Strackaline op de markt brengt. 
Daarmee wordt de ‘topografie’ van de greens in 
kaart gebracht, inclusief de locatie van de vlag, de 
hoogteverschillen en de hellinggraad in de green. 
De software wordt opgepikt door DGTF, die sinds 
2012 inzet op digitalisering van de onderwijsmo-
dules. 

Visser: ‘Het fascineerde mij dat golfers er genoegen 
mee nemen dat ze zo weinig weten van de greens 
zelf. Professionele golfers kijken wel degelijk naar 
de exacte locatie, niet-professionals veel minder. 
Terwijl ze er veel winst mee kunnen behalen. Een 
groot deel van de score behaal je met putten. Het 
zal niet voor álle golfers gelden, maar ik denk dat 
er veel zijn die met tools beter willen scoren.’  
Verstraten: ‘Iedere golfer weet dat het binnen 
een afstand van 40 tot 50 meter van het putten 
belangrijk is dat je weet waar de bal naartoe gaat 
en hoe snel de green is.’ Visser: ‘Als je nauwkeuriger 
weet waar de vlag staat, wat de hoogteverschil-
len zijn en hoe de bal rolt, kun je je spel daar snel 
op afstemmen. Je kunt beter inschatten via welke 
kant je het beste kunt spelen, welke afstand de bal 
moet afleggen en welke slope je moet hebben. Dit 
kan resulteren in fors minder putts op een ronde.’
Wim Oskam, hoofdgreenkeeper op de Kromme 
Rijn, is ook bij het gesprek en toont zich enthou-
siast over de software. ‘Bij wedstrijden levert het 
ontbreken van nauwkeurige afmetingen ook bij 
greenkeepers altijd gezeur op, omdat de professio-
nele golfers willen weten waar de vlaggen precies 
staan.’ Een belangrijk aspect is ook, vult Verstraten 
aan, dat de European Golf Association de moei-
lijkheidsgraad gelijkstelt aan de par. ‘Zet de green-
keeper de vlag iets naar achteren, bijvoorbeeld om 
een kale plek te ontzien, dan is de baan langer en 
kloppen die gegevens al niet meer.’

Beeld uit de Holelocation-software die automatisch de pinposities genereert

Edward Verstraten

‘Als je weet waar de vlag 

staat, kun je je spel 

aanpassen en beter scoren’



Zowel Marc Grooteman, Fieldmanager of the Year 2018 en André van der Woude, Greenkeeper of the Year 

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

natuurgras. Doe daarom net als Marc en Arjen en ga naar www.grasgids.nl. De gegevens op deze site zijn 

gebaseerd op actueel en objectief onderzoek Cultuur- en Gebruikswaarde Grasrassen onder Nederlandse 

omstandigheden. 

www.grasgids.nl

De GrasGids, de enige objectieve bron 
van informatie over natuurgras! 
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Vlag aanpassen aan de vraag
Een baan kan ervoor kiezen om de greengegevens 
als service aan spelers aan te bieden, of een bijdra-
ge te vragen van spelers die ermee willen werken. 
Voor de implementatie van de software worden 
de greens met een laser ingemeten. Dit gebeurt 
voor een 27 holesbaan met een practicegreen en 
een chippinggreen binnen een dag met een laser 
op driepoot, terwijl het spel op de baan gewoon 
door kan gaan. De verzamelde gegevens worden 
vertaald in een online omgeving en zijn zowel op 
een pc als in een app in te zien. Via de meegele-
verde webapplicatie kan de baanexploitant iedere 
dag de exacte pinposities afdrukken en de vlaggen 
laten steken. Geen ‘gezeur’ meer over de juiste 
locatie; iedereen die geleerd heeft om een vlag te 
steken, kan het. 

Dat biedt niet alleen de golfer, maar ook de green-

keeper de nodige voordelen, vertelt Visser. Hij 
toont een afbeelding van de green met daarop 
een tiental cirkeltjes, die gelijkmatig verdeeld zijn 
en samen het hele greenoppervlak bestrijken. ‘De 
green wordt digitaal opgedeeld in een groot aantal 
locaties (pin-points met daaromheen een bepaalde 
afstand, de cirkels op de kaart, red). De ingebouw-
de kalender kan van achttien holes bijhouden 
waar de pin-point staat en heeft gestaan. Zo kun je 
zorgen dat de vlag niet te vaak op dezelfde plaats 
staat, maar je kunt de plaats van de vlag ook aan-
passen aan bepaalde omstandigheden.’ 

Zo kun je aangeven waar de vlag beter niet 
geplaatst kan worden, bijvoorbeeld omdat een 
bepaald punt een moeilijke locatie is om vanuit te 
spelen, maar ook vanuit het oogpunt van onder-
houd. Visser: ‘Als zich in het gras een virusplek 
bevindt, kun je met de vlagpositie de traffic op de 
baan sturen, zodat die plek ontzien wordt. Maar je 
kunt er ook een rainy day template aan koppelen; 
als het een natte dag wordt, worden de vlag-
gen dan automatisch op hoger gelegen plekken 
gepland. Dit komt de kwaliteit van de greens in de 
dagen na een forse regenbui ten goede.’

Verstraten: ‘En als baan kun je de gegevens niet 
alleen voor het eigen onderhoud gebruiken, maar 
ook de golfer tegemoetkomen. Vindt er een com-
petitie voor junioren of dames plaats, dan kun 
je iets gemakkelijkere pinposities laten plannen. 
Ook kun je meer variatie aanbrengen in het spel.’ 
Overigens kunnen die gegevens, zoals hoogtever-

schillen in de green, evengoed in een boekje wor-
den geprint dat de golfer op zak kan houden.
Behalve dat ze meer spelplezier opleveren, zouden 
de gegevens helpen bij het plannen van agrono-
mie en middelengebruik. Oskam: ‘Ik ben eigen 
baas en weet goed wat de oppervlaktes van de 
greens zijn, zodat ik bijvoorbeeld de hoeveel te 
strooien kunstmest hier exact op kan afstemmen. 
Maar ik denk dat er genoeg greenkeepers zijn 
waarbij dat niet het geval is.’ Visser licht toe: ‘Als je 
de afmetingen wel kent, weet je ook veel beter wat 
je nodig hebt. Dat komt uiteindelijk de kwaliteit 
van de greens ten goede.’ 

Afbeeldingen van de greens die de spelers in de app zien tijdens het spelen

‘De ingebouwde kalender 

kan van alle ingemeten 

greens bijhouden waar de 

vlag moet staan en heeft 

gestaan’

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/article/28009/coursemanage-
ment-zonder-exacte-vlagpositie-is-als-koeriersbe-
drijf-zonder-routeplanner
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Door inzet Seegrow moeten 
afslagplaatsen sneller 
herstellen

De Enk besloot eerder dit jaar als eerste Europese golfaannemer te investeren in een Seegrow-behandelingsunit voor gras.  

Auteur: Guy Oldenkotte

Voor goede grasgroei is 1.000 tot 1.500 ppm CO2 ideaal

Seegrow-unit op de Sallandsche
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Het was in Johan Cruyff Arena dat bedrijfsleider 
Arthur Berends van De Enk kennismaakte met de 
unit van Seegrow. Berends: ‘De Arena had twee 
units op proef om vast te stellen hoe ze zouden 
bijdragen aan de kwaliteit van de mat. Ik zag al 
gauw dat een dergelijk systeem ook van grote toe-
gevoegde waarde zou kunnen zijn voor golfbanen.’ 
Toen uit gesprekken met Seegrow bleek dat er al 
gewerkt werd aan een systeem voor golfbanen, 
voerde Berends de druk op. ‘Ik riep direct: ik wil dat 
systeem ook.’ Overleg met de Sallandsche Golfclub 
deed de rest. ‘Ik heb ze direct benaderd met de 
vraag of het mogelijk was om het systeem op hun 
golfbaan te testen.’

Doorstoten naar de top
Berends ziet in de Seegrow-unit vooral een goede 
manier om de kwaliteit van de afslagplaatsen ook 
tijdens de winter te verbeteren. ‘In de Seegrow-
units zijn een aantal aspecten samengebracht die 
snel een goede grasgroei garanderen’, zegt Felix 
Oudshoorn van Seegrow. ‘Behalve licht, warmte en 
water voegen wij namelijk ook CO2 toe. Van CO2 
is bekend dat het een betere fotosynthese geeft 
wanneer het in de lucht aanwezige koolzuurge-
halte minimaal wordt verhoogd. In de glasteelt 
doet men niets anders. Voor een goede grasgroei is 
1.000 tot 1.500 ppm ideaal. Daarom geven wij elke 
minuut een impuls, waardoor de hoeveelheid CO2 
die wij de mat geven op 1.500 ppm blijft.’ Om die 
reden hangt de Seegrow-techniek op 30 cm boven 
de mat en is het geheel met een kap afgedekt, 
zodat het extra CO2 bij het gras blijft. 

Behalve CO2 gebruikt Seegrow nog een ander ele-
ment dat de grasgroei extra moet stimuleren. ‘In de 
unit is een sound booster geplaatst, die een geluid 
maakt dat niet hoorbaar is voor mens of dier, maar 
dat wel bijdraagt aan de groei van het blad en de 
wortel’, stelt Oudshoorn. Deze optie is nog niet 
ingebouwd in de unit die op de Sallandsche is 
gebruikt, maar is al wel in gebruik op het hoofd-
veld van Liverpool. Op de vraag van de redactie 
of hier ook wetenschappelijk bewijs voor is, weet 
Oudshoorn te melden dat dit specifieke deel 
van zijn unit gepatenteerd is. Dit alleen zou al 
een bewijs zijn voor de positieve werking van de 
soundbooster. 

Haderslev FC in Denemarken 
De Seegrow-unit biedt dus alle essentiële bestand-
delen die het gras nodig heeft om te groeien. ‘De 
fieldmanager van Haderslev FC in Denemarken 

heeft afgelopen zomer een Seegrow-unit geplaatst 
op een stuk dat hij had ingezaaid met voorge-
kiemd graszaad. Na drie dagen waren de eerste 
resultaten al zichtbaar en op dag zes was het al 
volledig dichtgegroeid’, stelt Oudshoorn vol trots. 
Omdat golfers een goed begroeide afslagplaats 
als bijzonder prettig ervaren, waardoor ze geneigd 
zijn om de golfclub sneller opnieuw te bezoeken, 
denkt Arthur Berends dat de unit vooral voor golf-
clubs veel kan betekenen. ‘Als het ons lukt om de 
komende winter sommige afslagplaatsen op de 
Sallandsche Golfclub sneller te herstellen, zal dat 
de golfclub daar zeker van profiteren.’

Goede basis
In de aanloop naar de winter heeft De Enk vooral 
aan de verfijning van het systeem gewerkt. ‘Zo 
hebben we de instelling van het licht verder uitge-
werkt. De leds bootsen nu vol daglicht na of doen 
dat op halve kracht, en geven daarbij extra blauw 
licht om de wortelgroei te stimuleren’, zo merkt 
Berends op. ‘Seegrow onderscheidt zich doordat 
wij als enige het rood in het lichtspectrum aftop-
pen, terwijl we het blauwe licht wat meer aanzet-
ten. Dankzij deze combinatie lukt het ons om een 
betere ontwikkeling van de wortels te garanderen’, 
voegt Felix Oudshoorn daaraan toe. Bij Seegrow 
vindt men het groeien van de wortels belangrijker 
dan de groei van bladgroen. Als de wortels zelf-
standig de benodigde voedingsstoffen kunnen 
vinden, doet het natuurlijke systeem de rest.

Ook is er tijdens de eerste testen geconstateerd 
dat een aantal zaken voor verbetering vatbaar 
is. Zo blijkt dat de unit van 2,5 bij 2,5 m lastig te 
verplaatsen is. ‘Het huidige ontwerp staat uit kos-
tenoogpunt op poten. Omdat het slechts eens in 
de twee dagen verplaatst hoefde te worden, heeft 
men besloten wielen achterwege te laten. Gezien 
het gewicht van zestig kilogram is dat echter niet 
handig. Wij denken dat onze nauwe samenwerking 
met Terratroniq een extra bijdrage kan leveren’, 
stelt Berends. Terratroniq is een zusterbedrijf van 
De Enk, dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen 
van nieuwe robotica en robotmaaiers. ‘Daarnaast 
zou de combinatie van onze kennis over dataver-
zameling omtrent grasvelden en de techniek van 
Seegrow ook tot andere mooie dingen kunnen 
leiden.’ Die combinatie zou zeker aansluiten bij 
de ambities van De Enk om precisiebeheer van 
sportvelden en golfbanen naar een hoger plan 
te tillen. ‘Met de Seegrow-unit is het mogelijk om 
10 tot 12 mm grasgroei per dag te bereiken’, stelt 
Felix Oudshoorn. Dat is drie keer zo veel als met de 
huidige technieken. De unit zou, aldus Oudshoorn, 
zo’n 60 tot 70 procent energie besparen in verge-

Arthur Berends, bedrijfsleider De Enk
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lijking met traditionele HPS- of natriumlampen. 
Oudshoorn doelt dan op bedrijven als SGL als 
marktleider voor West Europa, het Noorse TLS en 
verder bedrijven als het Duitse Rhenac. 

Wembley, Anfield en Juventus
Felix Oudshoorn: ‘Eigenlijk kun je stellen dat alle 
technieken die tegenwoordig gebruikt worden bij 
het beheer van sportvelden, voortkomen uit de 
golfsector. Veel fieldmanagers waren voorheen 
greenkeeper.’ Voor Seegrow lag de focus de afge-
lopen jaren echter vooral bij het voetbal. ‘Daar is 
het systeem de afgelopen jaren omarmd. Nadat 
Chelsea in 2012 als eerste een unit had aange-
schaft, wordt de oplossing nu ook onder meer 
gebruikt op Wembley, Anfield en bij Juventus in 
Italië.’ Inmiddels zijn er verschillende leveranciers 
die gras sneller laten groeien of eerder laten her-

stellen met behulp van alleen licht. ‘Seegrow voegt 
daar een gedoseerde hoeveelheid warmte, CO2, 
water en geluid aan toe. Door dat alles goed op 
elkaar af te stemmen, wordt een optimale gras-
groei bereikt.’

De eerste Seegrow-unit voor golf wordt momenteel getest

In de aanloop naar de winter 

is aan de verfijning van het 

systeem gewerkt
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Combinatie raaigras en rood-
zwenk geeft altijd volle mat

We roepen al jaren dat we langere, drogere en warmere zomers gaan krijgen, die gevolgd worden door kortere periodes met hevige regenbuien. Het 

jaar 2018 lijkt bewezen te hebben dat dat mogelijk is. Barenbrug speelt daarop in door het Barenbrug Intensive RPR-graszaad aan te bieden. 

Auteur: Guy Oldenkotte

Met RPR van Barenbrug geen EHBO meer nodig

Het is niet langer de vraag óf, maar in welke 
mate het weerpatroon van 2018 de norm voor 
de toekomst wordt. Uit cijfers van het Koninklijk 
Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) blijkt 
dat afgelopen jaar vele records zijn gebroken. 
Vooral juli was niet alleen de warmste, maar ook 
de zonnigste julimaand die ooit is gemeten. Het 
aantal zonuren liep dit jaar op tot 341; normaal 
is dat gemiddeld 206 uur. Ook tikte het kwik net 
aan het record van de hoogste temperatuur ooit 
gemeten. In Arcen werd op 26 juli een maximum-

temperatuur van 38,2°C gemeten; de dag daarna 
was het nog altijd 38,1°C. Al met al zag de overheid 
voldoende aanleiding om op 23 juli code geel van 
het Nationaal Hitteplan uit te roepen. Drie dagen 
later werd dat zelfs code oranje voor de extreem 
hoge temperaturen. 

Zelfs al was 2018 extreem, dan nog is het raad-
zaam om te investeren in graszaden met een hoge 
droogteresistentie en hittetolerantie. ‘RPR, oftewel 
regenerating perennial ryegrass, is een grassoort 

met een zeer hoog zelfherstellend vermogen. Het 
heeft een hoge betredingstolerantie, herstelt snel 
en oogt mooi’, zegt Floor Drissen van Barenbrug. 
Hij wijst erop dat het probleem van deze zomer 
niet zozeer de droogte was, maar de combinatie 
van droogte en hitte. ‘Roodzwenkgras is goed bij 
droogte, maar niet bij hitte. Daardoor hebben juist 
veel golfbanen, die traditioneel gezien leunen op 
roodzwenkgras, de grootste klappen gekregen.’ 
Voor Barenbrug is RPR één van de voornaamste 
mengsels in hun pakket. ‘Bar Intensive RPR is 
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een typisch voorbeeld van een graszaadmeng-
sel uit ons GreenEarth-label.’ Barenbrug kent het 
GreenEarth-label toe aan mengsels die minder 
vaak gemaaid hoeven te worden en die min-
der water, bemesting en pesticides gebruiken. 
‘Vergeleken met standaard Engels raaigras ver-
bruikt RPR zo’n 20 procent minder water, maar het 
draagt ook bij aan een vollere grasmat. Een mat 
met RPR heeft dus ook een lagere onkruiddruk en 
is resistenter tegen ziektes en schimmel. Ook is het 
beter bewapend tegen extreme temperaturen.’ 

Snelle opkomst
Golfbaan Welschap, bij Eindhoven, maakt al jaren 
gebruik van RPR van Barenbrug. De golfbaan ligt 
op een 50 hectare groot landgoed en is een vol-
waardige 18 holespark- en -bosbaan die beschikt 
over een A-status. ‘Ik weet niet beter dan dat we 
hier RPR inzetten’, stelt Patrick van den Beuken, die 
voor SBA Groen & Golf op de baan werkzaam is 
als hoofdgreenkeeper. In 2017 was hij nog geno-
mineerd voor de Greenkeeper of the Year Award. 
Een deel van de golfbaan ligt in het Meerbos. ‘Daar 
is het, onder andere vanwege de schaduw, veel 
lastiger om het gras terug te krijgen, zeker op de 
tees. Maar met dit mengsel lukt het.’ Mede door de 
ondergrondse uitlopers zorgt dit mengsel ervoor 
dat de mat snel vol is. ‘Nadat het is ingezaaid, 
zie je al binnen één week dat het gras opkomt. 
Zeker op de par-3-tees doet dit het erg goed.’ 
Golfbaan Welschap is een vrij drukke golfbaan. 
‘Met een lengte van 5.602 m (gele lus) en 4.856 m 
(rode lus) is de golfbaan een vrij korte par-71, die 
behoorlijk intensief bespeeld wordt. Daarnaast 
zijn de tees vrij klein, waardoor het moeilijk is het 
gras te behouden.’ De golfbaan heeft verschil-

lende bodemprofielen, zodat Van den Beuken 
moet manoeuvreren om alles in goede conditie te 
houden. ‘Langs het Beatrixkanaal is het vooral een 
combinatie van klei en zand. Elders op het terrein 
is het vooral zand.’ Hierdoor werd de golfbaan dit 
jaar gedwongen om zeer bewust gebruik te maken 
van water. ‘We hebben minimaal water gebruikt 
op de fairways, maar we hebben niet veel last van 
droogteschade gehad.’ Om de fairways in goede 
conditie te houden, heeft Van den Beuken met RPR 
doorgezaaid op plaatsen waar als gevolg van de 
droogte schade is ontstaan. ‘De combinatie van 
meer doorzaaien, minder stikstof en minder water 
leverde ons uiteindelijk een gezonde mat op.’ 

Snel dichttrekken
Ook Golfbaan Havelte in Drenthe leunt sterk op 
Barenbrug RPR en past het mengsel al toe vanaf 
de dag dat het op de markt kwam. ‘In het begin 
gebruikten we het vooral op de tees om speel-
schade te herstellen, maar inmiddels wordt het ook 
gebruikt op de foregreens en de fairways’, zegt Erik 
van Wijhe, die als projectleider van Vos Ruinerwold 
Golf verantwoordelijk is voor de ondersteuning 
van de greenkeepers op de baan. 

Voor Vos Ruinerwold Golf is RPR van Barenbrug het 
standaardmengsel, dat ze op vrijwel alle golfbanen 
toepassen die zij beheren. ‘Het is een mooie mix 
van Engels raaigras en roodzwenk, waarbij het 
raaigras altijd en overal groeit en ervoor zorgt dat 
de mat supersnel dichttrekt. Dat heeft als voordeel 
dat we minder last hebben van onkruid.’ Van Wijhe 
merkt op dat het een goed doordacht mengsel is, 
en dus onder meer een betere resistentie tegen 
ziekten biedt dan de oudere basismengsels. ‘Het 

Floor DrissenPatrick van den BeukenErik van Wijhe
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BAREnBRuG RPR
RPR van Barenbrug werd in 2012 geïntrodu-
ceerd in Europa. RPR wordt inmiddels overal 
in de Europese golfwereld ingezet, van kleine 
banen tot ’s werelds meest prominente 
banen. Het mengsel was bijvoorbeeld het 
hoofdbestandsdeel op de fairways, semi-
rough, tees en foregreens op golfbaan Le 
National in Frankrijk tijdens de Ryder Cup 
2018. De fairways kregen het flink te verduren 
tijdens de extreem hete zomer en werden 
ook nog eens op 8 mm gemaaid. De unieke 
uitlopervormende eigenschap van RPR zorgt 
niet alleen voor een razendsnel herstel van 
divots en weinig kans op onkruid, maar zorgt 
bovendien voor een verhoogd overlevings-
mechanisme bij de plant. In combinatie met 
roodzwenk maakt dit in zeer uiteenlopende 
omstandigheden een perfecte, dichte, vitale 
grasmat mogelijk. 
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mengsel draagt ook bij aan een duurzame manier 
van onderhoud: minder voeding en dankzij de 
dichtheid van de grasmat minder onkruid, dus 
minder bestrijdingsmiddelen.’
Ook Van Wijhe merkt dat het RPR-mengsel veel 
minder afhankelijk is van water. ‘Absoluut. We 
hebben dit mengsel gebruikt bij een renovatie en 
zien zelfs dat de renovatie de droogte van afgelo-

pen zomer beter is doorgekomen.’ Hij wijst erop 
dat raaigras en roodzwenkgras elkaar afwisselen, 
afhankelijk van het weer. ‘Dit jaar was het rood-
zwenkgras dominant, maar ik weet dat in voor-
gaande natte jaren vooral het raaigras de overhand 
had. Die wisseling zorgt ervoor dat je altijd een 
goede en volle mat hebt, die minder kans biedt 
aan straatgras en onkruid. Zelfs als je denkt dat 
één grassoort verdwenen is, zie je die toch weer 
terugkomen.’ 

Duurzaam golfbaanbeheer
Volgens Floor Drissen is RPR dus het ideale meng-
sel voor duurzaam golfbaanbeheer. ‘De uitlopers 
schieten uit in alle richtingen en zorgen ervoor dat 
het gras tijdens stressvolle omstandigheden nog 
beter dekt. Uit proeven die we in de hete en droge 
omstandigheden van Italië en Frankrijk doen, 
weten we al langer dat RPR uitblinkt in droogte- en 
hittetolerantie, vergeleken met gewoon Engels 

raaigras en roodzwenkgras. Ook is bekend dat RPR 
een roodzwenkmengsel kan ondersteunen voor 
droogtetolerantie en herstellend vermogen.’ RPR 
zou daarmee 25 procent meer voordeel bereiken 
dan andere mengsels. Met het oog op de uitvoe-
ring van de Green Deal in 2020, kan een grassoort 
die een dichte mat geeft zonder veel water, bemes-
ting en pesticiden hét grote verschil betekenen. 

Op Golfbaan Welschap weet men niet beter en wordt Barenbrug’s RPR al sinds het begin gebruikt

De uitlopers schieten uit 

in alle richtingen Be social 
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Volgend jaar is het precies honderd jaar geleden 
dat AHA de Man letterlijk en figuurlijk de basis 
legde voor zijn eigen toekomst. Tot begin jaren 
tachtig was het bedrijf uit Zevenbergen voorname-
lijk een aannemersbedrijf dat zich specialiseerde 
in het verzetten van grond. Sinds de aanleg van 
de golfbaan voor de Rinkven Golf Club nabij 
Antwerpen legt AHA de Man zich toe op het fijn-
zinnigere werk. Inmiddels is het bedrijf helemaal 
op de golfbranche gericht en heeft het een indruk-
wekkend portfolio met tientallen aangelegde en 
gerenoveerde golfbanen. Bij veel van die banen is 
AHA de Man ook verantwoordelijk voor het dage-
lijks onderhoud. Greenkeeper sprak met een aantal 
baanbeheerders om eens hun mening te peilen. 

Golfbaan Delfland
Golfbaan Delfland in Schipluiden nabij Delft kwam 
in 2017 tot de conclusie dat de kwaliteit beter 
moest. ‘Wij hebben grote ambities als het gaat om 
de kwaliteit, met als doel onze gasten optimaal te 
faciliteren met een uitdagende baan. Met 36 holes 
behoort de golfbaan met pay & play-concept tot 
de grootste en meest commerciële banen in ons 
land. Het is aan AHA de Man om die wens realiteit 
te maken’, zo steekt directeur Laurentine Bouman 
van wal. ‘Wij werken op basis van een uitgebreid 
onderhoudsbestek waaraan de greenkeepers zich 
moeten houden. Dat bestek is mede opgesteld 
door Lambert Veenstra en hij ziet erop toe dat er 
ook volgens dat bestek wordt gewerkt.’ Bouman 
noemt de samenwerking met AHA de Man plezie-

rig en constructief. ‘We zien inmiddels dat er een 
grote sprong vooruit is gemaakt.’ Delfland koos 
ervoor om in het bestek de verwachtingen tot in 
detail vast te leggen. Zo is één van de eisen dat de 
spelers een bal die minder dan vijf meter naast de 
baan terechtkomt moeten kunnen terugvinden. De 
greenkeepers moeten de maaihoogte op die wens 
afstemmen. 
Door specifieke eisen te stellen aan het personeel 
dat door AHA de Man op de golfbaan wordt gesta-
tioneerd, kan Golfbaan Delfland het onderhoud 
van de baan grotendeels loslaten. ‘Voor ons was 
het belangrijk dat de baanonderhoudsmanager 
(BOM) gediplomeerd is en een maximale handicap 
van 25 heeft. Hij moet de golfer goed begrijpen. 
Het is belangrijk dat wij elkaar kunnen vinden, om 

Golfbaanspecialist plaatst 
kwaliteit boven kwantiteit

In 2019 viert AHA de Man zijn honderdjarig bestaan. ‘Vakmanschap, passie en ervaring’ zijn voor deze specialist in golfbaanonderhoud en -renovatie 

drie kernbegrippen. Hoe ervaren zijn klanten de betrokkenheid?  

Auteur: Guy Oldenkotte

Een aha-moment met AHA de Man 

Golfbaan Bentwoud
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een optimale prestatie te leveren.’ Delfland heeft 
een meerjarig contract met AHA de Man. In die 
periode moeten de paden worden gerenoveerd, 
de waterhuishouding van de vijvers worden ver-
beterd en moet de golfbaan langer bespeelbaar 
worden, zodat spelers er ook terecht kunnen 
bij mindere weersomstandigheden. ‘Het is een 
kwestie van manoevreren en de balans vinden. 
Het fijne is dat de hoofdgreenkeeper en zijn team 
(opererend onder de BOM) oplossingsgericht den-
ken’, zo beschrijft Bouman de input van BOM Brad 
Wainscott en zijn team. Het GEO-certificaat dat 
Golfbaan Delfland sinds 2017 bezit, is leidend bij 
de uitvoer van al die werkzaamheden.

Golf Duinzicht
De sportieve ambities van de gemeente Den Haag 
bieden AHA de Man een mooie uitdaging op Golf 
Duinzicht. De golfbaan moest vorig jaar twee 
holes, de drivingrange en het clubhuis afstaan om 
de komst van het High Performance Tophockey 
Centrum in de stad mogelijk te maken. Het nieuwe 
onderkomen, aan het andere eind van de bestaan-
de golfbaan, is gelegen op Landgoed Duyngheest. 
Op dit landgoed heeft AHA de Man twee nieuwe 
holes aangelegd en een fraaie oefenfaciliteit met 
een putting/chippinggreen, drie mini-oefenholes 
en een korte drivingrange. Het ontwerp daarvoor is 
gemaakt door golfbaanarchitect Alan Rijks, vertelt 
Henk Knuistingh Neven, voorzitter van Stichting 

Golf Duinzicht. ‘AHA de Man verzorgt al vijf jaar het 
onderhoud van onze baan en de samenwerking 
verloopt goed en prettig. Vooraf zijn er afspraken 
gemaakt, waardoor iedereen weet wat er van 
elkaar wordt verwacht, en zij zorgen ervoor dat 
ze alles goed met de baancommissie afstemmen.’ 
Doordat het onderhoud aan AHA de Man is uitbe-
steed, weet Knuistingh Neven ook dat er altijd met 
het juiste materiaal wort gewerkt en dat de machi-
nes altijd van topkwaliteit zijn. Sinds juli 2016 er is 
een full operational lease-overeenkomst met Jean 
Heybroek, zodat de machines van AHA de Man 
altijd in topvorm zijn en er gebruikgemaakt wordt 
van de meest recente ontwikkelingen. Heybroek 
vertegenwoordigt met name Toro, waardoor dit 
merk tegenwoordig ook het huismerk van AHA 
de Man is. Een onderdeel van de overeenkomst 
tussen AHA de Man en Jean Heybroek is dat het 
machinepark verjongd wordt. ‘Sinds kort gebruiken 
ze een splinternieuwe maaimachine. Echt de Rolls 
Royce onder de maaimachines.’ Volgens Knuistingh 
Neven is een andere geruststellende gedachte dat 
de golfbaan weet dat de hoofdgreenkeeper zijn 
verantwoordelijkheid neemt. ‘Pas geleden hebben 
wij hier een blikseminslag gehad, waardoor de 
beregening niet meer werkte. Dankzij de infor-
matie van de hoofdgreenkeeper kon er direct aan 
een oplossing worden gewerkt. Al met al was die 
storing slechts van korte duur.’

Golfbaan Bentwoud
Dat de relatie tussen Golfbaan Bentwoud en AHA 
de Man goed is, blijkt wel uit het resultaat van de 
AHA de Man Maintenance Cup 2018. Tijdens die 
wedstrijd vormt de baancommissaris of baanma-
nager één team met de hoofdgreepkeeper. Dit 
jaar werd het evenement gewonnen door Maarten 
Slootmaekers en Milan den Dikken van Golfbaan 
Bentwoud. Zeker bij Bentwoud dienen de green-
keepers en de golfbaan goed samen te werken om 
een goede kwaliteit te kunnen blijven garanderen. 
Vanwege de plaatsing van nieuwe hoogspannings-
leidingen moet de baan binnenkort voor een groot 
deel op de schop. Op de par ¾-lus zal AHA de Man 
deze rigoureuze werkzaamheden voor zijn reke-
ning nemen. ‘Begin 2017 heeft Maurice Evers voor 
ons een nulmeting gedaan, waarna er een plan 
voor het groot onderhoud is opgesteld. In septem-
ber hebben AHA de Man en Golfbaan Bentwoud 
zich vervolgens aan een vijfjarenplan gecommit-
teerd. Wij nemen elke vijf jaar alles onder de loep. 
Dat geeft ons meer zekerheid’, zegt Carla Prins 
Laban namens de golfbaan. De golfbaan heeft 
vier lussen van negen holes elk. Inmiddels hebben 
de greenkeepers de meeste bunkers aangepakt. 
Steile gedeeltes zijn afgevlakt en de korrelgrootte 
van het zand is vergroot. Ook zijn er maatregelen 
getroffen om het afkalven van de oevers tegen te 
gaan. Over een lengte van meer dan één kilometer 
zijn er speciale Enka-matten geplaatst. ‘Wij zijn een 

Marc Jansen Laurentine Bouman
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NOTHING RUNS LIKE A DEERE

*Alleen verkrijgbaar bij deelnemende dealers tot 30 april 2019. **De financieringsactie is geldig t/m 31 juli 2019. Vraag uw dealer 
naar alle voorwaarden en condities. Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud van acceptatie door John DeereFinancial, 
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commerciële golfbaan waar spelbeleving belang-
rijk is, maar uiteindelijk vertrouwen we op ieders 
expertise’, zo merkt Prins Laban op. Dat ze daarbij 
in AHA de Man de juiste partner heeft getroffen, 
blijkt wel uit de vele positieve reacties van spelers. 
Golfbaan Bentwoud ligt vlakbij Hazerswoude-Dorp 
en Boskoop: het hart van de Nederlandse bomen- 
en plantensector. ‘Hier spelen dus regelmatig 
kwekers en tuinders die veel verstand hebben van 
groen en de natuur. Zij geven ons vaak een compli-
ment omdat onze golfbaan er zo goed bij ligt.’

Gestage groei als basis
AHA de Man verkiest kwaliteit boven kwantiteit. 
‘Wij hoeven niet de grootste te zijn, maar willen 
wel gezond zijn’, stelt Marc Jansen, manager golf. 
Dankzij duurzame klantenrelaties en samenwer-
king aan een toekomst op basis van een gemeen-
schappelijke toekomstvisie, probeert AHA de Man 
ook na het honderdjarig bestaan zijn aanwezigheid 
voort te zetten en uit te breiden. 
De afgelopen jaren heeft AHA de Man zijn orga-
nisatie op de nieuwe fase voorbereid. Taken zijn 

samengevoegd en middels natuurlijke afvloei-
ing is het personeelsbestand compacter, maar 
sterker gemaakt. Ook wordt er samengewerkt 
met externe experts en onafhankelijke adviseurs. 
‘Kwalitatief golfbaanonderhoud gaat over meer 
dan alleen grasmaaien. AHA de Man stelt zich 
ten doel om samen met opdrachtgevers een lan-
getermijndoelstelling te formuleren. Wat zijn de 
belangrijkste wensen en afspraken met betrekking 
tot de gewenste speelkwaliteit? Wat zijn de prio-
riteiten bij de cultuurtechnische werkzaamheden 
en waarom? Wat zijn de financiële consequenties? 
En hoe stellen we gezamenlijk een ideale planning 
op? Dat zijn allemaal vragen waarop we samen 
antwoord geven. Ook nadenken over de toekomst 
doen we samen; daarbij kijken we soms wel tien 
jaar vooruit. Dan kun je zeggen dat er sprake is van 
partnerschap.’ 
Op de vraag hoe hij de komende honderd jaar voor 
zich ziet, zegt Jansen: ‘Op basis van goede klan-
trelaties samen goed nadenken over de toekomst.’ 
Dat betekent misschien niet altijd dat ze de goed-
koopste zijn, maar biedt wel de meeste garantie op 
de beste kwaliteit en duurzaam onderhoud. 

Golfbaan Delfland

Golf Duinzicht

NOTHING RUNS LIKE A DEERE
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De oplossing is natuurlijk het pad opnieuw in pro-
fiel te brengen. Oud-greenkeeper Han Groothuizen 
heeft in Duitsland een nieuw ontwikkelde wegen-
schraap gespot. Deze wegenschraap wil hij – met 
zijn kennis van de Nederlandse golfmarkt – aan 
de man gaan brengen. Allereerst natuurlijk in 
Duitsland, waar hij actief is als vertegenwoordiger 
van Ransomes Jacobsen, maar ook meststoffen 
verkoopt. Kort geleden liep Groothuizen tegen 
deze wegenschraap aan: de HK Planierhobel, waar-
bij planieren staat voor ‘gelijkmaken’ en Hobel voor 
‘schaaf’. Het bedrijf HK, dat deze machine heeft 
ontwikkeld, was meteen zo enthousiast over de 
plannen van Groothuizen dat ze hun Planierhobel 
hebben omgedoopt tot Golfhobel. Feitelijk gaat 
het om dezelfde machine, die in verschillende 
breedtes leverbaar is, beginnend met 1 meter en 

oplopend tot 2,50 meter. Voor de toepassing in de 
golfmarkt is een breedte van 1,40 meter meestal 
meer dan voldoende. De volledige breedte van 
een weg of pad wordt in één keer onderhanden 
genomen, maar altijd eerst de ene kant en dan de 
andere kant, waarbij het kunst is om de weg ton-
rond te leggen.

Overigens was niet alleen de Duitse directeur 
Heiko Kohn enthousiast over de plannen van 
Groothuizen. Het eerste commerciële succes 
heeft hij al geboekt op Golf en Businessclub de 
Scherpenbergh. Hoofdgreenkeeper Ralph Balduk 
en manager Joost Poppe waren na 20 minuten 
demonstratie en zelf proberen overtuigd van de 
werking van de machine én de eigenaar van de 
Golfhobel met een werkbreedte van 150 cm.  

Schaaf of schraap 
De wegenschaaf is in de groene wereld redelijk 
bekend. Een schaaf kilvert de toplaag van een weg 
en brengt die in profiel. Een schraap doet nog wat 
meer: die brengt oud granulaat naar boven en fikst 
de klus op die manier. Je kunt erover discussiëren, 
maar de Golfhobel hoort waarschijnlijk in het rij-
tje van de schrapers en niet van de schavers. Het 
belangrijkste is echter dat je door deze kombinatie 
van werken aanzienlijk bespaart op het aanbren-
gen van nieuw materiaal en dus op kosten. Twee 
jaar geleden schreef uw redacteur een uitgebreid 
artikel over een enigszins vergelijkbare, maar veel 
duurdere machine van Hen Technology. Deze 
machine werkt op basis van een ander principe 
dan de Golfhobel en freest de oude weg compleet 
om. Dat doet de Golfhobel dus niet; hij breekt 

Je eigen straatje schoonschrapen

We maken het allemaal mee. Je loopt door een park, over een golfbaan of natuurterrein. De gazons zijn netjes gemaaid, de bomen gesnoeid, maar de 

paden zitten vol met gaten. Enigszins begrijpelijk. Het onderhoud van halfverharding is extreem duur vanwege de aankoop van granulaat, algauw € 50 

tot € 80 per ton. 

Auteur: Hein van Iersel 

Oud-greenkeeper Han Groothuizen komt de Nederlandse markt op met een 

Duitse wegenschraap

De Golf of Planierhobel in actie op golfbaan Hösel in het Duitse Heiligenhaus
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indien gewenst de toplaag, gewenst, en brengt 
deze dan in profiel.

Plasvorming 
Het beste behoud van watergedragen halfverhar-
ding is het voorkomen van plasvorming. Zijn er 
eenmaal plassen ontstaan, waar je met voertuigen 
doorheen rijdt, dan zullen die gaten snel groter 
worden. Gaten gewoon opvullen met nieuw granu-
laat lijkt dan een makkelijke oplossing, maar vaak 
zie je dan dat op dezelfde plaats nieuwe gaten 
ontstaan. Dat zou komen doordat het nieuwe 
granulaat zich niet hecht aan de oude ondergrond. 
Volgens Groothuizen is dat voor een groot deel 
te voorkomen met zijn wegenschraap. Je brengt 
namelijk eerst met het bestaande materiaal de ver-
harding zo goed mogelijk in profiel; daarna breng 

je nog een extra laagje nieuw materiaal aan.
Een wegenschraap klinkt simpel en dat is het fei-
telijk ook, maar een HK Golf- of Planierhobel met 
een volledige uitrusting is veel meer dan alleen 
een schraap of schaaf. Het apparaat kan verschil-
lende bewerkingen uitvoeren. Allereerst natuurlijk 
gelijkmaken of kilveren. Daarnaast is de Golfhobel 
voorzien van een zware kam, die de oude toplaag 
kan breken. De derde bewerking is het verplaatsen 
van het granulaat naar de middenas van de weg. 
De afwerking, de vierde functie dus, is het afwalsen 
van de veldweg. De wals die op de machine is aan-
gebracht, is feitelijk niks meer dan een holle stalen-
cilinder. Desgewenst kan deze gevuld worden met 
zand of water voor meer compactie. 
De weg echt aftrillen is volgens Groothuizen een 
fout idee. Een goede veldweg moet een zeker per-
centage vocht bevatten. Als je de weg aftrilt, loopt 
al het water meteen de bermen in en verliest de 
veldweg zijn samenhang. Er moet altijd wat regen 
door de toplaag van de weg de bodem in zakken. 
Pas als het meer regent, moet het overtollige water 
naar de bermen worden afgevoerd.

Internationaal
Groothuizen organiseerde op 30 oktober een 
demonstratie, waarbij ook dit vakblad werd 
uitgenodigd, op golfbaan Hösel in het Duitse 

Heiligenhaus. Deze 36 holes golfbaan beschikt 
over een uitgebreid stelsel van paden en was 
zeer geïnteresseerd in de Golfhobel. Naast 
vakblad Greenkeeper waren bij de demo ook 
vertegenwoordigers van de Zwitserse en Duitse 
Greenkeepersassociatie aanwezig. 
Groothuizen: ‘Met de machine is het mogelijk om 
in een half uur ongeveer 100 tot 150 meter pad af 
te werken. Dat is nog steeds veel werk dus, als je 
een padenstelsel van een paar kilometer op je ter-
rein hebt liggen. Maar je hebt dan wel de garantie 
dat jouw pad altijd tiptop in orde is.’ 

Golf en Businessclub de Scherpenbergh heeft als eerste golfbaan in Nederland een Golfhobel met 

een werkbreedte van 150 cm aangeschaft. Ralph Balduk en manager Joost Poppe waren na een 

demo snel overtuigd van de werking.

De hoofdrolspelers Han Groothuizen en Heiko Kohn

Planieren staat voor 

‘gelijkmaken’ en Hobel 

voor ‘schaaf

Deze manier van werken 

bespaart aanzienlijk op het 

aanbrengen van nieuw 

materiaal en dus op kosten

TyPE   WErkBrEEDTE TrAnSPorTMAAT VErMoGEn  GEWIcHT
PH 100 Mini 100  125/135 cm 22/30 pk  350 kg
PH 120 Mini  120  155/135 cm 26/35 pk  400 kg
PH 150 Mini 150  175/135 cm 29/40 pk  450 kg
PH 210 Maxi  210  229/135 cm  52/ 70 pk   1150 kg
PH 250 Maxi 250  299/135 cm  74/ 100 pk  1150 kg

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/article/27841/je-eigen-straat-
je-schoonschrapen
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Op 1 januari 2019 ruilt De Ridder de locatie aan de 
Veldmaarschalk Montgomeryweg in Soesterberg 
definitief in voor een pand elders in die plaats, aan 
de Centurionbaan. Met die keuze wordt meteen 
de toekomststrategie van De Ridder duidelijk: van 
een adres vernoemd naar een veldheer die vooral 
beroemd werd doordat hij standhield in de Noord-
Afrikaanse woestijn, verhuizen ze naar een adres 
dat een verwijzing is naar de Romeinse legeraan-
voerders die ooit vooropgingen in de strijd en zo 
heel Europa onderwierpen. 

De Ridder strijdt met open vizier en maakte 
daarom al in oktober bekend dat Vincent de Vries 
is aangesteld om vanaf 1 januari 2019 Gerard 
Schoenaker op te volgen als projectleider golf. 
Het doorschuiven van De Vries ligt voor de hand, 
omdat hij al de kwaliteitscontrole doet op alle der-
tien golfbanen waarvan De Ridder momenteel het 
onderhoud doet. De Vries weet wat ‘winnen’ is en 
hoe het voelt om edelmetaal te bezitten: in 2017 
werd hij nog verkozen tot Greenkeeper of the Year. 

Toen hij na de uitverkiezing werd gevraagd om 
zichzelf te typeren, zei hij: ‘Ik ben een perfectionist. 
Je moet er (bij straatgras) bovenop zitten en niet 
denken: het komt wel. Eigenlijk moet elke green-
keeper daadkracht bezitten: hij of zij moet direct 
kunnen constateren wat er nodig is en vervolgens 
meteen ingrijpen. Nooit, maar dan ook nooit wach-
ten tot morgen’, zo sprak hij destijds profetisch. 

Anderhalf jaar later gaat hij dus de afdeling golf bij 
De Ridder leiden. ‘Ik ben er klaar voor’, stelt hij nu. 
Het is duidelijk: De Vries gaat op volle kracht voor-
uit. Maar zijn aanpak zal strategisch zijn. ‘Iedereen 
heeft een andere werkwijze. De basis die er nu ligt 
is echter supergoed, waardoor het niet noodzake-
lijk is om grote veranderingen door te voeren.’ Hij 
verwacht hoogstens wat wijzigingen op detailni-
veau te gaan aanbrengen. Dat neemt niet weg dat 
de klanten de komende maanden toch het een 
en ander zullen merken. ‘We hebben nog maar 
één jaar voordat de Green Deal in werking treedt. 
Samen met Gerard heb ik de afgelopen twee jaar 

gewerkt aan een draaiboek waarin is vastgelegd 
hoe we daarmee moeten omgaan.’ 

Een strategische kaart
Dat draaiboek, ofwel de ‘strategische kaart’ van 
De Ridder, is een levend document. Dat past dus 
prima bij de omgeving waarin De Vries werkt. ‘De 
Green Deal maakt het er voor de greenkeepers niet 
makkelijker op. Het kan betekenen dat we onze 
mankracht anders moeten inzetten en arbeidsin-
tensiever moeten gaan werken’, zo omschrijft hij 
die komende strijd voor golfbanen van hoge kwa-
liteit. De Nederlandse Golffederatie (NGF) probeert 
de golfers er vooral van te doordringen dat die 
strijd offers van beide zijden vraagt. Zij wijzen erop 
dat golfbanen en -spelers moeten accepteren dat 
banen droger en gevlekter zijn, dat ze meekleuren 
met de seizoenen en minder gemanicuurd zijn. 
Maar volgens De Vries doet men er bij De Ridder 
alles aan om te voorkomen dat banen en spelers 
concessies moeten doen aan de speelkwaliteit. 

Voor de medewerkers van J. de ridder zijn de aankomende feestdagen een bijzaak. Voor hen begint het echte uitpakken pas zodra het nieuwe jaar is 

ingeluid. Dat doen ze dan vanuit een nieuw pand en met een nieuwe projectleider golf.

Auteur: Guy Oldenkotte

De Ridder gaat in vol galop
Een nieuwe klant, een nieuw pand en een ridder met ervaring in edelmetaal die 
voorop gaat
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‘We hebben een apart budget voor het ontwik-
kelen van nieuwe technieken en het doen van 
proeven. Dit doen we om vast te stellen wat nu wel 
werkt en wat niet. Bij die proeven profiteren we 
van het feit dat we het onderhoud verzorgen op 
meerdere golfbanen door heel het land. De diverse 
kennis van onze verschillende hoofdgreenkeepers 
komt bij die proeven goed van pas.’ Ook denkt hij 
al veel na over de inzet van technische hulpmid-
delen. ‘We willen met de toekomst meegaan’, zegt 
hij, terwijl hij verwijst naar de volledig autonome 
elektrische robot die nu al door De Ridder wordt 
ingezet bij het beheer van de Rijswijkse Golfclub. 

Alles in huis
Moderne techniek en investeren in de toekomst is 
De Ridder niet vreemd. Het nieuwe onderkomen 
in Soesterberg is niet zomaar een tijdelijk kampe-
ment, maar wordt straks een bastion vanwaaruit 
De Ridder zowel in woord als daad aan zijn verdere 
expansie kan werken. ‘Het is een hypermodern 

pand, zowel uit het oogpunt van milieu als inno-
vatie’, stelt de aankomende projectleider golf. 
Een warmtepomp zorgt ervoor dat het klimaat in 
alle ruimtes optimaal is. ‘Zelfs in de werkplaats is 
vloerverwarming aangebracht, zodat ook onze 
monteurs een werkomgeving hebben waarin zij 
optimaal kunnen presteren.’ Zonnepanelen op het 
dak zullen straks zo veel energie opwekken dat 
verwacht wordt dat De Ridder stroom aan het net 
kan terugleveren. 

‘Het dak van ons nieuwe pand is een zogenaamd 
circulair dak; het heeft nog steeds een nuttige toe-
passing wanneer het pand aan vervanging toe is.’ 
Dankzij die focus op de toekomst heeft De Ridder 
Golf-, Sport- en Groenvoorzieningen inmiddels de 
hoogste trede van de CO2-Prestatieladder bereikt. 
‘Wij hebben duurzaamheid en CO2-bewust onder-
nemen hoog in het vaandel staan’, zo sprak de 
directie vol trots, toen ze in oktober 2017 niveau 5 
hadden bereikt. ‘Er zijn niet veel bedrijven in onze 
sector die zo’n prestatie kunnen claimen. Voor ons 
is het een goede investering in de toekomst’, zegt 
De Vries. Dankzij die hoogste trede op de CO2-
Prestatieladder kan De Ridder nu zelfs tot voorbij 
de horizon kijken. 

rechtmaken wat krom is
Het vermogen om meer te zien dan de concurren-
ten was een gouden greep voor De Ridder. Vanaf 
1 januari mag het bedrijf namelijk ook het gehele 
onderhoud voor golfbaan Kromme Rijn verzorgen. 
‘Wij hebben met De Ridder een partner gevonden 
die voldoet aan onze verwachtingen, zowel voor 
het baanonderhoud als voor de renovaties die 
eraan komen. Wij gaan uit van een langdurige en 
mooie samenwerking!’ zo sprak Thomas Kahnt, 
de directeur van Kromme Rijn, tijdens de con-
tractondertekening. Vincent de Vries kijkt uit naar 
de aanvulling op zijn klantenbestand. ‘Het is een 
mooie opdracht. Deze golfbaan heeft negen holes 
en samen met Jol Golf Design gaan we verschil-
lende grootschalige renovaties uitvoeren.’ Golfbaan 

ADVERTORIAL

Ook de monteurs hebben straks een ideale werkomgeving.

De Ridder verhuist naar de Centurionbaan in Soesterberg

Het doorschuiven van 

Vincent de Vries 

ligt voor de hand
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Kromme Rijn in Bunnik ligt in natuurgebied de 
Brakel en beschikt over negen attractieve holes-
par-35. De baan is in 1998 aangelegd op een ter-
rein van 29 ha. De hoogteverschillen, waterpartijen 
en de uitgebreide beplanting maken van deze 
baan een uitdaging voor golfers van elk niveau. 

Door Jol Golf Design is een masterplan voor de 
werkzaamheden opgesteld. ‘De eerste stap is al het 
bunkerzand vervangen en de bunkers opnieuw 
opbouwen’, zegt De Vries. ‘Bij deze aanbesteding 
hebben we gekozen voor een nieuwe contract-
vorm, een opzet waarbij we de aannemers hebben 
uitgedaagd aan te tonen hoe de vereiste kwaliteit 
tijdens de contractperiode kan worden behaald. 
We noemen dit output-gestuurd of resultaatge-
richt golfbaanonderhoud. De Ridder heeft zich in 
de situatie verplaatst en een goed plan van aanpak 
geschreven, dat de opdrachtgever uiteindelijk 
overtuigd heeft. We zijn blij met kwaliteitsaanne-
mers zoals De Ridder in Nederland’, zo motiveert 
Guido Hamelink van NL Adviseurs waarom ook zij 
denken dat golfbaan Kromme Rijn straks bij De 
Ridder in goede handen is. NL Adviseurs begeleid-
de de golfbaan tijdens de aanbesteding. 

De juiste mensen op de juiste plaats
Een van de sterke kanten van De Ridder is dat het 
een hecht familiebedrijf is. ‘Dat houdt de lijnen 
kort. Iedereen is erg betrokken bij het werk en de 
kwaliteit.’ Net als veel andere bedrijven in de groen-
voorziening probeert ook De Ridder meer jeugd te 
trekken. ‘We hebben een aparte pot voor het oplei-
den van het personeel. Op dit moment heb ik twee 
jonge jongens lopen op de Hoge Kleij en we inves-
teren veel in hen. Belangrijk is echter wel dat ze 
passie voor het greenkeepersvak hebben, omdat 
de kwaliteit doorgaans afhangt van de details.’ De 
afgelopen jaren heeft De Vries als hoofdgreenkee-
per op de Hoge Kleij een hoge kwaliteit weten te 
realiseren. De baan behoort daarom al jaren tot de 
top tien van golfbanen in Nederland. 

De overgang van hoofdgreenkeeper op de Hoge 
Kleij naar projectleider golf is voor De Vries een 
hele stap. ‘Het betekent dat ik vaker vanuit kantoor 
zal werken, maar ik streef er toch naar om 70 pro-
cent van mijn tijd op de verschillende golfbanen 
te besteden.’ Met een nieuwe klant en een nieuw 
pand is De Ridder nu al klaar voor het nieuwe 
jaar. Mocht u nog uw eigen gedachten hebben 
over wat dat gaat betekenen, dan wijs ik op een 
observatie van de jury van de Greenkeeper of the 
Year-award in haar rapport, waardoor Vincent de 
Vries uiteindelijk met de eer streek. ‘De jury typeert 
De Vries als iemand met een open en innemende 
uitstraling. Vincent is samen met zijn team en de 
baancommissie bezig om op de Hoge Kleij een 
hoge kwaliteit te bewerkstelligen en te behouden. 
Hij is zich bewust van de natuurwaarden en weet 
deze verder te versterken. Bovendien viel hij op 
door het zoeken naar een gezond evenwicht tus-
sen wat kan en wat niet meer mag.’ Als voorbeeld 
wees de jury erop dat hij schapen inzet. ‘Die 
worden door hem hoogstpersoonlijk met behulp 
van brokjes naar de juiste plaats geleid’. Golfbaan 
Kromme Rijn is alvast over de dam. Wie volgt? 

ADVERTORIAL

Vincent de Vries

Vanuit het nieuwe 

onderkomen kan De Ridder 

in woord en daad aan 

verdere expansie werken
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Het afgelopen jaar werd er veel van de green-
keepers en fieldmanagers in ons land gevraagd. 
De langdurige warme en droge aanloop naar de 
zomer dwong velen om creatief te zijn om toch 
aantrekkelijke sport- en golffaciliteiten te kunnen 
bieden. Daarbij was het opletten geblazen dat er 
niet meteen een ideale voedingsbodem voor ziek-
ten en plagen werd gecreëerd door uitbundig met 
water of voedingsstoffen aan de slag te gaan. 

Als het aan de overheid ligt, moeten Nederlandse 
sportaccommodaties zich opmaken voor een toe-
komst waarin die lastige afweging de norm wordt, 

omdat golfbanen en sportvelden vanaf 2020 
geheel chemievrij beheerd moeten worden. Clubs 
en spelers moeten dan accepteren dat de velden 
en banen droger en gevlekter zijn, meekleuren 
met de seizoenen en minder gemanicuurd zijn. De 
Nederlandse Golffederatie (NGF) zegt daarover: 
‘Een stap terug naar de natuur, die voor golf meer 
leidend gaat worden.’ 

De NGF rept zelfs over ‘een nieuwe uitdaging voor 
de golfbaanbranche, nu de Rijksoverheid voorne-
mens is om een verbod op het gebruik van che-
mische gewasbescherming in sport en recreatie 

beleid te maken’. De NGF spreekt dus nadrukkelijk 
over een verbod, omdat de overheid in de tweede 
gewasbeschermingsnota, ‘Gezonde groei, duurza-
me oogst' een aantal heldere beleidsvoornemens 
voor de periode 2013-2023 heeft opgenomen. De 
NGF en andere brancheverenigingen claimen dat 
door die voornemens het gebruik van gewasbe-
schermingsmiddelen op sport- en recreatieterrei-
nen vanaf eind dit jaar niet meer toegestaan is. 

‘Dat klopt niet helemaal’, zegt Marcel Nijssen van 
Bayer Cropscience, die zich stoort aan de verwar-
ring die steeds meer de kop opsteekt. ‘In het kader 

Wensen Green Deal zijn 
géén done deal 

Het weer van dit jaar heeft greenkeepers en fieldmanagers heel wat problemen bezorgd. Wie niet goed oplette, creëerde ideale omstandigheden 

waarin ziekten en plagen welig konden tieren. oplossingen om die snel en effectief te bestrijden zijn er wel degelijk, maar vallen vaak in de categorie 

gewasbestrijdingsmiddelen. Het idee bestaat dat die binnenkort verboden zijn, maar de werkelijkheid is wat genuanceerder.  

Auteur: Guy Oldenkotte

Er is zeker nog ruimte voor chemische hulpmiddelen

Dollarspot kan veel schade toebrengen.
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van de Green Deal hebben de grassporten tot 2020 
de tijd om aan te tonen dat er alles aan gedaan is 
om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
zoveel mogelijk te beperken. Tijdens die periode 
kan de sector een voorstel uitwerken voor het 
behoud van gewasbeschermingsmiddelen, even-
tueel met uitleg over de wijze waarop deze worden 
toegepast in grasmanagement.’ Feitelijk is de Green 
Deal geen wet waaraan men zich moet houden, 
maar een set afspraken om een gezamenlijke wens 
te realiseren. 

Verplicht voor elke medicijnkast
De website van de Green Deal Sportvelden is dui-
delijk over de huidige stand van zaken omtrent het 
inzetten van gewasbeschermingsmiddelen bij het 
sportvelden- en golfbanenbeheer. ‘Uit wetenschap-
pelijk onderzoek blijkt dat er nog bijna geen geva-
lideerde alternatieven zijn voor het voorkomen 
en/of bestrijden van aantastingen als gevolg van 
ziektes, plagen, schimmels en onkruid’, zo staat er 
duidelijk te lezen. Nijssen grijpt dit aan om field-
managers en greenkeepers erop te wijzen dat er 
dus ruimte is voor een zogenaamd ‘medicijnkastje’, 
gevuld met middelen die als laatste oplossing kun-
nen én mogen dienen. 

Volgens hem is Exteris Stressgard een typisch 
voorbeeld van een middel dat thuishoort in de 
medicijnkast van elke fieldmanager en greenkee-
per. ‘Het is een fungicide uit de groep succinaat-
dehydrogenase-inhibitoren. Het is vooral bedoeld 
om dollarspot te voorkomen en te behandelen.’ 
Dollarspot is een ziekte die meestal voorkomt 
bij intensief beheerde grasmatten zoals golfter-
reinen, fairways en andere speelvelden. Het gedijt 
bij warm weer met een hoge luchtvochtigheid en 
koele nachten, waarbij de temperaturen tussen de 
15–30°C liggen. Als de ziekte niet in de kiem wordt 
gesmoord, kan een speelveld last krijgen van een 
minder goede grasbedekking of zelfs compleet 
verwoest lijken. De gevolgen zijn een slechtere bal-
rol en kans op blessures bij spelers. 

Dat laatste is iets wat Erwin Beltman van Stadion 
Feijenoord zich niet kan permitteren, vandaar dat 
Exteris Stressgard op zijn accommodatie aanwezig 
is. ‘Ik heb het twee keer gebruikt op het veld in 
De Kuip en twee keer op de velden op de trai-
ningsaccommodatie’, zegt de fieldmanager die dit 
jaar genomineerd is voor de Fieldmanager of the 
Year Award. ‘Er mag tegenwoordig niet veel meer, 
maar er zijn nog altijd stressperiodes in de loop 
van het jaar.’ Als voorbeeld noemt hij het leggen 
van nieuwe zoden. ‘De nieuwe graszoden die hier 
zijn gelegd, zijn slechts 3,8 centimeter dik. Zeker 

met de warme zomer van dit jaar is het dan bid-
den en hopen dat je daardoorheen komt. Exteris 
Stressgard van Bayer heeft daarbij geholpen.’ Ook 
Tony Jackson van golfbaan Leende vertrouwt op 
het middel. ‘Zodra ik de eerste verschijnselen van 
dollarspot zie, zet ik het in. Het werkt uitstekend. 
Naar mijn mening is er geen enkel alternatief dat 
zo effectief is.’ 

Acceptabel bij gedoseerd gebruik
Erwin Beltman merkt op dat hij er profijt van 
heeft dat het beheer van de voetbalvelden van 
Feijenoord geen beperkingen kent. ‘Wij hebben 
alle machines zelf in eigen beheer’, zegt hij over 
zijn uitgebreide machinepark. Dankzij alle machi-
nes, technieken en middelen die hij ter beschikking 
heeft, zou hij zelfs in de Maastunnel een perfecte 
grasmat kunnen neerleggen, zo beweert hij. Dat is 
een luxe die weinig fieldmanager en greenkeepers 
is gegeven. 

‘In Nederland hangt er een prijskaartje aan een 
goede green. Het duurt soms jaren voordat de 
kwaliteit goed is. Ik doe er dus alles aan om te 
voorkomen dat die geruïneerd wordt door een 
ziekte zoals dollarspot. Als je die in je green hebt, 
kan het jaren duren voordat de green weer goed is’, 
stelt Tony Jackson. ‘Ik zie niet in wat het probleem 
is wanneer een middel als Exteris Stressgard af 
en toe preventief en in kleine doseringen wordt 
ingezet.’ 

Volgens de regelgeving mag het middel slechts 
twee keer per jaar in de toegestane hoeveelheid 
van twee keer 10 liter per hectare worden ingezet. 
‘Bij langdurige weersomstandigheden die gunstig 
zijn voor dollarspot, lijkt het me handig om die 
hoeveelheid uit te spreiden over meerdere beur-
ten. Volgens mij bereik je daar ook een goed resul-
taat mee.’ De wet staat dat echter niet toe. Hans 
van Boven van het College voor de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden zegt 
daarover: ‘We beoordelen een bepaald gebruik of 
samenstelling voor een bepaalde toepassing; daar-
van mag in het gebruik niet worden afgeweken.’ 
Dus is Jackson verplicht de spuitinstructies op het 
etiket te volgen. 

oneerlijke concurrentie?
De huidige onduidelijkheid is Marcel Nijssen van 
Bayer Cropscience een doorn in het oog. ‘Middelen 
zoals Exteris Stressgard zijn uitgebreid getest op 
hun impact op milieu, dier en mens. Ze zijn tot 
achter de komma getest’, zo stelt hij. ‘Dat kun je 
van sommige andere producten niet zeggen.’ Als 
voorbeeld wijst hij naar meststoffen. ‘Bemesting 

Erwin Beltman

Het afgelopen jaar werd er 

veel van greenkeepers en 

fieldmanagers gevraagd

Marcel Nijssen
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als alternatief voor fungiciden bevat vaak koper, 
waarvan steeds duidelijker wordt dat het nadelige 
bijwerkingen heeft. De Europese Autoriteit voor 
Voedselveiligheid (EFSA) heeft in september nog-
maals gewaarschuwd voor de giftigheid van koper-
verbindingen in pesticides die gebruikt worden bij 
organisch beheer.’ 

Toch zijn koperverbindingen zoals kopersulfaat 
toegestaan in de door de EU goedgekeurde bac-
tericiden en fungiciden. ‘Je krijgt nu dat er allerlei 
middelen worden gepromoot bij de samenstelling 
waarvan je vraagtekens kunt zetten. Als je bijvoor-
beeld biologische producten grondig laat beoor-
delen en laat registreren, dan vallen die ook onder 

gewasbeschermingsmiddelen. De huidige regeling 
is dus voor verbetering vatbaar’, zo merkt Nijssen 
op. Hans van Boven van het Ctgb erkent dat 
middelen die door het college getoetst zijn voor 
toepassing op een ander terrein, kunnen meeliften 
op de goedkeuring van een groot areaal. ‘Als blijkt 
dat ze bijkomende voordelen hebben, is dat mooi 
meegenomen’, zo is zijn verweer. Van stoffen die 
door de EU aangemerkt zijn als zogenaamde laag-
risicostoffen hoeft de werkzaamheid niet te wor-
den aangetoond. Daar knelt het voor Nijssen. ‘Op 
die manier ontstaat er een grijs gebied. Je loopt 
zelfs het risico dat je invasieve exoten promoot.’ 

Voor Nijssen is dat een extra reden om te pleiten 
voor wat ruimte om gewasbeschermingsmiddelen 
zoals Exteris Stressgard toch te mogen gebruiken. 
Er zijn voorbeelden te over van situaties waarbij 
het effectief was om in te gaan tegen de heer-
sende mening. Zo besloot oud-bondscoach Rinus 
Michels op 15 juni 1988 om, tegen de uitdruk-
kelijke wens van een aantal spelers in, toch Wim 
Kieft in de tweede helft van de wedstrijd tegen 
Engeland in te brengen. Een overwinning was 
cruciaal om Nederland naar de halve finale van het 
WK voetbal in Duitsland te leiden. Met de komst 
van Kieft kreeg Marco van Basten de steun die hij 
nodig had om de eindscore naar 1-3 te brengen. 
Bovendien heroverde ‘de beste spits aller tijden’ 
zijn basisplaats, die op dat moment ter discussie 
stond. And the rest is history, zo luidt het gezegde. 
Misschien kunnen de voorstanders van het afschaf-
fen van chemisch beheer van sportaccommodaties 
hier lering uit trekken …

‘Middelen zoals Exteris 

Stressgard zijn uitgebreid 

getest op hun impact op 

milieu, dier en mens’
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‘We kijken vooruit, niet meer 
achterom’
Het faillissement van Prograss werd net voorafgaand aan het seizoen uitgesproken. Een beroerder tijdstip kon niet. Maar het bedrijf is er weer en gaat 

door onder de naam Prograss Europe BV. Zo’n faillissement gaat je niet in je koude kleren zitten, maar biedt ook weer kansen, vindt algemeen directeur 

Mark Timmerman. ‘We focussen ons nu op een beperking van het assortiment en willen sterker worden op gebieden waar we toekomst in zien.’  

Auteur: Sylvia de Witt

Met goede hulp en loyaliteit schijnt de zon weer volop
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Eind februari sprak de rechtbank het faillisse-
ment uit over graszaad- en meststoffenhandelaar 
Prograss. Even leek het erop dat de sport- en golf-
wereld hierdoor een toonaangevende leverancier 
zou kwijtraken, maar er verscheen een reddende 
engel. Met de nieuwe eigenaar kwam ook een 
andere identiteit: Prograss Europe BV, maar de han-
delsnaam luidt nog steeds Prograss, ‘professional 
grass service’. Timmerman is weliswaar geen eige-
naar meer, maar nog wel algemeen directeur.

Spiegel
Timmerman rolde het ondernemersvak in toen hij 
in 1999 bij Prograss begon. Hij kwam uit het open-
baar groen, de sportvelden, dus richtte hij zich als 
accountmanager eerst op die sector. Wel met het 
vooruitzicht om de zaak ooit over te nemen, wat 

eind 2005 ook gebeurde.
‘Wanneer zoiets als een faillissement plaatsvindt, 
houd je jezelf ook een spiegel voor: Wat wil ik ver-
der nog? En wil ik dat nog op dezelfde manier? Ik 
heb de keuze gemaakt om vooral dingen te blijven 
doen waar ik goed in ben, vakinhoudelijk; dat is 
het buitenwerk, klanten adviseren over onderhoud 
en aanleg. Dat is mijn ding. Voor andere dingen op 
het gebied van financiën, personeel, regelgeving, 
certificering en dergelijke kan ik de expertise van 
anderen gebruiken.’ 

Scheur in zijn broek
Na het faillissement belde Timmerman een klant. 
Die zei tegen hem: ‘Weet je hoe ik dit ervaren heb? 
De vijver was een beetje troebel geworden. Ik wist 
even niet waar ik aan toe was: wie ging er verder 
met welke producten? Daar kwam bij dat allerlei 
mensen stenen in de vijver gooiden om die troebel 
te houden met het oog op de concurrentie. Maar 
nu is de vijver weer helder en gaan we gewoon 
verder.’ 
Dit gaf Timmerman weer moed en zin om door te 
gaan. ‘Het faillissement was net voorafgaand aan 
het seizoen uitgesproken. Een beroerder tijdstip 
kun je niet hebben. Zoiets gaat je echt niet in de 
koude kleren zitten. Toen dit speelde, had ik ook 
heel andere keuzes kunnen maken. Er zijn ook 
aanbiedingen langsgekomen. Maar uiteindelijk 
heb ik ervoor gekozen om in dit segment te 
blijven, alleen in een wat andere rol. Zo’n faillis-
sement biedt ook kansen en daar hebben we ons 
zoveel mogelijk op gefocust. Dit seizoen hebben 
we gebruikt om intern klaar te zijn voor 2019. We 
kijken vooruit en niet meer achterom. Iemand 
maakte de vergelijking: Mark heeft een scheur in 
zijn broek opgelopen. Nou, dat kan gebeuren. Ik 
ben gezond en ik lach nog. Zo sta ik erin.’ 

Kijkje in de keuken bij twee graszaadbedrijven
‘De shit uit je verleden is de mest voor je toekomst.’ 
Dat is de filosofie van trainer en spreker Sierd 
Nutma. Er zitten veel mooie lessen opgesloten in 
tegenslag. Een topsporter is ziek geweest en wint 
vervolgens goud. Een ondernemer gaat failliet en 
heeft vervolgens een succesvol bedrijf. Wanneer 
mensen succes hebben, is er vaak tegenslag aan 
voorafgegaan. En Timmerman gaat er nu hele-
maal voor. Bij de doorstart van Prograss kon al het 
personeel meegaan; alleen de buitendienstman 
is niet meegegaan en per 1 mei vervangen door 
Ron Bakker. De distributie wordt nog door dezelfde 
partner verzorgd: Van Reenen in Barneveld. 
Leverancier Barenbrug is afgehaakt. DLF en DSV 
Zaden zijn daarvoor in de plaats gekomen. Er is 
toegang tot meerdere ‘keukens’, dus er kan meer 

opgepikt worden. 
‘Dat is een voordeel in deze nieuwe situatie. We 
kunnen nu echt zeggen: Wat past in ons gamma en 
wat halen we eruit?’ 

Van DLF levert Prograss de Masterline-
graszaadmengsels. De mengsels zijn samengesteld 
uit fijnbladige, dichte grasrassen die een sterke 
tolerantie moeten leveren tegen bespeling, ziekte 
en droogte. Van DSV Zaden levert Prograss de 
Eurograss-reeks. Onder deze merknaam worden 
uitgebalanceerde mengsels samengesteld, voorna-
melijk voor de sport- en openbaargroenmarkt. 
‘We kijken nu in de keuken bij twee graszaadbe-
drijven’, vertelt Timmerman. ‘En dat is bijzonder; 
daar ontdek ik weer nieuwe dingen. Ieder bedrijf 
heeft zijn eigen innovaties en toevoegingen. Zo is 
DLF op het moment heel sterk in het tetraploϊde 
ras. Als Prograss waren wij in de golfwereld toon-
aangevend, dus de samenwerking met DLF was 
een logische stap. Ze deden wel wat in golf, zeker 
DLF, maar niet in de mate waarin wij dat gewend 
waren. Ze wisten dat ik niet verder kon met 
Barenbrug en dan zijn er niet zoveel alternatieven. 
Daar waren we dus snel uit.’

Watermanagement
Prograss treedt de komende periode naar buiten 
met de veranderingen. De geluiden die het bedrijf 
nu al ontvangt, zijn positief; de loyaliteit is groot. 
‘Dat sterkt ons bij de stappen die we gezet hebben.’
Er is de tijd genomen om goede keuzes te maken, 
kritisch te kijken naar het productengamma en te 
kijken naar ontwikkelingen in de markt. De focus 
ligt nu op beperking van het assortiment en ver-
sterking op het gebied van watermanagement. 
Timmerman: ‘Het gaat om water in de breedste 
zin van het woord; niet alleen de kwantiteit, maar 
ook de kwaliteit is belangrijk. Kijk naar de verzil-
ting in het westen. Ook in een droog seizoen als 
2018 liepen we hiertegenaan. Hier en daar was het 
beregeningswater zo slecht, dat het lastig was om 

‘De vijver was een beetje 

troebel geworden. Maar nu 

is die weer helder en gaan 

we gewoon verder’
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INTERVIEW

gras te laten groeien. We hebben ooit de wetting 
agents geïntroduceerd in Nederland. In het begin 
werden die hoofdzakelijk ingezet op greens. Maar 
watermanagement wordt steeds belangrijker; je 
ziet een verschuiving van het gebruik van die pro-
ducten van greens naar volledige golfbanen, dus 
ook fairways. Ook neemt het gebruik op andere 
sportvelden en in stadions toe.’
Prograss had voorheen de exclusieve verkoop van 
Aquatrols, de marktleider voor wetting agents, 
maar heeft deze exclusiviteit niet meer. De produc-
ten zijn nog wel bij Prograss verkrijgbaar. 
‘Dat betekent dat we niet meer aan Aquatrols 
gebonden zijn en ook naar andere produc-
ten kunnen kijken, en dat doen we ook. 
Watermanagement moet toegankelijker worden 
voor een bredere markt, qua budget, maar ook 
qua toepassing. Hierover hebben wij bepaalde 
ideeën, zodat de toepassing op sportvelden in de 
toekomst beter wordt.’
‘Om betere grasmatten te krijgen met minder 
onkruid en minder ziektes, zie je ook op dat gebied 
een ontwikkeling in doorzaaistrategieën. Er wordt 
veel meer en veel vaker doorgezaaid. Daarnaast 
wordt bij de keuze van graszaad de zouttoleran-
tie (4Salt) belangrijker. Het meststoffengebruik 
neemt af, zeker dat van korrelmeststoffen. Er is een 
verschuiving gaande naar milieuvriendelijkere, 
organisch gebaseerde producten. Daarnaast zien 
we een toenemend gebruik van wateroplosbare en 
vloeibare producten op het gebied van planten-
voeding en biostimulanten. Dit zijn allemaal ten-
densen waar we oog voor hebben en die hebben 
meegespeeld bij onze keuzes voor leveranciers en 
bepaalde producten.’ 

Producten onder label Professional Turf Solutions
Compo Expert was al meststoffenleverancier van 
Prograss; nu wordt er nog nauwer samengewerkt 
met dit bedrijf op het gebied van minerale mest-
stoffen. ‘Compo heeft ons dit jaar goed gesteund 
en wil meer betekenen voor Prograss. In het verle-
den hadden we twee leveranciers die min of meer 
hetzelfde leverden: ICL en Compo.’
Het bedrijf besloot zich te focussen op Compo 
Expert voor de minerale meststoffen. Tot het 
gamma behoren ook diverse vloeibare meststof-
fen op basis van zeewierextracen, maar met 
telkens een ander bestanddeel met bijkomende 
biostimulante effecten, zoals silicaten of nuttige 
bodembacteriën. Daarnaast zijn er fijngranulaten 
met hoogwaardige, langzaam werkende stikstof-
componenten.
‘Voor de producten die Compo niet in het assor-
timent heeft, kijken wij heel expliciet naar andere 
mogelijkheden. Al zo’n vijf jaar hebben wij een 

aantal producten met het eigen label Professional 
Turf Solutions. Daar komen nu nog een paar pro-
ducten bij om het pakket compleet te maken.’

nieuwe service
Golfbanen vormen nog steeds de hoofdmoot, 
maar voor Prograss zit de groei in sportvelden. 
De sportveldenmarkt is veel groter en nieuwe golf-
banen worden er bijna niet meer gebouwd. Voor 
sportvelden kan Prograss veel meer betekenen. 
Prograss verkoopt producten, maar biedt ook ken-
nis en begeleiding door middel van het Prograss-
concept. ‘Dat is onze kracht’, meent Timmerman. 
‘Leveranciers zijn allemaal specialist op hun eigen 
terrein: voeding, meststoffen, watermanagement 
of graszaden. Wij brengen dat allemaal samen en 
willen uiteindelijk de beste oplossingen bieden. 
Door scholing, onafhankelijk onderzoek en hulp 
van leveranciers willen wij hier een goede invul-
ling aan te geven.’ Innovaties op het gebied van 
gras worden kritisch gevolgd, en opgepikt als ze 
interessant zijn. Volgend jaar komt Prograss in 
samenwerking met Compo Expert met een nieuwe 
service: ziektediagnose van gras. Compo Expert 
doet dit al in Duitsland. ‘Sommige ziektes werden 
dit jaar verward met droogteschade of met andere 
ziektes. Er zijn nu methodes om op basis van 
DNA-profielen de vinger precies op de zere plek 
te leggen. Op basis daarvan kun je ook de goede 
maatregelen nemen. Ik kan veel dingen van elkaar 
onderscheiden, maar in extreme situaties twijfel je 
soms en wil je bevestiging hebben. Nu nemen we 
een monster, sturen het op en binnen een aantal 
dagen hebben we een diagnose.’

Europa
Nog even terug naar de nieuwe naam met de toe-
voeging Europe. Gaat Prograss Europe BV zich nu 
meer op Europa richten?
‘De naam komt uit mijn koker en is met het oog op 
de toekomst gekozen. Maar voorlopig focussen we 
ons erop om hier in Nederland de boel vlot te trek-
ken. We waren al wat actief in België en Duitsland 
en Europa wordt steeds meer één geheel, ook in 
deze branche. We zijn al eens benaderd door leve-
ranciers, dus met ons concept kunnen we zeker 
ook iets betekenen in andere landen. Maar dat is 
nog even toekomstmuziek’, besluit Timmerman.
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Het is een platgetreden waarheid: vraag aan een makelaar waar het bij 
een huis om gaat en hij (of zij natuurlijk) zal zeggen locatie, locatie, locatie. 
Verplaats dat naar het vak van greenkeeping en de letterlijke vertaling is 
waarschijnlijk Vakmanschap, Vakmanschap en nog eens Vakmanschap. Met 
misschien - omdat u zo aandringt en het bijna kerst is - een dikke snuf respect. 
Dat respect lijkt iets nieuws. Binnenkort wordt het jaarlijkse golfgala weer 
gehouden. Een paar jaar geleden was ik als hoofdredacteur van een greenkee-
persblaadje bijna een vreemde eend in de bijt. 

Nu voel ik me welkom en al bijna one of the boys. Nu is het niet zo belang-
rijk wat ik daarvan vind. Belangrijker is dat het vak van greenkeeping op 
zo’n moment dat het hele golfwereldje bij elkaar zit een belangrijke plek 
gegund wordt op dit event. Veel belangrijk is natuurlijk dat de nieuwbakken 
Greenkeeper of the Year André van der Woude daar de credits krijgt die hij ver-
dient. Hij is een goede winnaar en - volgens mij - een superambassadeur voor 
het vak. Natuurlijk kunnen er allerlei zaken worden verbeterd bij de uitreiking 
van deze award. En het belangrijkste is dat mensen gewoon de guts hebben 

om mee te doen. Op die manier kunnen we met zijn allen zorgen dat de draai 
in de houding ten opzichte van greenkeeper wordt bestendigd. Je hoort wel 
eens het verwijt dat de greenkeeper-of-the-year-verkiezing vooral een hoofd-
greenkeeper-of-the-year-verkiezing is. Misschien klopt dat wel, maar greenkee-
pers moeten beseffen dat ze dat voor een groot deel zelf in de hand hebben. 
Als ik naar de vijf of zes laatste winnaars kijk, dan zijn dat stuk voor stuk men-
sen die - misschien geholpen door de award - stappen gemaakt hebben in hun 
carrière. Ambitie wordt dus beloond. Dat geldt voor hoofdgreenkeepers, maar 
als het aan mij ligt evenzeer voor “normale” greenkeepers. Maar greenkeepers 
moeten zelf ook beseffen dat respect geen one-way-street is. Daar moet je zelf 
ook iets voor doen!  

Met vriendelijke groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl)
Hoofdredacteur

Vakmanschap, Vakmanschap, 
Vakmanschap

Greenkeepers moeten beseffen dat 

respect geen one-way-street is. 

Daar moet je zelf ook iets voor 

doen!

Veel belangrijk is natuurlijk dat de 

nieuwbakken Greenkeeper of the Year 

André van der Woude de credits krijgt die 

hij verdient!

Be social 
Scan of ga naar:  

www.greenkeeper.nl/article/28014/vakmanschap-
vakmanschap-vakmanschap
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