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

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

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

25% Fabian (4turf - Engels raaigras)
25% Dylan (Engels raaigras)
25% Greensleeves (Roodzwenkgras gewoon)
25% Beudin (Roodzwenkgras fi jn)

ProMaster Golf

Het nieuwste   4turf ras
 (Roodzwenkgras gewoon)

Het allround golfmengsel 
voor tee & fairway

NIEUW

ProMaster Golf

Mede door het 4turf graszaad krijgt 
ProMaster Golf het keurmerk ShockProof!

Kijk voor meer info op www.dlf.nl/shockproof
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14 Uitbesteding van 
golfbaanonderhoud groeit 
de komende jaren verder

Voor een nieuwe golfclub of golfbaaneigenaar was het in de afgelopen decennia 

doorgaans logisch om een aannemer de kans te geven het onderhoud voor een 

periode van minimaal vijf jaar te gaan doen. De verantwoordelijkheid voor de 

baanontwikkeling en ingroei bleef dan ook bij dezelfde aannemer. 
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Snel, vernieuwend en 
met grote funfactor

Het golfspel duurt te lang en wordt te 

moeilijk gevonden. Fervent golfer Lodewijk 

Paardenkooper uit het Groningse Haren 

keek buiten de gebaande paden en bedacht 

uit liefde voor het spel iets nieuws: de 

Quiccup. ‘Hiermee ben je voor weinig geld 

snel klaar, en ook nog eens superflexibel.’

Peloton golfbaanaannemers duchtig 
opgeschud

In 2013 organiseerde dit vakblad voor het eerst een 

inventarisatie van de verhouding tussen uitbesteden 

en zelf doen onder golfbanen. De aanleiding was 

een gestage toename van het aantal banen dat zijn 

greenkeeping buiten de deur doet. Aan die trend 

lijkt weinig te zijn veranderd, maar er zijn wel de 

nodige wijzigingen in het golfbaanonderhoud.

COLOFON
Greenkeeper -een uitgave van NWST NeWSTories bv- 
wordt zes keer per jaar in een oplage van 1.750  
exemplaren verspreid onder (hoofd)greenkeepers,  
baancommissarissen, managers en bestuurders van 
golfaccommodaties, toeleveringsbedrijven,  
overheden en individuele abonnees.

Redactie & commercie
NWST NeWSTories bv
Fransestraat 41
6524 HT Nijmegen
T 024-3602454
F 024-3602464
I www.greenkeeper.nl
M info@greenkeeper.nl

Hoofdredacteur:     Hein van Iersel (hein@nwst.nl)

Operationeelmanager: Peter Jansen (peter@nwst.nl)

Redacteurs:    Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)

     Guus van Rijswijck (guus@nwst.nl)

     Nino Stuivenberg 

Vormgeving:     Marie Cecile Oosterhout   

     en Tessa Benders (StudioBont)

Advertenties:    Alberto Palsgraaf

     (alberto@nwst.nl)

     Rik Groenewegen 

     (rik@nwst.nl)

Sales support:    Lieke van der Weijde

     (lieke@nwst.nl)

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

Abonnementen
77,- per jaar. De abonnementsperiode loopt van  
1 januari tot en met 31 december van ieder jaar en uw 
abonnement zal jaarlijks automatisch worden verlengd, 
tenzij uw schriftelijke wederopzegging uiterlijk 31  
oktober voorafgaand aan de nieuwe abonnements-
periode in ons bezit is.

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van  
(de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voor- 
behouden. Deze berusten bij Greenkeeper c.q. de betreffende 
auteur. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke  
toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd en/of  
openbaar gemaakt door middel van druk, scan, foto-kopie,  
elektronisch of op welke wijze dan ook. Greenkeeper wordt  
tevens elektronisch opgeslagen en geëxploiteerd. Alle auteurs  
van tekstbijdragen in de vorm van artikelen of ingezonden  
brieven en/of makers van beeldmateriaal worden geacht  
daarvan op de hoogte te zijn en daarmee in te stemmen e.e.a. 
overeenkomstig de publicatie- en/of inkoopvoorwaarden.  
Deze zijn bij de redactie ter inzage of op te vragen.
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GISSEN naar de toekomst

Over vijf jaar is er geen golfbaan meer waar niet met GIS 

gewerkt wordt, zeggen leveranciers van GIS-systemen 

in Nederland. Ook de NGF is groot voorstander van het 

gebruik van het computersysteem GIS op de golfbaan. 

Waarom? Greenkeeper maakte een rondgang langs de 

drie gespecialiseerde leveranciers van dit moment.  

Alle ballen verzamelen!

De nieuwe 2.0-versie van de Ballpicker van Belrobotics werd begin vorig jaar als 

test ingezet op de Twentsche Golfclub in Ambt Delden. Victor Markink, 

salesmanager, moest zijn klanten eerst overtuigen: onbekend maakt immers 

onbemind. ‘Maar nu is iedereen razend enthousiast. En ook de uitstraling vind ik 

vele malen mooier.’
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Vincent Achten naar 
De Enk 
Sinds 2012 is De Enk in samenwerking met Vincent 
Achten bezig met het robotiseren van met name 
Toro green- en fairwaymaaiers. Achten werkte 
in die periode achtereenvolgens voor zijn eigen 
bedrijf Probotiq en later voor Precision Makers, 
een onderdeel van de Dutch Power Company. Met 
ingang van januari dit jaar is Achten nu verbonden 
aan De Enk Groen & Golf, omdat hij, zo luidt het 
persbericht, de connectie met de praktijk mist. 
Achten over zijn stap: ‘Ik ga de vele ideeën die bij 
De Enk leven uitwerken en me inzetten om de 
robotmaaiers die al in gebruik zijn verder te ver-
beteren. Precision Makers zal de opgedane kennis 
inzetten bij alle systemen die zij onderhouden. Op 
die manier ontstaat een driehoek van kennis die 
alle partijen verder helpt.’

Martin Brummel naar 
Grasmeesters
Martin Brummel heeft vanaf 1 februari een 
gedeeltelijke overstap gemaakt van Ajax naar 
Grasmeesters. Hij zal twee dagen per week het 
bedrijf Grasmeesters van Arno Harmsen komen 
versterken en de overige drie dagen voor Ajax aan 

sportcomplex De Toekomst verbonden blijven. 
Directeur Arno Harmsen van Grasmeesters: 'De 
expertise die Martin Brummel inbrengt omtrent 
kort grasvegetaties, bodem en innoverende ont-
wikkelingen in de sector, sluiten prima aan bij 
de kwaliteit die Grasmeesters wil leveren. Ook is 
Martin bekend met golfbaanonderhoud, amateur-
voetbal alsmede met het (internationale) betaald 
voetbal.'

GotY-winnaar William 
Boogaarts op bezoek 
bij Barcelona
Het is een goed gebruik dat sponsoren van de 
Greenkeeper of the Year-verkiezing de winnaar 
dan wel alle kanshebbers een prijs meegeven. Zo 
gebeurde het dat de redactie een enthousiast tele-
foontje kreeg van William Boogaarts.  
De Greenkeeper of the Year 2015 werd afgelopen 
weekend meegenomen door ICL Group naar een 
wedstrijd van Barcelona. In Camp Nou in Barcelona 
stonden op 14 januari FC Barcelona en Las Palmas 
uit Gran Canaria tegenover elkaar.  
De heren hadden vip-stoelen op een prominente 
plek in het stadion en goed zicht op de spannende 
wedstrijd, die uiteindelijk met 5-0 door  
FC Barcelona gewonnen werd. 

connecting
green professionals

Compagnieweg 5a

3771 NH Barneveld

T: 0342-550 200

www.prograss.nl 

Habraken 1201

5507 TB Veldhoven

T: 040-253 25 39

smitsveldhoven.nl

Postbus 1041

6870 DA Renkum

T: 0317-72 70 00

deenkgroenengolf.nl 

LEADING WATER SOLUTIONS

Industrieweg 23 

4762 AE Zevenbergen

T: 0168-336 030

www.ahademan.com

Cannenburgerweg 65

1244 RH ’s Graveland

035 642 33 58

www.dbsmaaitechniek.nl
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Een bijzonder moment om mee te maken, vertelt 
Boogaarts. Niet alleen vanwege de wedstrijd, maar 
ook om aanwezig te zijn in zo'n mega-stadion en te 
zien dat voor de wedstrijd zelfs veel Nederlanders 
naar het zuiden waren afgereisd.
De zondag werd vrij besteed met een bezoekje 
aan de stad en de Sagrada Familia. Maandag ging 
het gezelschap op bezoek bij de field-manager van 
stadion Estadi Cornellà-El Prat, thuishaven van club 
RCD Espanyol. ‘Een heel andere tak van sport’, ver-
telt Boogaarts hierover, ‘maar wel met mensen met 
eenzelfde passie als in de golfwereld.’

Boogaarts spreekt van een keurig verzorgd tripje 
en neemt zelfs de woorden ‘kers op de taart’ in de 
mond. In dit geval zeggen foto's wellicht meer dan 
duizend woorden, dus klik op onderstaande foto's 
voor vergrotingen of bekijk het filmpje voor een 
impressie van de wedstrijd.

VGR actief op 
Eindhovensche Golf
VGR Groep voerde begin februari werkzaamheden 
uit bij de Eindhovensche Golf. VGR Dienstverlening 
is met Ton Heestermans en Rick de Groot aan 
het werk om de fairways en de driving range te 
beluchten. Waarom beluchten? De greens dienen 
ieder jaar een aantal keer belucht te worden. Soms 
met massieve of vaste pennen, terwijl andere 
keren holle pennen gebruikt worden. Het beluch-
ten heeft als gevolg dat er meer lucht in de grond 
komt, waardoor een betere beworteling en beter 
bodemleven mogelijk is. Bovendien is er beter 
watertransport mogelijk naar beneden en wordt 

de viltlaag door de beluchting verminderd. Deze 
viltlaag zorgt er namelijk voor dat er geen zuurstof 
naar beneden de grond in kan en werkt daarnaast 
als een soort spons, die water vasthoudt. Voor het 
beluchten van golfbanen gebruikt VGR Groep ook 
vaak een eigen machine: de VGR Topchanger. Bij 
VGR komt het motto ‘De bodem als basis’ overal 
in terug. Alles draait bij het bedrijf om de bodem: 
het oplossen van problemen, de verzorging van de 
bodem en het bieden van hulp, zowel voor sport-
accommodaties als voor gemeenten.

NIEUWS

GC Heiloo plaatst valkenkast
Golfclub Heiloo heeft onlangs een valkenkast bij de golfbaan geplaatst. De valkenkast moet ervoor 
zorgen dat de baan vrij blijft van muizen. De valkenkast is geplaatst aan het eind van hole 7, 
naast de wintergreen. Folkert Berghuis, baancommissaris van GC Heiloo en tevens NGA-lid, legt uit: 
‘We hopen natuurlijk dat er valken van deze behuizing gebruik gaan maken en bovendien onze golf-
baan muizenvrij weten te snacken. 
We hebben de kast gemaakt volgens de officiële 
afmetingen en ook zelf geplaatst.’ Op de baan 
in Heiloo, die nu dertien jaar bestaat, heeft zich na 
de omzetting van weidegrond tot golfbaan een 
rijke flora en fauna ontwikkeld. Berghuis: 
‘De vogeltellingen hebben uitgewezen dat er 
door het jaar heen meer dan vijftig verschillende 
soorten vogels onze natuurlijke golfbaan 
bezoeken. Niet gek voor een 9 holesbaan.’



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

SBA
 Aanleg en onderhoud
van golfbanen

* voorheen Mourik Golf & Groen

SBA Golf & Groen B.V.     Tel: +(31) 46 411 3480   www.sbagolfengroen.com
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Kennisdag Green Deal 
op The Dutch
Op 16 maart vindt de kennisdag ‘Green Deal – 
duurzaam grasbeheer voor nu en de toekomst!’ 
plaats op golfbaan The Dutch in Spijk. De insteek 
van deze dag is om greenkeepers best practices bij 
te brengen om in 2020 chemievrij beheer op een 
goede manier te kunnen realiseren. Onder leiding 
van dagvoorzitter Koert Donkers (voor- 
zitter van de NGA) houden nationale en inter-nati-
onale sprekers verschillende presentaties.  
Het doel van deze dag is kennisdeling, zodat 
greenkeepers zowel nu als in de toekomst een 
golfbaan van hoge kwaliteit golfbaan presen-
teren. De organisatoren (Vos Capelle, Aqua-Aid, 
Melspring en VGR) zijn overweldigd door het aan-
tal ontvangen reacties op de uitnodiging  
voor deze kennisdag. Op de locatie golfbaan  
The Dutch is ruimte voor maximaal zestig  
personen. Dit maximum is al bereikt, zodat de in- 
schrijving is gesloten. De deelnemers die zich 
hebben opgegeven ontvangen binnenkort meer 
informatie.

Plan voor natuurgolf-
baan Terschelling
De plannen om een natuurgolfbaan op 
Terschelling aan te leggen nemen steeds vastere 
vorm aan. Een eerste ontwerp is al gemaakt, 
meldt NLadviseurs in een nieuwsbrief. Met de 
golfclub, de architect, enkele medewerkers van 
Staatsbosbeheer en de andere betrokken 
adviseurs is NLadviseurs het plangebied in  
getrokken om de golfbaan 'te zien'. Want eigenlijk 
ligt die er al. Michiel van der Vaart heeft in zijn 

ontwerp overal gebruikgemaakt van de bestaande 
hoogteverschillen. Met een gps konden de precie-
ze locaties van aanstaande tees en greens worden 
opgezocht. Elementen zoals grote bomen, stukjes 
heide en wijzigingen zijn inge-meten, zodat hier zo 
goed mogelijk rekening  
mee kan worden gehouden in het ontwerp.  
Nu bestaat het terrein nog bijna helemaal uit bos. 
Grijsduin, afgewisseld met heide, zal het open ter-
rein moeten gaan domineren, maar ook bos blijft 
nog in grote delen van het terrein aanwezig. Het 
moet een golfbaan worden waarop spelen op gras 
niet overal aan de orde zal zijn, aldus NLadviseurs.

Pieter Aalders winnaar 
NVG Award 2017
Tijdens het Nationaal Golf Congres & Beurs is de 
NVG Award 2017 uitgereikt aan Pieter Aalders. De 
award wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of 
organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt 
voor de promotie van de golfsport.
Aalders is met zijn niet aflatende enthousiasme 
de animator van de Dutch Turfgrass Research 
Foundation (DTRF). In zijn functie als voorzitter 
heeft hij gezorgd voor de aanstaande totstand-
koming van de Leerstoel Turfgrass Sciences en 
de aanstelling van de eerste hoogleraar Turfgrass 
Sciences in Europa. Hiervoor heeft Aalders een top-
wetenschapper weten aan te trekken.
Voordat Aalders zich voor de DTRF inzette, was 
hij onder andere werkzaam als secretary general 
bij de Kennemer Golf & Country Club, in welke 
hoedanigheid hij zich inzette voor een aantal suc-
cesvolle edities van het KLM Open die op deze 
baan plaatsvonden. Verder was Aalders voorzitter 
van de NVG-commissie Management Onderhoud 
Golfbanen. Onder zijn bewind is de manual 

Golfbaanonderhoud vervaardigd.  
Daarbij is Aalders de geestelijk vader van het  
huidige Nationaal Golf & Groen-symposium.
Eerdere winnaars van de NVG-award die Aalders 
voorgingen, zijn onder andere Robert-Jan Derksen, 
de Nederlandse Greenkeepers Associatie, de 
Koninklijke Nederlandse Golf Federatie, Jan 
Kees van der Velden, Limburg Golfland, TIG 
Sports, Gerard Jol, Henk Heyster, de Nederlandse 
Golfvereniging voor Gehandicapten, het 
Nederlands team (Joost Luiten, Wil Besseling en 
Tim Sluiter) dat in Zuid-Afrika wereldkampioen 
voor landenteams werd, Charles Taylor, Jaime 
Ortiz-Patino, Peter Ellis van de BBC, Golfbaan 
Spaarnwoude en Lout Mangelaar Meertens.

NIEUWS

KLM Open 2017 zoekt greenkeepers
Golfbaan The Dutch in Spijk is op zoek naar greenkeepers voor de KLM Open, later dit jaar. 
Dat meldt de Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA). In 2016 waren er vijftig greenkeepers met 
dertien verschillende nationaliteiten aanwezig. De eerstvolgende editie van de KLM Open vindt plaats 
van 14 tot en met 17 september 2017. Opgeven kan tot 1 maart via paul@thedutch.nl. Wees er dus 
snel bij, voordat de inschrijving vol is.
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De TopChanger, een innovatieve en in eigen 
beheer ontwikkelde machine van VGR Groep, staat 
in 2017 in de schijnwerpers. De TopChanger is een 
beluchter die in één werkgang alle bewerkingen 
uitvoert die nodig zijn om de bodem in conditie te 
brengen. De TopChanger belucht de bodem, voegt 
bodemverbeterende stoffen toe en injecteert zand. 
VGR Groep heeft per 1 september Hans van den 
Hurk aangetrokken voor de afdeling Equipment. 
Zijn takenpakket bestaat uit het verder ontwik-
kelen van de TopChanger én het ontwikkelen van 
nieuwe VGR-machines. De doelstelling is helder: 
‘In de komende vijf jaar willen we ieder jaar één 
nieuwe machine op de markt brengen. Dit kan een 
hulpstuk zijn voor een bestaande bodemverbete-
rende machine, maar ook een compleet nieuwe 
bodemverbeteraar.’ Hans heeft in zijn eerste maan-
den bij VGR niet stil gezeten. Samen met golf-
baan de Wouwse Plantage, de eerste golfbaan in 
Nederland die de TopChanger heeft aangeschaft, 

ontwikkelde hij al een eerste prototype van de 
Bunkerbuddy. Dit is, in eerste instantie, een hulp-
stuk voor de TopChanger. Met de Bunkerbuddy 
wordt zand tijdens het werkproces op een effi-
ciënte manier aangevuld. ’Wij willen onze klanten 
continu het beste bieden en daarom bouwen wij 
het portfolio van VGR Groep de komende jaren 
verder uit.’ 

Ruud de Deugd neemt onder ander de verkoop 
van de TopChanger voor zijn rekening. Ruud 
werkt sinds 1 januari bij VGR Groep op de afde-
ling Equipment. Ruud is verantwoordelijk voor 
de verkoop van machines. Hij is in Nederland en 
België vertegenwoordiger voor de merken Trimax, 
Dennis en Sisis. Ruud moet interesse creëren voor 
het portfolio van VGR, en in het bijzonder voor de 
TopChanger. Concreet houdt dat in dat hij veel 
onderweg is om bij golfbanen en BVO’s de inte-
resse te peilen. ‘Mensen kennen de TopChanger 
inmiddels wel, maar het wordt nu tijd om vraag 
te creëren. Daarnaast zijn we van plan om een 
demotour te gaan doen langs golfbanen en voet-
balverenigingen met Trimax, Dennis en Sisis. We 
kijken vooral hoe we hen in het onderhoud verder 
kunnen ondersteunen. Dit jaar willen we een dea-
lernetwerk op poten zetten voor Trimax, Dennis 
en Sisis. Wij willen ons netwerk verder uit te brei-

den en onze klanten nog beter van dienst te zijn.’

Naast Equipment en Dienstverlening heeft 
VGR Groep ook een divisie op het gebied van 
Compostering. Sinds 1 januari is Martijn Holster 
er werkzaam. Martijn neemt bij VGR Groep  zowel  
het maken als verkopen van compost en andere 
bodemverbeterende producten voor zijn rekening; 
verrijkte tuinaarde, wormenhumus, houtsnippers, 
tuinturf e.a. ‘Mijn taak bestaat voornamelijk uit het 
geven van advies. Wat heeft de bodem nodig om 
in goede conditie te raken? Je kunt bijvoorbeeld 
denken aan welke grond er gebruikt moet worden 
voor bepaalde planten of onder het gazon.’ Dit jaar 
hoopt Holster persoonlijk zijn kennis op het gebied 
van bodemkunde verder uit te breiden, en zo veel 
mogelijk doelgroepen in de markt te bereiken. 
In eerste instantie ligt zijn focus voornamelijk op 
hoveniers en gemeenten. Martijn is vooral actief 
in de regio’s Noord-Brabant, Gelderland en Zuid-
Holland. 

VGR Groep is voorbereid op de toekomst. In de 

afgelopen maanden is er nieuw personeel aan-

getrokken en is er verder gewerkt aan het (door)

ontwikkelen van machines. En dat allemaal met 

één uitgangspunt: de bodem als basis. Het is 

tijd om de drie divisies van de VGR Groep aan u 

voor te stellen: Equipment, Dienstverlening en 

Compostering.

Auteur: Nino Stuivenberg

De bodem als basis

ADVERTORIAL

Drie VGR-divisies uitgelicht: equipment, dienstverlening en compostering

De TopChanger is een 

innovatieve machine die de 

bodemsamenstelling weer 

in balans brengt

Martijn Holster Hans van den Hurk Ruud de Deugd
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Grasgids dé leidraad 
voor kwaliteit
De Grasgids 2017 is uit: nieuwe cijfers en wederom een verbetering in genetica. De afgelopen 20 jaar is er maar liefst 30% winst geboekt op het gebied 

van genetica. Dit komt neer op 1,4% per jaar; een getal waar veredelaars van granen of koolzaad alleen maar van kunnen dromen. Mooi, natuurlijk, om 

al deze hoogwaardige rassen in de Grasgids toegelaten te krijgen, maar wat gebeurt er eigenlijk mee? Wij vroegen het twee mensen met jarenlange 

ervaring op het gebied van sportveldonderhoud en zaaiwerk. 

Auteur: Steven Wiersema, DSV Zaden, namens Plantum

Even voorstellen
Henk Kelder is werkzaam bij BOH, de Bestuurdienst 
Ommen-Hardenberg. Sinds 2001 is hij werkzaam 
bij de gemeente Ommen en inmiddels beheerder 
van zestien parken met 52 natuurgrasvelden. 
Nick Verberk is directeur Top Sport & Groen. Na 
jaren ervaring bij cultuurtechnische bedrijven 
begon hij in 2011 voor zichzelf. Inmiddels heeft hij 
zo’n 200 natuurgrasvelden in onderhoud. 

Welke mengsels zaait u en waarom? 
Henk: Wij zaaien voornamelijk de in de Grasgids 
voorgeschreven standaardmengsels, zoals SV7. 
Nick: Dat is vaak afhankelijk van wat er wordt voor-
geschreven in de aanvraag of het bestek, en van 
de tijd die we krijgen tussen het doorzaaien en het 
weer in gebruik nemen van de velden. Doorgaans 
gebruiken we voor het doorzaaien de standaard 
SV7-mengsels en bij renovaties een SV8-mengsel. 
Af en toe willen we ook weleens gebruikmaken 
van gecoat of voorgekiemd zaad, vooral als de her-
stelperiode aan de korte kant is.

Waar let u op bij de keuze voor graszaden? 
Henk: Wij proberen om al het graszaad bij één 
leverancier weg te zetten. We hebben gekozen 
voor mengsels die zaden bevatten die in de top 10 
van de Grasgids staan. Zo zijn we ervan verzekerd 
dat we een topgraszaadmengsel krijgen. Ook gaan 

we dit jaar tien velden doorzaaien volgens het 
DDS-principe, om te zien hoe de resultaten zijn. 
Nick: We stellen de vraag: hoe is de bespelingsin-
tensiteit van de velden en hoelang krijgen de vel-
den rust na het doorzaaien? En natuurlijk is de prijs 
ook niet onbelangrijk.

Wat betekent de Grasgids voor u?
Henk: De Grasgids is een geweldig handboek/
leidraad voor ons. Op basis van rassenonderzoek, 
uitgevoerd door Wageningen Plant Research, kun-
nen we het beste mengsel op onze velden zaaien. 
Nick: Wij zien het eigenlijk meer als handleiding 
of naslagwerk. We kijken er zeker niet elke dag in, 
maar vergelijken af en toe de diverse mengsels die 
worden aangeboden. Een bepaald ras kan in de 
Grasgids goed staan aangeschreven, maar je bent 
ook afhankelijk van de klimatologische omstandig-
heden tijdens en na het in- en doorzaaien. Daar is 
natuurlijk wel naar gekeken, maar we weten van 
de afgelopen jaren dat geen jaar hetzelfde is.

In hoeverre bepaalt de Grasgids uw 
mengselkeuze?
Henk: Wij vragen als gemeente mengsels die in 
de top 10 van de Grasgids staan. Leveranciers 
schrijven op basis hiervan een mengsel voor dat 
daaraan voldoet. 
Nick: Eigenlijk helemaal niet. Meestal staat er een 

bepaald mengsel voorgeschreven, zoals SV7 of 
SV8. Zo niet, dan gaan we vaak in overleg met de 
opdrachtgever en de graszaadleverancier. Samen 
kunnen we dan kijken welk mengsel het beste past 
bij de wensen en de gestelde eisen. 

Heeft u nog speciale velden/projecten? En 
welke mengsels zijn daar gebruikt? 
Henk: Wij beheren onder meer het veld van HHC 
Hardenberg BVO 2de divisie. (zie foto). Dit veld 
hebben we met het DDS-systeem doorgezaaid. 
Nick: Echt ‘speciale’ velden hebben wij niet. Wel 
kunnen we merken dat door de komst van kunst-
grasvelden de natuurgrasvelden minder te lijden 
hebben. Waar een aantal jaren geleden complete 
trainingsvelden moesten worden doorgezaaid, 
kunnen we nu volstaan met de middenbaan en 
de doelgebieden. De mengsels die we destijds 
gebruikten en nu nog steeds, zijn de standaard 
SV7-mengsels. Wel hebben we in 2015 een aantal 
velden gerenoveerd, waarbij we gebruik moesten 
maken van een mengsel met gecoat veldbeemd 
en graszaden die goed droogteresistent waren. 

GRASGIDS
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Explosieve groei van golf zorgde ook voor uitbesteding onderhoud 

Uitbesteding van golfbaan-
onderhoud groeit de komende 
jaren verder

Voor een nieuwe golfclub of golfbaaneigenaar was het in de afgelopen decennia doorgaans logisch om een aannemer de kans te geven het onderhoud 

voor een periode van minimaal vijf jaar te gaan doen. De verantwoordelijkheid voor de baanontwikkeling en ingroei bleef dan ook bij dezelfde 

aannemer. 

Auteur: Jos Opdam
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3 min. leestijd

Sinds het begin van deze eeuw zijn ook de nodige 
golfclubs die voorheen het beheer zelf deden, 
overgegaan tot uitbesteding. Niet alleen vereni-
gingsbanen, maar ook commerciële clubs zoals 
Burggolf en Het Rijk Golfbanen hebben de over-
stap gemaakt. Gemiddeld zijn er ongeveer drie 
banen per jaar die overgaan tot uitbesteding.
Vooral bij de oudere golfverenigingen, waar door-
gaans geen problemen zijn met ledenaanwas en 
waar de exploitatielast van grondeigendom en/of 

pacht in de loop van de jaren is geminimaliseerd, 
blijft men van mening dat de greenkeepers ‘bij de 
club’ horen en hun werk dus veel beter in eigen 
beheer kunnen doen. 

Door de kentering in de groei van het aantal gol-
fers vanaf 2013, maar ook door de economische 
terugval sinds 2009 hebben de meeste banen 
moeite om de exploitatie rond te krijgen. Het voor-
deel daarvan is dat men creatiever is geworden 
bij de werving van leden, de benadering van het 
greenfee-legioen en het verhogen van de hospita-
lity voor gasten en bedrijven.

Aannemerij golfbaanonderhoud
Door de groei van het aantal uitbestedingen van 
golfbanen zijn er ook steeds meer bedrijven geko-
men die zich gespecialiseerd hebben in golfbaan-
onderhoud. Ook bestaande bedrijven zien een 
groei in het aantal onderhoudscontracten.
Er is een aantal grote aannemers, die een landelijke 
dekking hebben met banen en vestigingen in het 
hele land, maar er zijn ook regionale bedrijven, die 
zich sterk richten op een bepaalde regio en daarin 
een cluster van banen in onderhoud hebben.

Voordelen onderhoud bij aannemerij:
• kennisbundeling en uitwisseling ervaring 
  greenkeepingstaf 
• kansen voor greenkeepers voor doorgroei in de 
  organisatie
• arbeidsvoorwaardelijke zaken zoals opleiding, 
  VCA en functiebeoordelingen zijn doorgaans 
  goed geregeld
• innovatie- en inkoopkracht stijgen bij 
  schaalvergroting
• efficiëntievoordelen door uitwisseling materieel 
  en personeel
• flexibel in het ‘meebewegen’ bij veranderende 
  omstandigheden, zoals terugval van inkomsten 
  en daarmee aanpassing onderhoudscontract.

Waarom het onderhoud zelf blijven doen?
De argumentatie van golfclubs om het onderhoud 
zelf te blijven doen, heeft vaak te maken met cul-
tuur en het historisch perspectief:
• greenkeepers horen bij de club en zijn daardoor 
  meer betrokken bij hun werk
• het greenkeepersteam is flexibeler, de planning 
  kan sneller bijgesteld worden
• aansturing is directer vanuit de club en/of 
  eigenaar.

Mijn visie
Voor een golfclub is het van belang zijn identiteit 
te bepalen en het ambitieniveau vast te leggen 

in een beleidsplan. Dit beleidsplan dient te wor-
den vertaald naar een beheerplan voor de baan, 
waarin het planmatig onderhoud is beschreven, 
maar ook ‘SMART’-doelstellingen zijn vastgelegd. 
Dit laatste vraagt om expertise die in Nederland 
ruim voorhanden is. Uiteraard preek ik hierbij voor 
eigen parochie, maar het is een feit dat met de 
groei van het aantal banen ook het aantal onaf-
hankelijke adviseurs is gegroeid en hun kennis is 
toegenomen. Mogelijk gaat de leerstoel van de 
Dutch Turfgrass Research Foundation (DTRF) te 
Wageningen hier de komende jaren verder aan 
bijdragen.

Of het onderhoud nu uitbesteed is of niet, naar 
mijn mening, maar ook naar de mening van de 
NGF, hoort elke club een onafhankelijke adviseur te 
hebben. Er zijn prima adviesbureaus die u integraal 
kunnen bijstaan, bijvoorbeeld bij uitbestedings-
vraagstukken, greendeal-afspraken, baanbeheer-
plannen, agronomie en vastlegging van data in 
GIS- en EMS-systematieken.

Jos Opdam
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HGM meeste banen, De Enk meeste A- en B-holes

Peloton golfbaanaannemers 
duchtig opgeschud

In 2013 organiseerde dit vakblad voor het eerst een inventarisatie van de verhouding tussen uitbesteden en zelf doen onder golfbanen. De aanleiding 

was een gestage toename van het aantal banen dat zijn greenkeeping buiten de deur doet. Aan die trend lijkt weinig te zijn veranderd, maar er zijn wel 

de nodige wijzigingen in het golfbaanonderhoud.

Auteur: Hein van Iersel 

De conclusie van 2013 is kort door de bocht. Drie 
aannemers gingen aan kop. HGM, de Hollandsche 
Greenkeeping Maatschappij, had overall het groot-
ste aantal golfbanen, Mourik het grootste aantal 
holes van A- en B-banen en AHA de Man de mees-
te A- en B-banen. Kijken we naar dezelfde criteria, 
dan is deze top 3 nu behoorlijk veranderd. HGM 
gaat nog steeds aan kop met de meeste banen: 
24. Tien hiervan zijn pitch&putt-banen. Als het gaat 
om het grootste aantal holes van A- en B-banen 
(dus zonder par-3-holes), gaat De Enk overtuigend 

aan kop met 360 holes. HGM en AHA eindigen ex 
aequo met ieder 77 par-holes. 

De sprong vooruit van De Enk is mede te danken 
aan de overname van de golfpoot van Grontmij/ 
Sweco. Grontmij besloot dat golfbaanonderhoud 
niet mee past in zijn corebusiness en deze tak van 
sport werd verkocht aan De Enk. Al dan niet in 
de slipstream van deze transfer zijn er de laatste 
jaren ook de nodige nieuwe spelers op de markt 
gekomen. De Enk werd na een managementbuy-in 

omgedoopt van Heijmans Golf & Groen tot De Enk 
Golf & Groen, en Jos Scholmans betrad als com-
pleet nieuwe speler de golfmarkt. 

Aantallen 
Op basis van de gegevens die de golfbaan-
aannemers verstrekten aan de redactie van 
GREENKEEPER, worden er thans 108 golfbanen 
door Nederlandse golfbaanaannemers onder-
houden. Dat is twaalf meer dan vier jaar geleden. 
Specifiek betekent dit dat er elk jaar drie golfba-
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nen de overstap maken van onderhoud in eigen 
beheer naar beheer door een gespecialiseerd 
bedrijf. Het groeitempo blijft daarmee exact op 
niveau. Ook in het artikel dat werd gepubliceerd 
in 2013 constateren wij dat jaarlijks ongeveer drie 
golfbanen van eigen beheer overstappen naar 
uitbesteden. Op de peildatum 1 januari lieten 57 
Nederlandse A- en B-golfbanen met 18 holes of 
meer en 47 banen met minder dan 18 holes het 
onderhoud door golfbaanaannemers uitvoeren. 
Daarnaast worden minimaal 14 van de totaal 25 
Nederlandse pitch&putt-banen door golfbaanaan-
nemers onderhouden. In 2013 gold dat voor 11 
van de 25 pitch&putt-banen.

Aannemer    aantal banen  aantal banen  aantal holes aantal holes  holes par 3  holes par 3           holes pitch&putt
     2017  2013  A+B 2017  A+B 2013  2017  2013              2017

De Enk       22  13  360  297  62  54             6
Golf & Groen

Hollandse      24  21  287  225  77  54             180
Greenkeeping 
Maatschappij
SBA Golf & Groen     18  19  261  297  45  75              12
AHA de Man     18  20  225  288  77  54   
De Ridder Golf-,      12  13  138  129  15  33
Sport- en 
Groenvoorzieningen
Vos Ruinerwold Golf    9  6  126  81  48  34
Dijk Hoveniers     5  4  63  72  0  0
Oosthoek Groep     3  2  45  36  0  0
H4a       1  0  18  0  0  0
Grontmij     5  0  63  0  27
Jos Scholman Groen    3  0  18  0  9  0
Berkelmans      2  2  15  18  3  0              3
Greenkeeping
Groenservice België     2  0  9  0  9  0              3
Gras Totaal Beheer      3  1  8  18  18  0
Oskam
      122  106  1573  1524  363  331              204
  Minus Duitsland 119 banen
  Minus België 111 banen
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ACTUEEL

Mourik Golf & Groen B.V.             13   6 
Vos Ruinerwold              2   4
De Ridder               2   10
Heijmans Sport en Groen            14   4
Dijk Hoveniers             2   3
AHA de Man             7   9 
Grontmij              3   - 
Oranjewoud             1   -
Oosthoek              1   3
Van Kessel              -   1
Berkelmans Greenkeeping             -   2
Hollandse Greenkeeping  Maatschappij    PM   PM

AHA De Man             12   8
Berkelmans Greenkeeping             0   2
Dijk Hoveniers              4   0
Hollandse Greenkeeping Maatschappij     11   10
Oosthoek  Groep              2   1
Jos Scholman Groen              0   0
SBA Golf & Groen              0   0
Vos Ruinerwold Golf             3   3
Groenservice België              0   0
Heijmans Sport en Groen (De Enk)    9   4
De Ridder Golf-, Sport- en Groenvoorzieningen 3   10
H4a               0   0
Gras Totaal Beheer Oskam            1   0
Mourik Golf en Groen             13   6
Grontmij               3   2

AHA De Man              7   11
Berkelmans Greenkeeping                    0   2
Dijk Hoveniers              2   3
Hollandse Greenkeeping Maatschappij     12   15
Oosthoek  Groep              2   1
Jos Scholman Groen                                  2   1
SBA Golf & Groen                                        9   3
Vos Ruinerwold Golf                                  5   4
Groenservice België                                   0   2
De Enk Golf & Groen                                  14   8
De Ridder Golf-, Sport- en Groenvoorzieningen 3   9
H4a                       1   0
Gras Totaal Beheer Oskam             0   3

Weergave van de aantallen golfbanen volledig in onderhoud bij verschillende aannemers eind 2010, 2013 en 2017. Opgemerkt dient 
te worden dat aannemers daarnaast ook op andere golfbanen specialistische werkzaamheden uitvoeren.

2010                GOLFBANEN 18 HOLES      GOLFBANEN MINDER                              
                   OF MEER                               DAN 18 HOLES

2013               GOLFBANEN 18 HOLES      GOLFBANEN MINDER                              
                   OF MEER                               DAN 18 HOLES

2017               GOLFBANEN 18 HOLES      GOLFBANEN MINDER                              
                   OF MEER                               DAN 18 HOLES

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6476
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Met de Green Deal hebben de Nederlandse golfbanen een duidelijk doel: in 2020 geen gewasbeschermingsmiddelen meer gebruiken op golfbanen. 

Ook chemiefabrikant Bayer ziet het belang van bewuster chemiegebruik in. Het Duitse bedrijf pleit er dan ook voor om bewuster chemische middelen 

te gebruiken, maar wel kwaliteit te handhaven. Om dat te bereiken, heeft Bayer onder andere in het Verenigd Koninkrijk een nieuw gewas-

beschermingsmiddel gelanceerd: Exteris Stressguard. Bayer hoopt dit middel rond 2018 ook in Nederland aan te bieden. De genomineerden voor de 

Greenkeeper of the Year Award 2017 maakten er onlangs kennis mee.

Auteur: Nino Stuivenberg

Een andere blik op chemie: 
bewuster en efficiënter 
gebruik nodig
Bayer wil met Exteris Stressguard op preventieve manier gaan bestrijden



21www.greenkeeper.nl

Het is inmiddels een jaarlijkse traditie gewor-
den dat Bayer alle Greenkeeper of the Year-
genomineerden meeneemt naar een Europese 
voetbalwedstrijd. Dit jaar gebeurde dat op dinsdag 
21 februari. Alle kanshebbers voor de editie van 
2017 waren uitgenodigd: Greenkeeper of the Year 
Vincent de Vries (De Hoge Kleij) en genomineer-
den Andrew Knott (De Turfvaert), Freek Hendrickx 
(Princenbosch), Jeroen Vingerhoets (Prise d'Eau) 
en Melissa Minnaard (The International). Samen 
met een aantal medewerkers van Bayer, Sabrina 
Agredano Moreno, Michel Wimmers, Riek Rombaut 
en John Hall, bezochten zij in de BayArena de wed-
strijd tussen Bayer Leverkusen en Atlético Madrid. 
De wedstrijd, de heenwedstrijd van de achtste 
finale van de Champions League, werd uiteindelijk 
gewonnen door Atlético Madrid met 4-2.

Bijenbestand behouden
Het programma op deze dag bestond echter niet 
alleen uit het bezoeken van de voetbalwedstrijd. 

Al aan het begin van de middag werden de 
genomineerden welkom geheten in het Duitse 
Monheim, bij de hoofdingang van het Research 
& Development Center van Bayer. Na een korte 
ontvangst stond er een bezoek aan het BeeCare 
Centrum van Bayer op de planning, waarbij duide-
lijk werd dat Bayer zich inzet voor het behoud van 
het bijenbestand. De Duitse chemiefabrikant gaf 
met een presentatie een helder beeld van de hui-
dige stand van zaken omtrent bijen. Die is name-
lijk, in tegenstelling tot wat vaak geschetst wordt, 
helemaal niet zo somber. 

Bovendien is het gebruik van chemische midde-
len niet de oorzaak van de bijensterfte zoals we 
die in Europa kennen. De afgelopen jaren zijn er 
namelijk meerdere chemische middelen verboden, 
maar was er geen stijging in de bijenpopulatie te 
zien. De grootste boosdoeners zijn namelijk de 
varroamijt en de zachte winters, zo lichtte Coralie 
van Breukelen toe in haar presentatie. Overlast 
van mijten en een daaropvolgende zachte winter 
– omstandigheden die voor bijen niet goed zijn 
– kunnen er al snel voor zorgen dat hele bijen-
volken uitsterven, met een lagere bijenpopulatie 
tot gevolg. Bayer mengt zich verder niet actief in 
de bijendiscussie, maar liet met deze cijfers wel 
duidelijk zien dat er geen causaal verband lijkt te 
bestaan tussen het gebruik van chemische mid-
delen en de toenemende bijensterfte. Ook de 
veelgehoorde uitspraak ‘als de bij uitsterft, zal de 
mens snel volgen’ wordt door Bayer ontkracht; 
uit onderzoek blijkt namelijk dat slechts acht tot 
negen procent van ons voedsel door bijen wordt 
bestoven. Bayer weet dat bijen ook op golfbanen 
een belangrijke rol spelen. Daarom werd onlangs 
in de Verenigde Staten voor de vierde keer de 
‘Bee Community Award’ uitgereikt, een prijs voor 
de persoon die zich het meest heeft ingezet voor 
bijen.

Meer dan chemie
Na de presentatie in het BeeCare Centrum stond 
er een rondleiding door de sample-bibliotheek 
van Bayer op het programma. In deze bibliotheek 
zijn alle stoffen te vinden die gebruikt worden in 
de verschillende gewasbeschermingsmiddelen 
van Bayer; en dat zijn er nogal wat, meer dan vier 
miljoen. De bibliotheek in Monheim is een van de 
twee Bayer-locaties in de wereld die over deze ver-
zameling beschikken. De sample-bibliotheek is vol-
ledig gerobotiseerd, wat betekent dat ieder stofje 
of middel dat besteld wordt automatisch zijn weg 
zal vinden naar de plek van bestemming. 

Bayer presenteerde op deze dag ook het ver-

nieuwde fungicidebeleid voor golf, met het nieuwe 
middel Exteris Stressguard. Exteris Stressguard is 
in het Verenigd Koninklijk reeds gelanceerd en zal 
rond 2018 zijn intrede doen op het Europese vas-
teland. Exteris Stressguard is een nieuw fungicide 
dat de strijd aangaat met bijvoorbeeld dollarspot. 
Bayer wil met Exteris Stressguard een nieuwe weg 
inslaan: die van het preventief bestrijden. Door 
intensief te monitoren is het namelijk mogelijk 
om eerder te handelen, wat minder en efficiënter 
gebruik van chemische middelen tot gevolg heeft. 
Waar het bij bestaande bestrijdingsmiddelen vaak 
nodig is om deze breedschalig toe te passen om 
het gewenste effect te bereiken, werkt Exteris 
Stressguard precies op de plaats waar dit nodig 
is. Ook Bayer ziet met het oog op de Green Deal 
immers in dat bewuster gebruik van chemie nood-
zakelijk is; dit moet echter niet ten koste gaan van 
de kwaliteit. Exteris Stressguard moet hierin een 
sleutelrol gaan spelen en is voor de komende jaren 
dus zeker interessant om in de gaten te houden.

De rondleiding langs de diverse onderdelen van 
Bayer werd afgesloten met een bezoek aan de 
BayArena: de thuishaven van voetbalclub Bayer 
Leverkusen. Na een diner namen alle genomineer-
den plaats in een van de skyboxen van het stadion, 
om de wedstrijd vanaf een zo goed mogelijke 
plek te volgen. De steun van de genomineerden 
mocht helaas niet baten: Bayer Leverkusen verloor 
de wedstrijd met 4-2. Desalniettemin toonden de 
greenkeepers zich erg tevreden over de dag bij 
Bayer. Wat de greenkeepers betreft, mag de traditie 
dan ook zeker nog met een jaar verlengd worden.

3 min. leestijd ACTUEEL
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De Ballpicker van Belrobotics verzamelt golfballen 
op driving ranges en is hiermee de enige bal-
lenverzamelrobot ter wereld. Een revolutionaire 
vooruitgang in de golfbaanautomatisering. Er is 
geen tussenkomst van personen nodig, wat voor 
aanzienlijke besparingen zorgt. Ook kan de driving 
range langer open blijven, aangezien de Ballpicker 
non-stop doorwerkt zonder dat hij beschadigd kan 
raken of overlast geeft voor de golfers. Door de 
ingebouwde computer verzamelt hij in stilte alle 
ballen die op de driving range liggen. Het apparaat 
keert ook terug zodra de tank vol zit met ballen 
–300 in totaal – om ze te lossen in een lospunt, een 

soort box in de grond met een wassysteem en een 
lift. Binnen luttele seconden wordt de tank geleegd 
en worden de ballen gewassen, waarna ze via een 
lift naar de baldispenser worden getransporteerd. 
Alles is compleet geautomatiseerd. 

Gratis ballen
Bij de baldispenser kunnen de spelers van de 
Twentsche Golfclub gratis een emmertje met bal-
len pakken. ’De dispenser is standaard afgesteld 
op veertig ballen’, vertelt Victor Markink. ‘Eerst 
hadden we de uitgifteautomaat op dertig ballen 
afgesteld, maar de spelers drukten dan vaak nog 

een keer op de knop, om het mandje helemaal te 
vullen. Vervolgens viel een deel van de ballen op 
de grond. We moesten de automaat op tien ballen 
minder afstellen, dus op twintig ballen, of er tien 
bij doen. We hebben voor het laatste gekozen.’
De eerste versie van deze automatische ballen-
verzamelaar, de 1.0, was geproduceerd op basis 
van de Bigmow. Deze bleek echter niet gemaakt 
voor de afstanden en uren die de Ballpicker rijdt. 
Doordat de Ballpicker alleen maar raapt, is er een 
verschil met de Bigmow, die maaikoppen heeft 
en dus meer weerstand ondervindt van het gras. 
Hierdoor raakt de accu sneller leeg. De versie 2.0 

De nieuwe 2.0-versie van de Ballpicker van Belrobotics werd begin vorig jaar als test ingezet op de Twentsche Golfclub in Ambt Delden. Victor Markink, 

salesmanager, moest zijn klanten eerst overtuigen: onbekend maakt immers onbemind. ‘Maar nu is iedereen razend enthousiast. En ook de uitstraling 

vind ik vele malen mooier.’

Auteur: Sylvia de Witt

Alle ballen verzamelen!
De nieuwe 2.0-versie van de Ballpicker van Belrobotics
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5 min. leestijd

is gebouwd vanaf nul, expliciet als ‘Ballpicker’. In 
Nederland rijden er zo’n tien stuks rond, maar 
deze zijn allemaal gebaseerd op de 1.0-versie. 
De Twentsche Golfclub is de eerste golfbaan in 
Nederland die de 2.0-versie heeft. 

Nooit nodeloos rondrijden
De Ballpicker rijdt net zolang rond op de driving 
range van de Twentsche Golfclub totdat hij geheel 
gevuld is met ballen. In hoeveel tijd hij deze 
300 ballen verzamelt, is volgens Markink geheel 
afhankelijk van de hoeveelheid ballen die er zijn 
geslagen. ‘In de ochtend is het veld nog bijna leeg, 
dus blijft hij rijden tot ook dat ene laatste balletje 
is geraapt dat nog ergens in de hoek ligt. Rijdt 
hij echter drie kwartier zonder een bal te hebben 
geraapt, dan stopt hij daarmee en gaat hij naar een 
oplaadpunt; anders zou hij maar nodeloos rondrij-
den. Op deze manier houdt hij de cyclus helemaal 
zelf bij. Er zit ook een teller op. Als de teller op 300 
ballen staat, dan weet het apparaat dat hij vol zit 

en gaat het naar het lospunt om de ballen eruit te 
gooien.’
Op de driving range rijdt de Ballpicker trouwens 
samen met de Bigmow van Belrobotics. Omdat 
het een test was, heeft de Ballpicker hier lange 
tijd zonder kap rondgereden. De kap die in eerste 
instantie was ontwikkeld, bleek twee kilo te zwaar. 
Dat gewicht moest naar beneden, omdat het 
snelheid en vermogen kost. In de herfst van 2016 
kwam de nieuwe kap erop. Deze kap is gemaakt 
van zeer geavanceerde kunststof en is ook bestand 
tegen de kracht van de ballen die er eventueel 
tegenaan komen. 
‘Dat moet ook wel’, lacht Markink. ‘Het is natuurlijk 
niet de bedoeling dat hij gebruikt wordt als object, 
maar hij wordt weleens geraakt. En er
zijn van die talenten die op 80 meter afstand staan 
en de bal naar het apparaat chippen. Maar in prin-
cipe wordt hij heel weinig geraakt.’

Spinnenweb
Als de Ballpicker een tijdje lang geen ballen raapt, 
is het veld voor de robot leeg, waarna hij weer naar 
het station gaat. Om de hele driving range heen zit 
er een kabel in de grond. Op het moment dat hij 
bij een kabel komt, weet hij dat hij aan het einde 
van de baan is, draait hij tussen de 102 en 180 gra-
den om en rijdt hij weer verder. 
Markink wijst naar de ballenverzamelaar die 
momenteel naar een plek rijdt waar niets te zien 
is. ‘Hij rijdt als het ware een spinnenweb, dus niet 
heel systematisch in rechte banen. Hij gaat een 
keertje naar links, een keertje naar rechts of recht-
door. Het is ook een veelgehoorde opmerking van 

mensen: “Nou rijdt hij daarheen, maar daar liggen 
helemaal geen ballen.” Dit klopt, maar dat weet het 
apparaat niet. Maar uiteindelijk komt hij elke bal 
tegen, want hij pakt het hele gebied.’
Met behulp van sonar ziet de Ballpicker objecten 
die groter zijn dan tien centimeter. Daar gaat hij op 
volle snelheid naartoe. Anderhalve meter ervoor 
remt hij af, tikt hij met zijn luchtdrukbumper tegen 
het object aan en draait hij weer de andere kant 
op. En zodra hij in de buurt komt van een laadsta-
tion dat een sensor heeft, wordt er gecommuni-
ceerd via de sensor van de Ballpicker. Dan ‘weet’ hij 
dat hij niet moet laden bij het laadstation van de 
Bigmow die op hetzelfde veld rondrijdt. 

Er wordt nu twee keer zo veel getraind
De geavanceerde ballenverzamelaar is nu onge-
veer een jaar aanwezig op de Twentsche Golfclub. 
In het begin moesten de mensen er echt aan wen-

ACHTERGROND

Victor Markink
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nen. Markink kreeg opmerkingen als: wat kost dat 
allemaal wel niet?, waarop hij antwoordde dat zou 
worden bekeken wat de werkelijke kosten zijn.
‘Ik heb het nagevraagd bij De Enk Groen & Golf, die 
hier twee keer in de week maait. Dit kost 12.000 
euro per jaar. Onze ballenjongens betaalden wij 
5 euro per uur; we hebben uitgerekend dat zij 
7000 euro per jaar kostten. We waren dus 17.000 
euro kwijt aan kosten. Hier konden we 5000 euro 
van aftrekken voor de ballen waarvoor de spelers 
eerst moesten betalen. We hebben uitgerekend 
dat we met deze Ballpicker over vier à vijf jaar geld 

gaan verdienen. Na twee weken vond iedereen 
het prachtig. Dit is gewoon de toekomst. En ook 
de uitstraling vind ik vele malen mooier. Er komen 
hier veel mensen uit het westen, omdat ze het hier 
prachtig vinden. Ik denk dat iedere golfclub over 
tien jaar over deze ballenraper beschikt. Wij wil-
len ook dat de mensen meer gaan trainen en dat 
is hiermee absoluut gelukt: er wordt twee keer zo 
veel getraind als voorheen. Er zijn veel mannen die 
hier vier à vijf dagen in de week komen. Dat kostte 
hen eerst vijf euro per week. Ze zijn allemaal blij 
dat de ballen nu gratis zijn.’

Binnen 72 uur weer lopen
De Ballpicker gaat gegarandeerd vijf jaar mee. Dat 
is de overeenkomst die de Twentsche Golf heeft 
gesloten met Belrobotics. Maar na die vijf jaar 
worden de ontwikkelingen geëvalueerd. Ieder jaar 
krijgt hij een winterbeurt, want hij rijdt gemid-
deld 32 kilometer per dag. In principe rijdt hij 365 

dagen per jaar, tenzij het sneeuwt. Mocht er iets 
kapot zijn, dan moet de Ballpicker binnen 72 uur 
weer lopen, of er komt een vervanger. 
‘Er was onlangs een pinnetje van de automaat 
afgebroken’, vertelt Markink, ‘waardoor hij niet 
meer kon opladen. Ik zei toen: stuur maar een 
nieuw pinnetje, dan zet ik dat er zelf wel op. Dat is 
niet zo’n punt. Maar als het apparaat echt stilstaat, 
dan moet er iemand langskomen.’
Deze 2.0-versie van de Ballpicker was een testcase 
en dan kan er weleens wat gebeuren. Alle machi-
nes en apparaten hebben kinderziektes. 
‘De ballenteller functioneerde op een gegeven 
moment niet meer, waarop hij direct vernieuwd 
werd. Dit zijn allemaal dingen die in de ontwikke-
ling van het apparaat meegenomen zijn.’

Gps
De ontwikkelingen staan uiteraard niet stil. Ooit 
zal er wel gps op de Ballpicker komen, maar 
momenteel zijn er nog te weinig satellieten in de 
lucht. Dus het werkt nog niet naar behoren op 
een betaalbare manier. Als je een tractor hebt van 
120.000 euro, is een gps van 17.000 euro realis-
tisch, maar in het geval van de Ballpicker zou het 
kalf dan groter zijn dan de koe. 
‘Wie weet is het straks wél rendabel om gps in te 
bouwen, maar dat zien we dan wel weer’, aldus 
Markink.

De Ballpicker bij het lospunt.

‘We hebben uitgerekend dat 

we met deze Ballpicker over 

vier à vijf jaar juist geld 

gaan verdienen’

ACHTERGROND
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• KG Reiniger voor het bestrijden van algen en atmosferische vervuiling.

• KG Reiniger zorgt er voor dat de velden er weer zo goed als nieuw uitzien.

• KG Reiniger bevordert de waterdoorlaatbaarheid.

• KG Reiniger optimaliseert de speeleigenschappen.

• 
   gravel tennisbanen, atletiekbanen etc.

KG Reiniger kan toegepast worden op alle soorten kunstgras, 

• KG Reiniger kan opgebracht worden d.m.v. doseerpomp, spuitmachine etc.
• KG Reiniger voor preventief onderhoud door wekelijks gebruik via doseerpomp.

100% biologisch product op basis van enzymen
voor het reinigen van kunstgras etc.

KG Reiniger is het product
voor milieuvriendelijk en 
duurzaam terreinbeheer

MP SERIE  3-DELIGE CIRKELMAAIERS

Pols Groep       +31 (0) 181 45 88 45       info@pols.nl       www.pols.nl

 SERIE  3-DELIGE CIRKELMAAIERS

Laagste brandstofgebruik door licht gewicht (Domex®)

Grootste werkbreedte (300, 330 0f 350 cm)

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

Smalste transportbreedte (1.65 meter transportbreedte)

Luxe cabine met airco

Contractbeheer bij uitbesteding

Een golfbaan die het onderhoud uitbesteedt, heeft te maken met 
contracten. Bestaande contracten zijn niet altijd actueel of toekomstgericht.  
Hoe zorgt u ervoor dat contracten toekomstbestendig zijn? En waar let u op 
wanneer u nieuwe contracten aangaat?

Of het nu gaat om het beoordelen van een bestaand contract, begeleiden bij 
het opstellen van een nieuw contact en de uitvraag daarvan of begeleiding bij 
prestatiegericht baanbeheer: NLadviseurs helpt u bij het maken van de juiste 
keuzes.

NLadviseurs zoekt samen met u naar de beste aanpak aan de hand van een aantal 
criteria. We zoeken naar een samenwerkingsvorm waarbij de betrokkenen zich 
gezamenlijk willen verbinden aan het behalen van een optimaal resultaat.

Wilt u meer weten over onze werkwijze? Of wilt u een advies op maat? 
Neem dan contact met ons op: info@nladviseurs.nl | 026 – 785 14 40

Duidelijke contractuele afspraken als basis voor een 
gezonde bedrijfsvoering

Kennislandgoed Larenstein

Larensteinselaan 26 B, 6882 CT, Velp
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ACTUEEL

AHA de Man kijkt terug op succesvolle overname werkplaats door Jean Heybroek

‘Die efficiency-stap 
heeft goed uitgepakt’ 

Vorig jaar koos AHA de Man er met het oog 

op efficiency voor zijn volledige machine-

park onder te brengen in zogenaamde full  

operational lease, om zich volledig te kunnen 

richten op het onderhoud en de renovatie van 

golfbanen.    Auteur: Guus van Rijswijck

Per juli 2016 nam Jean Heybroek, leverancier van 
Toro, nagenoeg alle werkplaatsactiviteiten van 
AHA de Man over. De medewerkers van de centrale 
werkplaats te Zevenbergen traden in dienst bij 
Jean Heybroek. Beide partijen werkten al geruime 
tijd samen. Voor AHA de Man betekende de  
nieuwe opzet een verdere focus op de core-
business: het onderhoud, de renovatie en de 
aanleg van golfbanen. Marc Jansen, manager Golf 
Nederland: ‘Als bedrijven hebben we gekeken 
naar waar we goed in zijn. Dat is baanonderhoud; 
alle greenkeepers zijn daarin opgeleid. Daarom is 
besloten het machinegedeelte uit te besteden.  
Het aangaan van een dergelijke constructie heeft 
ook als voordeel dat je niet te maken hebt met 
zaken als afschrijving, onderhoud en reparatie.’

Dat was een efficiency-stap die goed heeft uitge-
pakt, zo stelt AHA de Man nu. De organisatie maakt 
de balans op en is blij met de destijds gemaakte 
keuze om de samenwerking aan te gaan met Jean 
Heybroek als preferred supplier van Toro-machines, 
het ‘huismerk’ van AHA de Man. Dit vooral van-
wege de voordelen voor de klant; de omschakeling 
van werkplaats naar full operational lease brengt 
de nieuwste technologie op de banen die AHA de 

Man in onderhoud heeft. Zo wordt er op verschil-
lende golfbanen inmiddels gebruikgemaakt van 
robotmaaiers. 

Vervanging materieel
Nog voor de overname werd in januari 2016 al een 
contract getekend voor een verjongingskuur van 
het machinepark. Deze trend wordt voortgezet. 
Het gehele machinepark wordt nu stapsgewijs 
elke zeven jaar vervangen, om altijd over modern 
en goed werkend materieel te beschikken. Jansen: 
‘Verder vertonen de nieuwe machines minder 
mankementen en staat er altijd een vervangende 
machine klaar als er toch een storing is. Hierdoor 
zijn er geen stagnaties in de geplande werk-
zaamheden. AHA de Man laat hiermee zien 
te kiezen voor datgene waar het bedrijf goed 
in is: onderhoud en renovatie van golfbanen. 
Machineonderhoud en distributie zijn expertises 
die goed belegd zijn bij Jean Heybroek.’

Ook directeur Roon Hylkema van Jean Heybroek 
is vol lof over de nieuwe constructie. Hylkema:  
‘We hebben de gehele werkplaats en inventaris 
van AHA de Man overgenomen. Het voordeel daar-
van is dat we het onderhoud aan alle machines 
vanuit onze “Jean Heybroek Service Center Golf” 
kunnen verrichten. Wij voelen ons daardoor direct 
verantwoordelijk voor de staat van de machines. 
Door ons volume en onze ervaring kunnen we dit 
wellicht ook sneller en beter doen. Of het nu om 
oudere of moderne machines gaat, we zorgen 
ervoor dat ze elk moment van de dag zijn onder-
houden en hun onderhoudswerkzaamheden kun-
nen doen. Met andere woorden: AHA de Man kan 
zich nu meer op zijn kerntaken focussen, waardoor 

de efficiency van het onderhoud van de golfbanen 
kan worden verhoogd.’

AHA de Man heeft zo’n twintig golfbanen in 
onderhoud. Niet alle machines worden dagelijks 
gebruikt; denk aan prikken/bezanden, de klepel-
maaier, de drainagespuit, de verticuteermachine 
of de sandfiller voor de greens. Regionaal worden 
dergelijke machines in het kader van efficiency 
onderling uitgewisseld. Hiermee komt AHA de Man 
de klanten zo veel mogelijk tegemoet om de  
kosten van het onderhoud te reduceren bij onder 
druk staande exploitatiekosten. 

AHA de Man – Jean Heybroek Sparla Hylkema: Leo Sparla 

(links) en Roon Hylkema (rechts)

Omschakeling naar full 

operational lease brengt de 

nieuwste technologie op 

de banen

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6478



NGA-Nieuws

Woord voorzitter…

Communicatie

Als voorzitter van de NGA moet je nogal eens voor een groep mensen spreken. Ik vind 
het voorzitterschap tot nu toe een fantastische uitdaging waar ik vol voor ga, maar dat 
stukje presenteren zou ik toch weleens willen overslaan. Elke keer weer trillen, zweten, 
elke keer weer spanning, je voelt het bloed alweer naar je hoofd stromen. Als ik het 
tijdens een presentatie over mijn werk heb, is het al een klein beetje makkelijker. Dan 
ben ik wat meer bij mezelf, want dat is een onderwerp dat me goed ligt. Mijn brood-
nodige mantra als ik een presentatie moet houden over ons baanonderhoud is: niemand 
weet hier meer van dan ik. 

Het afgelopen jaar heb ik met groot respect gekeken naar een aantal vakbroeders die 
het lef hadden om voor een groep mensen te gaan staan om daar hun verhaal te 
vertellen. Eerst zie je de spanning, maar geleidelijk komen ze toch in the zone. Je ziet ze 
bijna denken: Hé, dit is mijn vak, dit is mijn baan en zo doe ik het. Kom maar op!

Ik hoor regelmatig van hoofdgreenkeepers: Dat is niks voor mij, zo voor de groep gaan staan en dan mijn zegje doen. Eerlijk gezegd is het voor 
geen enkele greenkeeper iets, denk ik. Voor ons is het veel natuurlijker om samen door de baan te lopen en daar in een ontspannen sfeer over 
het te werk sparren met andere grasidioten.

Toch is er op dit moment iets meer nodig. De huidige tijd vraagt erom dat we kennis delen, elkaar helpen om wijzer te worden. Ik hoorde 
laatst tijdens een conferentie dat het tijd wordt dat golfbanen niet meer individueel werken aan het trekken van meer golfers, maar dat de 
golfbranche dat gezamenlijk moet doen. Ik ben van mening dat dit voor greenkeepers ook geldt. Je moet niet alleen zorgen dat jouw baan 
beter wordt – duurzamer, gezonder en met een geweldige speelkwaliteit –, het is onze gezamenlijke plicht om als complete golfbranche 
duurzamer, gezonder en nog beter te worden.
Er komen uitdagingen aan voor alle greenkeepers. Daarom is het belangrijk dat we onze kennis en ervaringen wat breder gaan delen. 
Golfbaanmanagers, directeuren, voorzitters, hoofdgreenkeepers, greenkeepers, baancommissies: iedereen zit met vragen – of zou met vragen 
moeten zitten – over wat de toekomst ons brengt. Het delen van ervaringen en de opgedane kennis zullen ons ontzettend versterken. 

Dus de volgende keer dat iemand met het verzoek komt aan jou als grasprofessional om wat te vertellen over je vak, zeg dan eens: Ja, dat 
is goed! Je zult zenuwachtig zijn en jezelf misschien tien keer voor het hoofd slaan dat je hebt toegezegd. En de eerste stap is het moeilijkst, 
maar uiteindelijk komt het goed en denk je: Hé ik vertel over mijn baan, mijn vak. Kom maar op, hier weet niemand meer van dan ik!

Probeer maar, het komt goed. Veel plezier!

Met groet,
Koert

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

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

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

Graszaden:
Barenbrug Holland, DLF.

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

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

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

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

NGA-sponsorlijst



Milan den Dikken maakt het goed op Harbour Town. Hij vertelde 
recentelijk dat er vorig jaar na de zware storm, waarbij windsnelheden 
van zeker 200 kilometer per uur werden gemeten, zeer veel schade was 
ontstaan aan de golfbaan.
Zo werden er complete bomen uit de grond gerukt en lag de baan 
bezaaid met bomen, struiken en takken. Meer dan 200 bomen zijn 
kapotgewaaid. Zelfs de onderdelen van de pier lagen op hole 18. Het 
was elke dag tien uur werken om de schade die was ontstaan weer op 
te ruimen. 
Dit was de zwaarste storm die ze tot dusver hebben gehad. Inmiddels 
zijn ze druk bezig om een aantal bomen weer terug te plaatsen in de 
baan en wordt de pier geheel gerenoveerd.
Tussen de herstelwerkzaamheden door wordt er op Harbour Town 
druk gewerkt aan de organisatie van het grote toernooi, de RBC 
Heritage PGA Tour. Het toernooi wordt gespeeld van 10 tot 16 april 
2017 en zal te zien zijn op televisie. In de tussentijd heeft Milan zijn 
cursus Advanced Golf Course Management gehaald en hoopt hij 1 juni 
2017 weer te beginnen in Nederland.

Op maandag 30 januari vond op golfbaan 
Crossmoor de 52ste algemene leden-
vergadering van de NGA plaats. Tijdens de 
vergadering stond het accorderen van de 
50ste en 51ste ALV centraal. Door het 
aanpassen van de statuten waren er 
meerdere bijeenkomsten nodig om het 
goed en langs de juiste weg te regelen. 
De vergadering werd om 9.30 uur ge-
opend door voorzitter Koert Donkers en 
hij vertelde iedereen wat er deze dag op 
het programma stond. De notulen werden 
met algemene stemmen bekrachtigd. ‘s 
Morgens stonden baaninrichting, qualifying-
condities en de invloed van baanonder-
houd op de moeilijkheidsgraad centraal. 
Deze ochtend werd verzorgd door Robert 
Hage en Christine Saxton van de NGF.

Het middagprogramma werd verzorgd 
door ProGrass. Door het volgen van het 
middagdeel kon een punt worden behaald 
om de spuitlicentie te verlengen. Aan het 
einde van dag waren er geen vragen meer, 
dankte Koert iedereen voor de opkomst 
en sloot hij de vergadering.

Storm op Harbour Town

Regiodag Baaninrichting



ProTurf productrange:
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met impact! 
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groen gras
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Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 8 januari 2017 nam de Drentse golf-
club De Gelpenberg afscheid van hoofdgreenkeeper Roelof Lanting. Zijn 
jarenlange inzet, bevlogenheid, betrokkenheid en liefde voor zijn vak 
zorgden ervoor dat hij in 2006 de titel Greenkeeper van het Jaar kreeg 
toegewezen door de NGA (Nederlandse Greenkeepers Associatie). Hij 
was een professional met passie voor personeel.
In 1992 begon Roelof met de greenkeepersopleiding en in 1994 volgde 
hij bij De Gelpenberg Jacob Euving op. Roelof was niet bij De Gelpen-
berg in dienst, maar werkte voor de EMCO, een sociaal werkvoorzie-
ningsschap. In 1995 was hij de eerste greenkeeper in Nederland die 
heide op een golfbaan ging beheren met een kudde schapen. 
Roelof en zijn team hebben ervoor gezorgd dat de Gelpenberg de 
mooiste baan van het noorden is geworden en dat De Gelpenberg op 
de website van Leading Courses momenteel op de 16e plaats staat in 
de top 100 van banen in Nederland. 
In 2013 ontving Roelof tijdens de jaarlijkse Barenburg Golfdag de Cees 
de Bree Waarderings-award, een vooraanstaande onderscheiding voor 
personen die zich de afgelopen jaren in de golfsport hebben onder-
scheiden in hun vak. Voor de winnaar geheel onverwacht, voor de 
meeste aanwezigen geheel terecht werd de toen 61-jarige hoofdgreen-
keeper van de Drentse golfclub in het zonnetje gezet. Het was een 
erkenning voor het werk dat hij de afgelopen jaren op De Gelpenberg 
heeft verzet. 
Vanwege zijn grote verdiensten voor de club ontving Roelof speelrecht 
voor het leven. Roelof blijft betrokken bij De Gelpenberg door als 
vrijwilliger het baancommissariaat op zich te nemen.

Bij het afscheid waren drie generaties greenkeepers aanwezig. In het 
midden Jacob Euving (87), links Roelof Lanting en rechts de nieuwe 
generatie: Remko Liezen, greenkeeper van Vos Ruinerwold Golf, die 
sinds vorig jaar verantwoordelijk is voor het baanonderhoud van De 
Gelpenberg.

NGA-Nieuws

Roelof Lanting, hoofdgreenkeeper bij de Gelpenberg, 
met pensioen!

Werk mee aan de enquête die is opgesteld door het greenkeepersteam 
van de Rosendaelsche GC: enquete-emeltenbestrijding-1

Beste (hoofd)greenkeepers,
Op dit moment zijn wij bezig met een marktonderzoek naar de 
bestrijding van emelten, met name de methode van het afdekken van 
greens door middel van zeil of folie.
Wij willen graag weten hoe jullie dit momenteel aanpakken.
Wij ondervinden nu dat het gebruik van zeil, vooral het vastleggen 

hiervan, te veel tijd in beslag neemt en willen kijken of dit op een 
snellere maar ook minder arbeidsintensieve manier kan.
Zijn jullie bereid ons hiermee te helpen en de vragenlijst in te vullen 
en terug te sturen?
Alvast bedankt voor jullie medewerking. 

Met vriendelijke groet,
Ruben de Geest
Paul Schotman

Enquête bestrijding van emelten (Tipulidae)

Greenkeeper Arijan van Alphen is 
25 jaar werkzaam bij de 
Oosterhoutse Golf Club.

Arijan gefeliciteerd!

Belrobotics is de uitvinder van robotmaaiers voor grote 
oppervlakten en professionele toepassingen. De zelfstandige 
robotmaaiers van Belrobotics zorgen voor een perfect 
gemaaid gazon zonder tussenkomst van personen.

Belrobotics NGA-sponsorJubileum voor Arijan van Alphen 
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Betere banen
Wat voor moois wordt er gebouwd en gemaakt in golfend Nederland?

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

en bestaande banen. uw project ook op deze pagina´s in greenkeeper? stuur een e-mail naar ilse kuipers (ilse@nwst.nl) en u krijg alle de juiste 

formulieren toegestuurd.

uitBreiding en wijZigingen Hgc overBrug 
HelMond

Eind augustus wordt de vijver bij de nieuwe hole 6 verder 
uitgegraven. Het aanwezige water wordt weggepompt en de 
vijver wordt nog 2 meter uitgediept, tevens wordt nog zand 
afgevoerd uit het huidige depot aan de Aarle Rixtelseweg 
en worden de zandhopen rond de vijver verwijderd. Al deze 
grond wordt vervoerd via de uitrit aan de Aarle Rixtelseweg. 
De werkzaam-heden hebben geen invloed op de nieuwe 
baan (ligt buiten de toekomstige fairways). Vanaf begin 
oktober wordt er gespeeld op de nieuwe baan. Tijdens de 
werkzaamheden werd de baan nog gewoon gebruikt door 
de leden. Dit vergt een afstemming in de planning , logistiek 
en clubleiding

Aanneemsom: Ca 250.000 – tm 300.000
opdrachtgever: GC Overbrug
contactpersoon opdrachtgever: W. van Westerlo
Architect: Frank Pont
contactgegevens architect: www.infinitevarietygolf.com
Aannemer: De Enk Groen & Golf
contactpersoon aannemer: P. Koop
contactgegevens aannemer: p.koop@deenkgroenengolf.nl

AAnpAssingen golfpArk eXloo

Golfpark Exloo een 18 holes openbare baan, gelegen in midden Drenthe bestaat al sinds 
1988 en heeft de laatste tijd veel veranderingen ondergaan. De baan heeft de laatste jaar 
de nodige veranderingen ondergaan zoals. Een bunker gegraven voor de green bij hole 
6. Een grote bunker bij hole 7. De afslagen bij hole 8 en 13 zijn verlengd. Bij hole 16 heeft 
een flinke verandering plaats gevonden. Van oorsprong een vrij simpele hole recht toe 
recht aan, nu is er voor de green een behoorlijke waterpartij aangelegd, hetgeen de hole 
een stuk aantrekkelijker maakt. Links van de farway is een wal aangelegd met nieuwe 
aanplant. In november is bij hole 11 een afwatering gerealiseerd, dit was noodzakelijk 
ivm tijdelijke wateroverlast bij de green. Bij de wintertees hebben we van de oude matjes 
vervangen door gebruikersvriendelijker rubber tegels. De leden en gasten zijn behoorlijk 
enthousiast over al deze veranderingen.

opdrachtgever: Golfpark Exloo
contactgegevens opdrachtgever: Valtherweg 27B, 7875 TA Exloo
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AAnleg ondiepe vijvers op de BAtouwe 

Speciaal aangelegde ondiepe vijvers, “Paddenpoelen” kunnen voor kikkers, padden 
en salamanders (amfibieën) een prima biotoop vormen om bedreigde en zeldzame 
soorten te helpen. Greenkeepers en leden van Committed to Green (CtG) hebben 
op De Batouwe een speciale vijver voor amfibieën gegraven. In samenspraak met 
RAVON is de poel gerealiseerd van 25 bij 12 meter. Doel is een specifiek voor 

HerinricHting groote MolenBeek Bij de peelse golf

Het Waterschap Peel en Maasvallei heeft recent de herinrichting van de 
bovenloop Groote Molenbeek uitgevoerd. Hierbij heeft de beek over een 
lengte van ca 2,5 km weer een natuurlijke inrichting gekregen. Ook ter 
hoogte van de golfbaan heeft de beek een natuurfunctie en daarom is 
herinrichting hier ook gericht op het verkrijgen van een natuurlijke beek. 
Zo is de bestaande stuw verwijderd en vervangen door een vissluis en 
door houtpakketten. Hierdoor kunnen de vissen weer stroomopwaarts 
de beek op zwemmen. Voor het beekgedeelte dat de golfbaan door-
kruist is door Antea Group en Alan Rijks een integraal ontwerp  gemaakt. 
Twee holes van de golfbaan worden nu doorkruist door een natuurlijke 
en meanderende beek.  Hiervoor is een brug verlegd en een nieuwe 
oversteek voor de golfers nabij de vistrap gecreëerd. Een hole is voorzien 
van   een nieuwe tee-box en op diverse plaatsen in de fairway is drainage 
aangelegd. Met deze aanpassing is fraaiere lay-out aan dit gedeelte van 
de baan gegeven.Bestuur en leden zijn van mening dat deze ingreep een 
duidelijke meerwaarde voor de Peelse Golf betekent. 

opdrachtgever: Waterschap Peel en Maasvallei Venlo
contactpersoon opdrachtgever: Hans Stevens 
Adviesbureau: Antea Group
naam architect voor golfbaan: Alan Rijks 
contactpersoon de peelse golf : Henk Opsteegh
Aannemer: M.J. van Uijtert & Zn
contactpersoon aannemer: Frank van Uijtert

vervAngen Holes op de MAAstricHtscHe

Op de “Maastrichtsche” is de laatste jaren veel gebeurd. De karakteristieken van 
deze inland linksbaan met brede fairways, zijn echter gebleven. Gekoppeld aan 
snelle geonduleerde greens en dicht fairwaytapijt is dit een reden regelmatig terug 
te keren naar deze hooggelegen baan. 5 Holes zijn gebouwd op Belgisch grond-
gebied. In de oude lay-out moesten spelers een toegangsweg oversteken om hole 
4 en 5 te spelen. Dit is nu niet meer nodig daar deze holes vervangen zijn en er 
een nieuwe meer logische lay-out ontstaan is. De nieuwe holes sluiten nu aan op 
de andere banen waardoor de looproutes ingekort zijn en de speeltijd met ca. 20 
minuten verminderd is. Totale lengte is verhoogd naar 6077 meters, CR 73.0, Slope 
13. Een grote verandering heeft plaatsgevonden op de vroeger aanwezige 9 holes 
Par 3 baan, par 27, die vergroot is naar een volledig 9 holes baan met een Par van 
35 (70). Dit werd mogelijk omdat de oude holes 4 en 5 toegevoegd zijn aan de 
nieuwe “Lanakense” zoals deze traditionele baan gedoopt is. Deze situeert zich in 
het bosgedeelte en is een typische bosparkbaan waar techniek belangrijk is. De 
lengte van deze 9 holes baan bedraagt 2213 meter Voor de beginnende golfers is 
een nieuwe 9 holes Par 27 baan gecreëerd. De holelengtes variëren van 20 meter 
tot ca. 100 meter met een totale lengte van ca. 600 meter.  De bovengenoemde 
werkzaamheden zijn in goede samenwerking met greenkeepring team uitgevoerd.   

opdrachtgever: Golfclub Maastricht
Aannemer: Greenkeepring team van Golfclub Maastricht

PROJECTEN

amfibieën geschikte biotoop te realiseren, met name voor de heikikker, die 
we op de baan hebben (rode lijst soort). We willen dit laten gebeuren via 
natuurlijke  
successie zonder overzetten van dieren en planten. Qua oppervlakte maakt 
een paddenpoel maar een klein deel uit van het gebied. In de 
toename van het aantal soorten kan de invloed van deze kleine elemen-
ten juist opvallend groot zijn. Paddenpoelen zijn niet alleen belangrijk als 
voortplantingswater voor amfibieën. Ze brengen meer variatie in een  
terrein. Meer variatie betekent altijd meer planten en diersoorten. 

Aanneemsom: €3.000,-
opdrachtgever: Golfcentrum De Batouwe te samen 
met Comissie Committed to Green
contactpersoon opdrachtgever: Alexander de Vries
Aannemer: In eigen beheer uitgevoerd.
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Rijsbergen - de vroege zaterdagochtend

05:23 uur_ 

de eerste zonnestralen_ feloranje horizon_  

fris groene grasmat_ een biljartlaken. Straks:  

fanatieke golfers_ nog één uur te gaan. 

De geur van vers gemaaid gras_ hard  

gewerkt?_ de nachtploeg? Nee, DynaMow_ 

maairobot_ volledig onbemand. Ontwaakt  

zelf_ berekent maairoutes_ is vormvast_  

super strakke lijnen_ geen schade van draai-

en en keren.

07:30 uur_

de vroege ochtend_ uitgeslapen golffanaten_   

perfect getrimde golfbaan. Hole-in-one_  

alles is mogelijk. De natuur prikkelt_ geur en 

kleur_ de belofte van een perfecte golfdag. 

De vernieuwers van De Enk groen & golf  

stonden in 2013 aan de wieg van het  

DynaMow-systeem.

Wilt u meer weten over de Vernieuwers of 

over ons DynaMow-systeem?

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

info@deenkgroenen golf.nl

De Enk groen & golf...  de Vernieuwers

GOLF ONDERHOUD | 2.O

Golfpark De Turfvaert  |  05:23 uur_

H O L L A N D S C H E

G R E EN K E E P I NG
M A A T S C H A P P I J

HGM, de specialist voor golfaccommodaties.

Oudendijk 94 | 4285 WL Woudrichem | + (0) 613967207 | hans@hgmgolf.nl | www.hgmgolf.nl

onderhoud | aanleg | renovatie | hydroseeding | beregening | groenprojecten

Wij staan voor kwaliteit en een scherpe prijs.
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PROJECTEN

renovAtie Bunkers royAl Antwerp gc 

Alan Lindsay van Happy Greenkeepers en golf-architect Dimitri van Hauwaert 
hebben een bunker renovatieproject achter de rug op Royal Antwerp Golf 
Club. Acht jaar geleden werden alle bunkers vernieuwd, maar door verschil-
lende omstandigheden was daar al snel niets meer van te zien.  
De opdracht was om al de bestaande bunkers een nieuw leven te geven, waar-
bij alle bunkers volledig werden aangepakt. Het zand werd eerst verwijderd, 
de randen werden helemaal opnieuw afgestoken en het zand werd vervol-
gens veel hoger geplaatst en opnieuw zichtbaar gemaakt. Zo werd het zand 
hergebruikt als onderlaag en aangevuld met nieuw zand van hetzelfde type. 
Een zandlaag van 5 centimeter werd overal gecompacteerd met de trilplaat, 
waarna een vers laagje van 2 centimeter aan de buitenkanten en 4 centimeter 
in het midden werd aangebracht.
 
Na 4 weken waren alle 64 bunkers weer speelklaar. Omdat de baan op een 
zanderige bodem aangelegd werd, en er een paar potbunkers om de 2 à 3 
jaar heraangelegd moesten worden in verband met zeer snelle beschadiging 
en erosie, heeft de club besloten om Durabunker in te schakelen. Durabunker 
gebruikt gerecycled kunstgras voor de aanleg van bunkers, die daardoor wei-
nig onderhoud nodig hebben en die aangelegd worden zoals potbunkers met 
verschillende lagen kunstgras over elkaar. Samen met Dimitri van Hauwaert 
werden de 4 enige diepe potbunkers op de baan en de twee bunkers op de 
oefenzone voorzien van Durabunker.
 
Verdere bijzonderheden (bijvoorbeeld bijzondere technieken): 
bunkerranden in kunstgras

Aanneemsom: 8400 euro
opdrachtgever: Royal Antwerp Golf Club
contactpersoon opdrachtgever: Jean Noel Raymakers
contactgegevens opdrachtgever: +32.3666.84.56
Architect: Dimitri van Hauwaert van Diamond Golf Architects
contactpersoon architect: Dimitri van Hauwaert
contactgegevens architect: 
32.497.55.55.44 of dimitri@diga.be
Aannemer: Happy greenkeeper
contactpersoon aannemer: Alan Lindsay
contactgegevens aannemer: +31.6.15.04.29.02

renovAtie vAn locHeMse golfcluB

De golfbaan van de Lochemse Golfclub is gelegen in de Achterhoek aan de 
rand van het natuurgebied Het Grote Veld en viert dit jaar haar 30 jarig 
bestaan. In 2012 is besloten de baan in 5 jaar te renoveren. Hiervoor is een 
ontwerp gemaakt door Michiel van der Vaart van Jol Golf Design. Uitgangs-
punt is geweest dat de bestaande holes niet in lengte zouden veranderen 
en dat er geen nieuwe greens zouden moeten worden aangelegd. Dit heeft 
vooral geleid tot aanpassingen van bunkers en surroundings, waarbij  
consequent is gekozen om de greens steeds aan één kant te verdedigen  
en een veilige weg te maken voor bogey spelers. Met name de lage  
handicappers moeten zorgvuldig spelen om de hindernissen te ontwijken 
wanneer ze de ideale lijn willen gebruiken. 

De bunkers zijn ook zodanig vormgegeven en vergroot dat deze altijd zicht-
baar zijn voor spelers. Zo zijn op hole 5 en 6 (zie bijlage) grote greenside-
bunkers gekomen, waarbij op hole 5 twee bunkers met elkaar zijn verbonden 
en op hole 6 een bunker is opgeheven en een grote greenside-bunker is 
aangelegd. In de afgelopen periode zijn de laatste holes aangepast, waarbij 
op hole 18 een teecomplex verplaatst is en hole 15 voorzien is van een aantal 
bunkers.

Alle werkzaamheden zijn binnen de gestelde termijn en ruim binnen het 
budget uitgevoerd, waarbij de externe kosten voornamelijk hebben bestaan 
uit het huren van een kraan, de aankoop van bunkerzand, graszoden en het 
aanleggen van de beregening in de gerenoveerde tees. (4 stuks) 

totale investering:  € 150.000
opdrachtgever: Lochemse Golfclub
contactpersoon opdrachtgever: Gerd-Jan Toonen, clubmanager
Architect: Michiel van der Vaart 
Bureau: Jol Golf Design

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6483
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De drie GIS-leveranciers over hun systemen en de toekomst

Interessant hoor, zo’n computerprogramma om 
visueel op digitale kaarten vast te leggen wat je 
allemaal doet. Leuk dat je ook kan zien wat je  
collega aan het doen is. Maar de hele dag maar 
alles bijhouden op je iPad of mobiel kost veel tijd, 
zeggen sceptici. 
Voorstanders laten weer heel andere geluiden 
horen. Maak een rondgang langs de drie leveran-
ciers van GIS-systemen in de golfwereld en je komt 
erachter dat het ultieme systeem niet bestaat. Elke 
golfbaan geeft zijn eigen invulling aan het beheer 
van de banen en daarbij past het ene systeem 
beter dan het andere. Wat wil je er allemaal mee? 

En wat mag het kosten? Wat zijn de ambities op de 
lange termijn? 

Marktleider
NL adviseurs is marktleider met in totaal 44 banen 
waarop zijn systeem GolfGIS gebruikt wordt. Het 
GIS-systeem van NL adviseurs onderscheidt zich 
vooral door prijs, service en de hoge kwaliteit van 
de kaarten, zegt Sietske Kuperus, GIS-specialist  
van NL adviseurs. In België werkt een speciale ont-
wikkelaar bijna continu aan de verdere vervolma-
king van het systeem. Gebruikers van het systeem 
doen er volgens Kuperus goed aan om na te den-

ken over de vraag wat ze met het systeem  
willen. De mogelijkheden zijn zo uitgebreid, dat 
altijd het gevaar op de loer ligt dat er tijd wordt 
besteed aan het vastleggen van data waar  
vervolgens niks meer mee wordt gedaan. 
Kuperus: ‘Wij zoeken naar manieren om het beheer 
en onderhoud van de golfbaan juist gemakkelijker 
en inzichtelijker te maken.’ De kaartinformatie kan  
bijvoorbeeld helpen om aan de wetgeving te  
voldoen, door locaties van beschermde flora en 
fauna (Flora- en faunawet) en gegevens over 
boomveiligheid (zorgplicht) inzichtelijk te maken. 

GISSEN naar de toekomst

over vijf jaar is er geen golfbaan meer waar niet met gis gewerkt wordt, zeggen leveranciers van gis-systemen in nederland. ook de ngf is groot 

voorstander van het gebruik van het computersysteem gis op de golfbaan. waarom? greenkeeper maakte een rondgang langs de drie gespecialiseerde 

leveranciers van dit moment.  

Auteur: Peter Voskuil
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realtime
Ronald Buiting, directeur van Buiting Advies, zegt 
dat zijn systeem vooral uitblinkt in gebruiksgemak. 
Volgens Buiting is door de softwaretaal ESRI alles 
veel makkelijker te synchroniseren. Gps-bereik 
wordt daardoor minder essentieel. Andere  
systemen werken volgens hem omslachtiger, met 
een extra tussenstap bij het verwerken van  
gegevens in de verschillende kaartlagen. 
Buiting Advies deed buiten de golfsector al veel 
ervaring op met GIS. ‘Met de telefoon heb je altijd 
al je gegevens bij je, kun je wijzigingen door-
voeren en aantekeningen maken. Dingen die je 
vroeger nooit bijhield, worden ineens inzichtelijk. 
In Nijmegen wordt nu bijvoorbeeld dassenschade 
consequent in beeld gebracht. Daar kun je heel 
veel van leren. En dat geldt nog meer voor  
schimmels en emelten; dat laatste is een heel  
actueel probleem, momenteel. Hoe verplaatsen  
die zich over de baan?’ Met GIS kun je lopende over 
de baan iets constateren, een foto maken en er een 
tekstje bijschrijven. Buiting: ‘Maar als je afhankelijk 
bent van je gsm-netwerk, sta je maar te wachten. 
Alleen ESRI heeft daar momenteel de goede  
oplossing voor. Je kunt het realtime gebruiken en 
het synchroniseert zichzelf. Pas dan wordt het een 
levend systeem.’ 

Joost Verhagen van Cobra doet die opmerking van 
Buiting af als flauwekul. ‘We doen net of dit nieuw 
is, maar in andere sectoren weten we inmiddels al 
niet beter. De golfbranche staat nog maar aan de 
voet van die ontwikkeling. De land- en tuinbouw 
en overheid passen dit al jaren met succes toe.  
Het werk van bijvoorbeeld agrariërs, boom-beheer-
ders en beleidsmakers is er al enorm door veran-

derd, zoals het werk van de greenkeeper ook zal 
gaan veranderen.’  NL adviseurs en Cobra werken 
niet met ESRI, maar met door de partijen zelf ont-
wikkelde software. Ze willen niet afhankelijk zijn 
van de Amerikaanse softwaregigant voor wie de 
golfmarkt maar een kleine, ondergeschikte markt 
is. ‘Nu hebben we alles in eigen hand, waardoor we 
het systeem zo goed mogelijk kunnen laten aan-
sluiten op de wensen van onze klanten’, verklaart 
directeur Guido Hamelink van NL adviseurs. 

Big data
Weg zijn de papieren kaarten en de stift. In plaats 
daarvan bouw je big data op. Wie GIS gaat  
gebruiken, laat de golfbaan eerst inmeten in  
het systeem. Vaak kost dat een paar duizend euro, 
afhankelijk van de grootte en de ligging van de 
baan. Cobra gebruikt daarbij een 3D-omgevings-
scanner op een quad, die 40.000 lasermetingen per 
seconde maakt. De andere twee partijen gebruiken 
soortgelijke apparatuur en ook luchtfoto’s. In de 
verre toekomst zal dat inmeten met gsm gebeuren, 
is de verwachting. Voorlopig is gps daar echter nog 
te onnauwkeurig voor. Mobieltjes hebben een  
officiële gps-afwijking van zo’n vijf meter. 
Draait het GIS-systeem GolfViewer van Cobra een-
maal, dan leveren (bodem)sensoren, bodemscans 
en satellietdata constant nieuwe informatie over 
de baan. De onbemande grasmaaimachines die 
momenteel al op de banen van De Enk rondrijden, 
dragen bijvoorbeeld ook sensoren, die gegevens 
doorspelen aan de centrale server. GolfViewer 
analyseert de data, presenteert die op de kaart en 
maakt automatisch taakkaarten voor bijvoorbeeld 
de kunstmeststrooier of spuitmachine.

Gerard van der Werf 

Joost Verhagen

Ronald Buiting

ACTUEEL

Het werk van agrariërs, 

boombeheerders en  

beleidsmakers is er al  

enorm door veranderd
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Zowel Gerard Verweijen, Fieldmanager of the Year 2017 en Vincent de Vries, Greenkeeper of the Year 2017 

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

Doe daarom net als Henrie en William 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, enige objectieve bron 
van informatie over natuurgras! 
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GolfGIS mobile op de GolfGIS-gebruikersdag

satellietfoto’s
Ook van dronebeelden, luchtfoto’s en satellietdata 
kan informatie over bodemvochtigheid, stikstof 
en droogte- en hittestress gelezen worden. 
Zo worden problemen als ziektes, schimmels en 
plagen gemonitord. Verhagen: ‘Je zoomt op een 
veel dieper niveau in op zaken. De greenkeeper 
handelde vooral met wat hij met het blote oog zag. 
Nu haalt de techniek hem in. Mijn eindbeeld is dat 
je door al die informatie samen te brengen straks 
ook wetenschappelijke voorspellingen kunt doen. 
Zo gauw dat realiteit wordt, heb je echt grip op je 
baan.’ De Cobra-directeur denkt dat het systeem in 
de toekomst ook een hulpmiddel kan zijn om de 
golfers zelf bij het beheer van hun baan te 
betrekken. In een speciale laag in de GolfViewer 
zou je ook hen toegang kunnen geven tot het 
systeem en meldingen laten doen. Verhagen denkt 
dan aan zaken als een volle prullenbak, schade aan 
de baan en flora- en fauna-inventarisaties.

green deal
Zonder GIS waarschijnlijk geen goede Green Deal 
in 2020, denken de voorstanders van het 
computersysteem. Als de golfsector niet met 

goede argumenten komt met betrekking tot de 
middelen die nog toegestaan moeten worden 
bij chemievrij werken, zal de overheid eenzijdig 
een verbod afkondigen. Verhagen: ‘Daar heeft de 
wetgever natuurlijk wel een puntje. Hoe ga je met 
open water om? Hoeveel hectare beheer je 
intensief en hoeveel extensief? Hoeveel is golf-
baan, hoeveel natuur, hoeveel greenoppervlakte? 
Er is geen toekomst zonder GIS. Transparantie is 
een krachtig iets. Als je kunt laten zien hoe je het 
doet, waar je het doet en waarom je het doet, 
scheelt dat je een hele hoop problemen.’

Volgens alle drie de leveranciers is GIS uitermate 
gebruiksvriendelijk. Alles is zo ingericht dat het 
gebruik zichzelf wijst. Voor wie geen held is met 
computers of telefoon, volstaan korte instap-
cursussen. ‘Iedereen kan het’, zegt Ronald Buiting. 
Volgens hem zie je bij het gebruik van GIS de 
kwaliteit van banen omhoogschieten. Als voor-
beeld geeft hij de Hoge Kleij, die laatst een jui-
chende recensie kreeg op een golfwebsite en daar 
bij de tien beste banen werd ingedeeld. ‘Zonder 
GIS was dat nooit gelukt.’

de enk
Cobra werkt bij de ontwikkeling van zijn systeem 
exclusief samen met De Enk Groen & Golf, dat het 
op 23 banen gebruikt. Wie het systeem van Cobra 
wil binnenhalen, ontkomt er waarschijnlijk niet aan 
dit te combineren met meer diensten van De Enk 
Groen & Golf. De GolfViewer maakt deel uit van 
een totaalpakket. Tijdschrijfmodules, urenverant-
woording, machinebeheer, voorraad, meubilair, 
spelonderdelen, planning, sproeiers en bomen: 
bij De Enk hangt zo’n beetje alles onder GolfViewer. 
‘Er zijn veel handelingen die je maar één keer per 
jaar hoeft te doen en dus als single gebruiker 
vergeten bent na dat jaar’, zegt Enk-directeur 

Gerard van der Werf. Hij zweert inmiddels bij 
‘meten = weten’. ‘En dat kan allemaal met dit 
systeem. Tot voor kort werkten we met onze 
urenregistratie nog in Excel. Dan is dit echt een 
vooruitgang, kan ik je vertellen.’ 
Een groot bijkomend voordeel is dat de opdracht-
gever mee kan kijken in het systeem en meer dan 
ooit betrokken raakt bij het beheer. Een kleine 
notitie van een baancommissaris, en de problemen 
worden opgelost, terwijl hij op afstand ziet hoe 
dat gebeurt. Daardoor wordt het ook makkelijker 
een afgesproken beeldkwaliteit te halen, aldus 
Van Der Werf. 

kale versie
Het systeem van De Enk is inmiddels zo 
omvangrijk, dat Cobra en De Enk het in een 
kale versie tonen als ze het aan buitenstaanders 
demonstreren. ‘De mogelijkheden zijn zo veel-
omvattend, dat je steil achteroverslaat. Het eerste 
wat je dan denkt is: dit wil ik niet hebben, dit gaat 
veel te veel tijd kosten. Dus we zetten een heleboel 
functionaliteiten uit en dan leert de ervaring dat je 
vanzelf vragen krijgt als: kan het systeem ook zus 
en zo? Op die vraag zetten we dan weer een 
functionaliteit aan. Zo hou je het overzichtelijk.’
‘Wie geen GIS heeft, moet nu meteen instappen’, 
is het advies van Verhagen. ‘Want je loopt al achter 
en de ontwikkelingen gaan razendsnel. Bij De Enk 
rijdt er niemand meer de loods in of uit zonder GIS. 
Je stroomlijnt het werk ermee.’

Zonder GIS waarschijnlijk 

geen goede Green Deal 

in 2020, denken de 

voorstanders van het

 computersysteem
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In Amerika slonk het aantal golfers de laatste jaren 
van 30 naar 25 miljoen en jaarlijks worden er 150 
tot 200 banen gesloten. Een belangrijke reden  
hiervoor is dat het golfspel te lang duurt, vooral 
voor jongeren. Ook de moeilijkheidsgraad van 
het spel, met zijn 200 pagina’s dikke regelboek 
en steeds uitdagender banen en snellere greens, 
schrikt niet alleen de jeugd en de recreatiegolfer af, 
maar ook geïnteresseerde senioren.  
Daarom introduceerde Mark King, CEO van 
TaylorMade, bijna drie jaar geleden Hack Golf, 
waar vernieuwende ideeën voor het spel konden 
worden ingediend. Een van de eerste initiatieven 
was de invoer van cups met een doorsnede van 15 
inch (38,1 cm). Hierdoor zou het spel gemakkelijker 
worden. Het resultaat van het spelen met deze 
grote cups was een gemiddelde verkorting van de 
speelduur over achttien holes met 48 minuten en 
een reductie van minimaal tien slagen. Maar er was 
vooral minder frustratie en veel meer plezier op de 

greens, wat een voorname insteek was van King.
Een goed initiatief, vond Lodewijk Paardenkooper, 
waarop hij zelf een nog simpelere oplossing 
bedacht: de Quiccup. Een ouderwetse putting 
improver, maar dan met een doorsnee van 15 inch. 
‘Met de Quiccup ben je voor weinig geld snel klaar. 
Je hoeft niks om te bouwen en je bent ook nog 
eens superflexibel.’

Niet meer meten met clublengtes
In januari van dit jaar werden de eerste Quiccups 
geïntroduceerd tijdens de oliebollenwedstrijd op 
de Noord-Nederlandse Golf & Countryclub. Een 
week erna werden, vanwege het slechte weer, de 
Quiccups op de wintergreens gelegd, waar ze elf 
weken bleven liggen. 

‘De spelers merkten dat ze ook ideaal zijn voor de 
wintergreens’, vertelt Paardenkooper. ‘Omdat het 
gras dan langer is, heb je minder kans om in die 

put te komen. Dan zegt men doorgaans: ligt de bal 
binnen een clublengte van de hole, tel er één slag 
bij en je bent klaar. Maar nu moest iedereen in die 
ring uitputten en dat was uitdagender. Bovendien 
hoefde je niet meer te meten met clublengtes, 
want de één deed dat met een putter en de ander 
met een driver. Ook hoefde je de vlag er niet meer 
uit te halen en in het natte gras te leggen.’
Wat bleek? Het spel ging sneller, mensen kwamen 
met hogere scores binnen en iedere week was er 
een hole in one. Veel mensen waren er echt blij 
mee en popelden om die Quiccups weer neer te 
leggen op de wintergreens. De wintergreenperiode 
is hiervoor uitermate geschikt. 

Robbie Deutman, lid van de Noord-Nederlandse 
Golf & Countryclub, heeft een handicap van 16 
en speelde er ook mee op de wintergreens, toen 
de Quiccup hier werd geïntroduceerd. ‘Het is een 
ideale oplossing, omdat je niet met clublengtes 

Snel, vernieuwend en 
met grote funfactor

Het golfspel duurt te lang en wordt te moeilijk gevonden. Fervent golfer Lodewijk Paardenkooper uit het Groningse Haren keek buiten de gebaande 

paden en bedacht uit liefde voor het spel iets nieuws: de Quiccup. ‘Hiermee ben je voor weinig geld snel klaar, en ook nog eens superflexibel.’

Auteur: Sylvia de Witt

Noord-Nederlandse golfinnovatie Quiccup drempelverlagend  
en lokker voor startende golfers
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aan de gang hoeft. Nu kun je gewoon uitholen en 
doorgaan. Dat is de belangrijkste winst. Dat het 
spel daarmee ook sneller gaat, daar hang ik  
persoonlijk niet zo aan. Maar ik kan me voorstel-
len dat er groepen en situaties zijn waarbij dit wel 
meespeelt, zoals voor beginners en bij bedrijfs-
uitjes. Als er wintergreens zijn en de gewone 
greens niet meer bespeeld kunnen worden, is dit 
een uitkomst voor iedereen.’

Ook de hoofdgreenkeeper van de Noord-
Nederlandse Golf & Countryclub vindt de Quiccup 
ideaal als wintercup, maar ook voor onderhouds-
werkzaamheden aan de zomergreens. ‘De greens 
hoeven niet dicht. Er ontstaat minder schade aan 
de greens en je hoeft minder holes om te steken.’

Even snel geplaatst als verwijderd
De naam Quiccup is een combinatie van quick en 
cup, een snelle cup, dus. ‘Tot mijn verbazing was 
die naam nog vrij’, vertelt de uitvinder. ‘Ik heb het 
op internet gecheckt en die naam laten registreren.’
Het frame is van gegalvaniseerd en gepoedercoat 
staal. De klepjes zijn van ABS, een duurzame kunst-
stof. Paardenkooper is van oorsprong econoom, 
maar werkte lang in de draad- en kabelindustrie 
van Philips en in de kleine huishoudelijke appara-
ten. Hierdoor deed hij ervaring op in de kunststof-
industrie, want in al deze huishoudelijke apparaten 
zit kunststof. 

‘We zijn voor de productie eerst naar China 
gegaan. Dat was voor die eerste serie misschien 
nog wel te doen, maar daarna werd het in logistiek 
opzicht toch een probleem en vroeg ik offertes  
aan in Nederland. Die waren zeer gunstig, ook  
vergeleken met die in China. Dat alles nu gewoon 
in Nederland wordt geproduceerd, is veel  
gemakkelijker, ook als het gaat om het kiezen van 
een kleur. Als je een andere kleur wilt hebben –  
nu zijn ze er in rood, groen en geel – betekent 
dat hier een week levertijd. In China moet je 
rekening houden met de lokale levertijd, waarna 
de Quiccups vervolgens nog zes weken op de 
boot zitten. In Nederland loopt het sneller en ook 
gemakkelijker wat betreft communicatie.’

Quiccup/Smallcup en Quiccup Carambole
Paardenkooper bedacht ook de spelletjes die  
met de Quiccup kunnen worden gespeeld.  
Als pensionado heeft hij naar eigen zeggen de  
vrijheid van geest om hiermee bezig te zijn.  
‘Veel golfers deden op zondagochtend mee met de 
Quiccup/Smallcup en beleefden daar veel plezier 
aan, want als je van meer dan 3 meter uitholede in 
de kleine cup, kreeg je één slag aftrek.’

Bij een Quiccup-spel blijft de vlag altijd in de hole 
staan en hij mag ook worden geraakt. Als de bal 
binnen de cirkel van de klepjes ligt, geldt die als 
uitgeholed. Ballen hoeven niet te worden  
verwijderd voordat een ander gaat putten. Rond 
en op de green is er geen order of play, als alle 
ballen een kans hebben te worden uitgeholed en 
geen markering wordt gevraagd. Degene die er 
klaar voor is, mag proberen uit te holen.
Als de bal op de buitenste lamel blijft liggen, moet 
je de bal opnemen en één stroke bijtellen. Dit om 
te voorkomen dat de Quiccup beschadigd raakt. 
Als de bal op de niet volledig gekantelde lamel 
blijft liggen, geldt hij als uitgeholed.

Het ander spel heet Quiccup Carambole; dat is 
een vorm van matchplay. Als er één of twee ballen 
in de Quiccup liggen en een speler is in staat om 
de bal van een tegenstander in de kleine cup te 
caramboleren, dan krijgt degene die erin 
gecaramboleerd wordt, een strafslag. 
‘Dit is een spel dat zich nog moet ontwikkelen’, 
meent Paardenkooper. ‘Maar het is heel geschikt 
voor de Aziatische markt, want die staat bol van de 
weddenschappen.’

Ruim drie kwartier sneller
De Quiccups zijn ook uitgeprobeerd op 
De Gelpenberg. ‘Ze werden op achttien holes neer-
gelegd door een greenkeeper, achter de bunker 
in de looproute naar de volgende hole’, vervolgt 
Paardenkooper.  ‘De eerste speler legde hem om 
de hole en de laatste speler raapte hem weer op 
en legde hem weer daarbuiten. Het normale spel 
werd er dus niet door verstoord.’  De Quiccup is 
puur bedoeld om het spel gemakkelijker te maken, 
om mensen met wat meer durf te laten putten. 
Hij is ook bedoeld voor degenen die voor het eerst 
op een open dag komen. De jeugd wil misschien 

graag beginnen met golf, maar als ze zeven keer 
een drie-put hebben gemaakt, dan is het spel voor 
hen klaar; daarna haken ze af. Je moet het spel dus 
vergemakkelijken om spelers de interesse en het 
plezier te laten behouden. 

‘De meeste mensen spelen helemaal niet om hun 
handicap dat tiende punt lager te krijgen, maar 
voor hun plezier’, meent Paardenkooper.
‘Ook de snelheid wordt als prettig ervaren. Op een 
achttien-holes speel je met een Quiccup ruim drie 
kwartier sneller. Als je achttien holes speelt met 
alles erop en eraan en je drinkt daarna nog wat, 
ben je zes uur van huis. Als je dan nog jonge  
kinderen thuis hebt, moet je toch wel goed  
uitleggen waarom je dat doet. Maar twee, 
drie uur spelen is te doen.’

Indelen zoals je wilt
De Quiccup is momenteel ook in gebruik bij  
De Semslanden en De Drentsche Golf & Country 

ACTUEEL

‘De meeste mensen spelen 

helemaal niet om hun  

handicap dat tiende punt 

lager te krijgen, maar voor 

hun plezier’
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Quiccup 15 inch

Club. De Quiccup is flexibel en kan even snel  
worden geplaatst als verwijderd, bijvoorbeeld voor 
bedrijfsuitjes en andere vrolijke golfevenementen, 
zonder het traditionele golfspel te beïnvloeden. 
De eerste Quiccup Cup is gespeeld op Bentwoud. 
Daar hadden de spelers tussen één uur en één uur 
en twintig minuten nodig voor negen holes vanaf 
de rode tees. 

Paardenkooper: ‘De NGF is bang dat men nog maar 
zes, negen of twaalf holes wil spelen.  
Daarom wordt er nu gekeken of er banen of routes 
kunnen worden omgelegd naar zes of twaalf holes. 
Ik denk: laat die hele exercitie achterwege en leg 
die Quiccups neer. In een half uurtje leg je ze op de 
hele baan; je kunt het indelen zoals je wilt. Het is 
een heel simpele oplossing om én een sneller spel 
te creëren én voor meer plezier te zorgen, en voor 
de wintergreens is het een ideale oplossing.’

De kick houden van het kleine putje
De Noord-Nederlandse Golf & Countryclub is een 
redelijk conventionele baan. Toch wordt het  
product daar omarmd, ook door oudere leden. 
‘Er zullen altijd wel tegenstanders blijven’, denkt 
Paardenkooper. ‘De grootste groep golfers is tussen 
de vijftig en zeventig jaar oud. Dat is een groep 
die minder snel verandert qua perceptie van het 
golfspel dan jongeren. De meeste mensen die de 
enquête hadden ingevuld, vonden één tot twee 
keer per maand een spel met de Quiccup op de 
zomergreens prima. Maar om ze er continu in te 
zetten, dat is niet besteed aan degenen met een 
goede handicap onder de 15. Die willen de kick 
hebben van dat kleine putje. Je kunt hem ook aan 
je kar hangen en meenemen. Dan ben je nog  
sneller en flexibeler dan wanneer je hem laat uit-
zetten door de greenkeepers. Je legt de Quiccup in 

drie seconden neer, je put uit en je loopt door.  
Dan ben je nog altijd veel sneller dan met een 
reguliere kleine cup.’

Gestage opmars
Dick Cluistra van Range King Golf Course 
Equipment hoorde via via over de Quiccup en  
nam contact op met Lodewijk Paardenkooper. 
Paardenkooper: ‘Dat klikte meteen. In mijn eentje, 
als een soort zolderkameruitvinder, begin ik  
namelijk niks.’

Afgelopen september begon Range King met 
de marketing van de Quiccup. Het bedrijf heeft 
wederverkopers in Europa, Afrika en het Midden-
Oosten; deze nemen de Quiccup allemaal op in 
hun assortiment. Er zijn al beginorders geplaatst 
als experiment.

‘Tot nu toe wordt de Quiccup positief ontvangen’, 
vertelt directeur Dick Cluistra van Range King.  
‘Het gaat gestaag, maar als je ermee aan de slag 
gaat in de praktijk, dan snap je ook hoe zo’n 
Quiccup werkt. Op de ene golfbaan is hij beter 
toepasbaar dan op de andere. Er zijn golfbanen 
waar men er niet voor openstaat, waar men niet 
progressief is, maar er zijn ook banen die dit juist 
omarmen en er evenementen mee gaan  
organiseren. Je kunt de Quiccup gebruiken voor 

‘Het is een heel simpele 

oplossing om én een snel-

ler spel te creëren én voor 

meer plezier te zorgen’
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Wintergreenslijtage na tien wekenLodewijk Paardenkooper

ACTUEEL

bedrijfsdagen, voor senioren, voor hoge handicap-
pers, noem maar op. Maar je kunt geen qualifying 
ronde lopen met dit product, en dat is een aspect 
dat voor sommige golfers een hindernis vormt.  
Je kunt de Quiccup overigens ook gewoon  
weghalen.’

Cluistra hoopt het product de komende tijd nog 
als wintergreentoepassing in de markt te krijgen; 
volgend jaar zomer moet het dan echt losgaan. 
‘Dan proberen we de Quiccup zo veel mogelijk 
onder de aandacht te brengen.’ Be social 

Scan of ga naar:  
www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6479
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Golfbanen zoeken winst in verhoging van klanttevredenheid  
en mond-tot-mondreclame

Het afgelopen Nationaal Golf & Groen Symposium 
op 8 december in Driebergen had als thema ‘Drive 
naar structurele speelkwaliteit. Samen naar een 
nieuw perspectief’. Duurzaam onderhoud was 
daarbij een van de hoofdonderwerpen. Klootwijk 
reikte een tool aan waarmee golfbanen duurzaam-
heid kunnen bereiken door de juiste prioriteiten 
te stellen, niet alleen kosten- en milieutechnisch, 

maar ook door te investeren in goede en vooral 
langetermijnrelaties met de klant. Kennelijk valt 
daar nog winst te behalen.

Players First
Players First is een programma dat de klant- 
tevredenheid meet van allerlei bedrijfs- of  
productaspecten. Het werkt op basis van enquêtes. 

Vorig jaar mei hebben negen golfbanen een pilot 
gedraaid met het uit Denemarken afkomstige 
Players First. De pilot werd door de NVG en NGF 
geïnitieerd en uitgevoerd. In oktober namen leden 
van zestien golfbanen deel aan de najaarsenquête. 
Voor deelname aan de Players First-enquêtes in 
april, juli en oktober van dit jaar hebben zich maar 
liefst vijftig banen opgegeven.

Players First: 
u vraagt, wij maaien

Lodewijk Klootwijk van de NVG hield op het Nationaal Golf & Groen Symposium een presentatie over Players First, een Deens klanttevredenheids- 

programma voor golfers. De grote animo voor deze meettool maakt duidelijk dat golfbanen hier brood in zien. ‘Ook greenkeepers, en alle andere  

verantwoordelijken voor het onderhoud van de baan, kunnen zich nu focussen op wat de klant het belangrijkste vindt’, aldus Klootwijk.

Auteur: Santi Raats
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5 min. leestijd

Wie zou de baan promoten?
Het programma berekent de NPS, oftewel de net 
promotor score, om te laten zien wanneer men 
duurzame omzetwaarde gaat creëren. Eigenlijk 
staat NPS voor de vraag aan de klant: hoe waar-
schijnlijk is het dat jij dit product zou aanraden bij 
vrienden of familie? Want promotor betekent niet 
meer of minder dan ‘iemand die promoot’.  
De NPS laat zien op welke punten golfbanen  
klantontevredenheid kunnen ombuigen naar 
klanttevredenheid. 

Players First doet dit op het gebied van golfbaan-
onderhoud, clubs, golfscholen en horeca.  
De mening van clubleden, greenfee-spelers en 
nieuwe golfers wordt inzichtelijk. Ook kunnen 
banen hun eigen score vergelijken met de  
gemiddelde score van alle banen.  

NPS-berekening
De NPS is het verschil tussen het percentage 
respondenten die een score geven van 9 tot 10,  
de ‘promotors’, en degenen die een score geven 
van 0 tot 6, de ‘criticasters’. Hiertussenin zitten de 
‘passief tevreden’ respondenten, die waarderen 
met een 7 tot 8. Als het percentage promotors  
30 procent is en het percentage criticasters  
25 procent, dan bedraagt de NPS +5. Klootwijk: 
‘Voor verschillende NPS-programma’s zijn tot nu 
toe honderdduizend deelnemers geïnterviewd.  
De algemene uitkomst is dat er een directe  
correlatie bestaat tussen toekomstig succes en een 
hoge NPS-score. Apple zit bijvoorbeeld op een NPS 
van circa 70. De zestien golfbanen die vorig jaar 
deelnamen, zaten gemiddeld op een NPS van 28. 
In Scandinavië zitten de banen op 45 tot 52.  

Je zou kunnen zeggen dat de golfbanen in 
Nederland laag scoren, maar dat kun je beter  
interpreteren als: er zijn nog volop kansen op  
verbetering.’

Representatief
Ruim 40 procent van de clubleden die de enquête 
in het najaar van 2016 door de NVG toegestuurd 
kregen, heeft hem ingevuld. ‘Dat percentage is zeer 
hoog en ruim voldoende om representatief te zijn 
voor de hele groep’, zegt Klootwijk. ‘We onder- 
vragen de leden driemaal per jaar. Golfbanen  
krijgen dus al snel resultaten te zien. Daar kunnen 
ze direct mee aan de slag.’

Slechte winst versus goede winst
Wat maakt deze meettool zo waardevol? ‘Bedrijven 
rekenen in winst en verlies. Maar winst is niet altijd 
duurzame winst’, legt Klootwijk uit. ‘Een voorbeeld 
van slechte winst is winst die ontstaan is door 
omzet met weinig waarde voor de afnemer, bij-
voorbeeld door kortingsacties. Deze zorgen niet 
voor loyale klanten. Good profits zorgen voor een 
duurzamere relatie met de klant. Er ontstaat vol-
doende waarde om de klant te binden aan de  
leverancier. De belangrijkste vraag is: hoe kun je 
een klant voor de lange termijn aan je binden?  
Op het gebied van greenkeeping geldt: er gaat 
veel tijd en geld naar het onderhoud van golf-
banen, maar er is nog nooit in beeld gebracht aan 
welk onderhoud de klant de meeste waarde hecht 
en welk effect dat heeft op de net promotor score.’

Handvatten
‘Het programma brengt voor elke discipline  
prioriteiten in kaart’, legt Klootwijk uit. ‘ 

Dat betekent voor greenkeepers dat zij met hun 
baancommissie of manager de doelen voor het 
jaar erop kunnen scherpstellen. Maar ook dat 
banen elkaar onderling kunnen gaan helpen.  
Zij zien in het programma welke banen goed  
scoren op welke punten volgens de NPS. 
Vervolgens kunnen ze bij elkaar op bezoek gaan 
om van elkaar te leren.’

Beoordeling en NPS-score
Tijdens de presentatie van Klootwijk op het 
Nationaal Golf & Groen Symposium was te zien  
dat een baan gemiddeld scoorde qua beoordeling 
van de tees en de rough, maar dat er nog ver-
beteringen mogelijk waren ten opzichte van het 
gemiddelde met betrekking tot de zoektijd naar de 
bal: gemiddeld een 5,9. Een andere baan was zeer 
goed in het uniformeren van de greens en het  
markeren van afstanden, maar kon nog hoger  
scoren ten opzichte van het gemiddelde op het 
informeren over werkzaamheden: gemiddeld een 
6,9. Niet altijd loont het om tijd, geld en energie 
te steken in een onderdeel om de beoordeling zo 
hoog mogelijk te krijgen. Players First laat namelijk 
tegelijkertijd zien aan welke onderdelen de  
respondenten de meeste waarde hechten. 
Klootwijk geeft een voorbeeld uit Denemarken:  
‘In Denemarken werden de tees beoordeeld op 
een 8,5. Ze werden dan ook drie tot vier keer per 
week gemaaid. Men besloot op een gegeven 
moment om de tees nog maar tweemaal per  
week te maaien. Wat bleek? De NPS-score zakte 
slechts met een tiende. De tijd en het geld die  
vrijkwamen door het minder vaak maaien,  
konden zij steken in andere zaken waar dat  
nodig was.’

Lodewijk Klootwijk, NVG

ACTUEEL

De ‘amateur’ brengt 

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

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

De kracht van 
samenwerking 

We make
golfers 
happier!

www.ahademan.com

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

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

OOK ZIN IN 
EEN GOED 
ADVIES?

THE WEED CONTROL COMPANY

!

Turbinestraat 16A, Veenendal | +31 (0)318 469799 |  info@heatweed.com | HEATWEED.COM

WAVE WEED CONTROL IS NU HEATWEED TECHNOLOGIES

@heatweed
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Communicatie belangrijker dan fairway- 
onderhoud
De enquêtes onder de Nederlandse golfbanen 
toonden over het algemeen aan dat er meer tijd 
aan de fairways wordt besteed dan de leden nodig 
vinden. Zij hechten vooral veel waarde aan het 
informeren over werkzaamheden. Dat houdt in 
dat men wellicht minder tijd moet stoppen in het 
leveren van topprestaties op de fairways en meer 
tijd in communicatie met de spelers. Die ergeren 
zich daarnaast aan bunkers en aan het onderhoud 
ervan. Klootwijk lacht: ‘Je zou ze kunnen dicht-
gooien. Het scheelt veel geld als je die niet meer 
hoeft te onderhouden.’ Hij vervolgt op serieuzere 
toon: ‘Men kan ook alternatieve onderhouds-
methodes bedenken. Zo heeft De Enk op De 
Sallandse een nieuw zandmengsel toegepast dat 
zorgt voor minder uitspoeling. De bunker ziet er 
dus beter uit met minder onderhoud.’

Communiceren over NPS met de spelers
Het is volgens Klootwijk essentieel om de  
resultaten uit de Players First-enquête te delen 
met de golfers. 'Laat zien hoeveel jouw vereniging 
op welke onderdelen heeft gescoord. En vertel 
aan welke punten je gaat werken. Toon ook welke 
veranderingen hebben plaatsgevonden. Neem de 
clubleden mee in het gehele proces.’

Respondentengroepen
Er zijn vier doelgroepen in het Players First-
programma: nieuwe spelers, leden, greenfee- 
spelers en oud-spelers. Zij hebben allemaal hun 
eigen enquête. Zo ligt bij greenfee-spelers de 
nadruk op parameters zoals de baankwaliteit en 
de service op de golfbaan; voor leden gelden 
zaken zoals baankwaliteit, de dagelijkse sfeer op 
de club en trouw aan de vereniging. De enquête 
voor nieuwe spelers richt zich sterk op de eerste 

speelperiode binnen een lidmaatschap, korting op 
beginnerscursussen en de service van de receptie. 
Oud-leden wordt natuurlijk in eerste instantie 
gevraagd waarom ze zijn vertrokken.

Zodra het reserveringssysteem is gekoppeld aan 
het programma, stuurt de NVG de enquête naar de 
greenfee-spelers. Klootwijk: ‘Eenmaal in de twee 
tot drie maanden sturen we de greenfee-spelers 
een enquête. Banen hebben gemiddeld twintig 
greenfee-spelers per dag. De helft ervan vult de 
vragenlijst in; dat levert een aardig beeld op van 
hoe je ervoor staat met de baan. Een greenkeeper 
die voortdurend het Players First-programma in 
de gaten houdt, kan zo dagelijks zijn prioriteiten 
bijstellen.’

Alles draait om de klant
De NVG sluit met Players First aan op de nieuwe 
weg die golf is ingeslagen, namelijk die van duur-
zaamheid. Niet alleen in het omgaan met het 
milieu, maar ook door het gerichter inzetten van 
mensen en middelen. Klootwijk: ‘Vroeger ging het 

altijd om de golfbaan, maar tegenwoordig draait 
het om de klant. Het is wellicht lastig voor de  
vakman om te accepteren dat de mening van de 
amateur telt, maar die amateur betaalt wel de 
greenfee of het lidmaatschap. We moeten er alles 
aan doen om de klant tot een promotor te maken.’ 

ACTUEEL

Veel spelers ergeren zich 

aan bunkers

Greenkeepers kunnen hun 

doelen scherper stellen

Klootwijk: ‘Je zou kunnen 

zeggen dat de golfbanen 

in Nederland laag scoren, 

maar dat kun je beter 

interpreteren als: er zijn 

nog volop kansen op 

verbetering.’

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6480
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Baancommissaris van De Semslanden pleit voor outsourcing van greenkeeping

Hoogsteen is al zeventien jaar lid van De 
Semslanden. Hij is een enthousiast golfer en 
sinds anderhalf jaar actief binnen het bestuur. 
Als bestuurslid heeft hij de portefeuille van 
de baan gekregen, met als functienaam baan-
commissaris. Na twintig jaar directeurschap 
bij Waterleidingmaatschappij Drenthe ging 

Hoogsteen vorig jaar met pensioen. Tijdens zijn 
werkend leven gaf Hoogsteen vijftien jaar leiding 
aan het greenkeepingteam op de Drentsche Golf 
en Country Club. Door deze werkervaringen bezit 
Hoogsteen ruime bagage op dit gebied, die hij op 
De Semslanden goed kan gebruiken. 

Kennis en zakelijkheid
Hoogsteen legt zijn filosofie op tafel: ‘Ik denk dat 
golfbanen – ik spreek over ledenbanen, niet over 
commerciële – hun onderhoudstaken beter aan 
de markt kunnen overlaten. Met deze werkwijze 
kan men geld besparen. Het is dan wel belangrijk 
dat de golfbaan zakelijk met de markt omgaat en 

Karst Hoogsteen: ‘Onderhoud 
door de markt is voordeliger, 
mits je strak regie voert’
Het afgelopen decennium heeft het uitbesteden van baanonderhoud aan marktpartijen een vlucht genomen. Ook de professionalisering van de markt 

op het gebied van greenkeeping is anno 2017 duidelijk zichtbaar. Op het Nationaal Golf & Groen-symposium in Driebergen hield baancommissaris van 

golfbaan De Semslanden Karst Hoogsteen een betoog over de voordelen van outsourcen. ‘Zorg dat je als ledenbaan de cruciale kennis in huis houdt’, 

raadt hij aan. ‘Maar verder kunnen ledenbanen het onderhoud beter aan de markt overlaten.’

Auteur: Santi Raats
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besparingen zoekt in man- en machine-uren door 
het maken van de juiste keuzes. Zakelijk omgaan 
met de markt betekent dat men als club zelf cruci-
ale kennis in huis heeft, zoals kennis over greens. 
Plus dat men de onderhoudsportefeuille geeft aan 
een bestuurslid dat beschikt over marktkennis. Pas 
dan kunnen de golfbaan en de aannemer optimaal 
van elkaar profiteren.’

Structuur
‘Ik draag als baancommissaris de verantwoorde-
lijkheid voor de baan’, legt Hoogsteen uit over de 
structuur binnen het golfbaanonderhoud. ‘Samen 
met hoofdgreenkeeper Arie Wiechertjes, die in 
dienst is van de golfbaan, stemmen we het hele 
onderhoudsprogramma en eventuele renovaties 
af met een groep golfers van hoog tot laag niveau, 
van handicap 5 tot aan 30. We krijgen hulp van de 
Commissie Groen, die bestaat uit twaalf tot twintig 
vrijwilligers. Zij leveren wanneer dit nodig is hand- 
en spandiensten, vooral op het gebied van bunker-
onderhoud en het versnipperen van snoeihout. Dit 
alles onder leiding van de hoofdgreenkeeper. Het 
onderhoud van de baan komt voor een belangrijk 
deel voor rekening van aannemer Freddy Dijk van 
Hoveniersbedrijf Dijk BV. De golfbaan huurt het 
noodzakelijke machinepark en de manuren in. 
Daarnaast verzorgt aannemer Dijk alle inkopen, 
zoals zand en gewasbeschermingsmiddelen.’

Besparingen
In totaal heeft De Semslanden sinds vorig jaar een 
besparing gerealiseerd van meer dan een ton. Een 
niet geringe besparing, dus. Deze budgetdaling 
heeft de golfclub voor elkaar gekregen dankzij 
scherpe afspraken met de aannemer en besparin-
gen op manuren, door de juiste keuzes te maken 
op onderhoudsgebied. Slim werken, dus. ‘Niet 
door lukraak te kijken naar wat goedkoper kan, 
maar vooral door besparingen te koppelen aan 
wat spelers wel of niet belangrijk vinden’, zo legt 
Hoogsteen uit. 

Scherpe, marktconforme prijs
De Semslanden betaalt voor het machinepark een 
jaarlijkse huurprijs, gebaseerd op rente, afschrij-
vingen, verzekeringen en onderhoud. Daarbij wor-
den er goede afspraken gemaakt over de termijn 
waarop machines vervangen moeten worden. Voor 
de aannemer geldt dat hij scherpe huurprijzen kan 
neerleggen omdat hij meerdere golfbanen onder-
houdt. Het is onmogelijk, zo stelt Hoogsteen, om 
voor hetzelfde geld een eigen greenkeepingteam 
te laten draaien, vooral omdat een eigen team in 
de winter ‘duimen draait’. ‘Natuurlijk vinden wij als 
golfvereniging wel dat een aannemer iets moet 
kunnen verdienen’, aldus Hoogsteen.

Professionaliseringsslag aannemerij
Critici van outsourcing van onderhoud wilden 
vijftien jaar geleden nog weleens roepen dat 
goedkoop door de aannemer duurkoop is voor de 
golfbaan, omdat de aannemerij niet over hetzelfde 
kennisniveau zou beschikken als greenkeepers in 
dienst van golfbanen. Destijds waren greenkeepers 
ook nog voorzichtig met in dienst treden bij een 
aannemer. Deze tendens is ten goede veranderd 
voor de marktpartijen. Hoogsteen beaamt dat de 
aannemerij in het algemeen een grote professio-
naliseringsslag heeft gemaakt op het gebied van 
greenkeeping. ‘Hoveniersbedrijf Dijk heeft zich het 
vak uitstekend eigen gemaakt in de meer dan vijf-
tien jaar dat ze hier op De Semslanden het onder-
houd doen. Alles wat we verlangen als het gaat om 
de uitvoering kunnen we met een gerust hart aan 
hen overlaten. De prijs-kwaliteitverhouding is ook 
uitstekend.’

Cruciale kennis in eigen huis
Hoogsteen vindt het wel verstandig om kennis die 
cruciaal is voor het spel, bijvoorbeeld over greens, 
in eigen huis te houden. ‘Een golfbaan moet zelf 
goed kunnen inschatten of de baan open kan of 
dicht moet; in ons geval doen de baancommissaris 
en de hoofdgreenkeeper dat. Onze hoofdgreen-
keeper is onze specialist op het gebied van ziekten 
en plagen. Wij maken het beleid op al deze punten 

6 min. leestijd

V.l.n.r.: Arie Wiechertjes (hoofdgreenkeeper), Karst Hoogsteen 

(baancommissaris), Freddy Dijk (Hoveniersbedrijf Dijk BV).
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INTERVIEW

zelf. In principe zijn wij 365 dagen per jaar open, 
met zomergreens. We zijn ook in januari open 
gebleven totdat de dooi inviel. We zien dat de 
stress op de greens in de winter meevalt. We heb-
ben dus geen behoefte aan wintergreens. We heb-
ben wel wat last van sneeuwschimmel, maar dat is 
voornamelijk door de aanhoudende vochtigheid 
en het mistige weer. Er is al tijden geen echt droog 
weer geweest. Zodra het weer droger wordt, zal 
de stress vanzelf verdwijnen; door een combinatie 
van de juiste graslengte op de greens, zon en wind 
herstelt eventuele stress snel. We bestrijden de 
sneeuwschimmel verder niet, want een green als 
een biljartlaken is niet onze hoofdprioriteit.’

Flexibiliteit
Golfbanen die vandaag de dag het onderhoud 
nog bewust in eigen beheer hebben, vinden de 
flexibiliteit van een eigen greenkeepingteam een 
belangrijk voordeel. Zo kan men bijvoorbeeld 
vlak voor een wedstrijd snel nog even een natte 
plek op de fairway wegwerken. Voor Hoogsteen 
telt dit argument absoluut niet. ‘Onze aannemer 
is zeer flexibel. Hoewel hij ook de golfbanen De 
Compagnie, Duurswold, Westerwolde en zijn eigen 
golfbaan in Appelscha in onderhoud heeft, staat hij 
altijd voor ons klaar wanneer we hem extra nodig 
hebben. Natuurlijk anticiperen we daarbij op onze 
bijzondere activiteiten. Extra onderhoud daarvoor 
calculeren we van tevoren in.’
Een ander voorbeeld: fluitenkruid is een prachtige 
plant, maar in bospercelen is het een ramp wan-
neer je er als speler je bal in verliest. ‘Bovendien 
is het hier en daar een plaag, net als zevenblad’, 
vertelt Hoogsteen. ‘Chemische bestrijding doen we 
niet meer. Dan is het efficiënter om vier man tege-
lijk in te huren dan dat één hovenier één tot twee 
weken met zijn bosmaaier bezig is met verwijde-
ren. Vier man zijn in een dag klaar. Dat kan alleen 
met een flexibele marktpartij en onze aannemer is 
dat zonder meer.’

Communicatie met de aannemer
Voor een geslaagde samenwerking met een aan-

nemer raadt Hoogsteen wel aan om te investeren 
in de relatie. ‘Als golfvereniging moet je je koppie 
erbij houden wanneer je met een aannemer werkt. 
Weten wat er speelt op de baan en duidelijk aan-
wezig zijn door ferme aansturing. De Semslanden 
heeft vooral het afgelopen jaar heel goede en 
structurele communicatie opgebouwd tussen het 
bestuur, de hoofdgreenkeeper en de aannemer.’ 

Samenwerkingslandschap
Hoogsteen werkt niet alleen samen met de hoofd-
greenkeeper en de aannemer; hij vraagt ook gere-
geld om feedback van de spelers. ‘Wij hebben vijf-
honderd deskundigen op de baan rondlopen. Dat 
is niet altijd even handig, maar het gaat erom dat 
je kaders schept voor feedback. Voor het ontwerp 
van de nieuwe hole 9, een eilandhole, hebben we 
tekeningen opgehangen in het clubhuis en reac-
ties verzameld van zowel hoge als lage handicap-
pers. Daarnaast zijn er buiten paaltjes in de grond 
uitgezet op de plek van de nieuwe hole, om te 
laten zien hoe groot de hole zou worden en welke 
vorm hij zou krijgen. Hierdoor kregen spelers een 
duidelijk beeld. Ook tijdens het werk hebben we 
feedback verzameld, zodat de werkzaamheden 
waar nodig bijgesteld konden worden.’
‘Omdat er veel gebeurt op de baan, leven de leden 
mee en worden ze enthousiast. Ze denken mee, 
helpen mee. Bij de aanleg van een nieuwe hole 
heb ik spelers erbij betrokken,’ zegt Hoogsteen 
tevreden. ‘Je moet er wat voor doen om leden aan 
je te binden. Je moet ervoor zorgen dat de leden er 
niet zijn voor de vereniging, maar dat de verenging 
er is voor de leden. De gemiddelde baan heeft te 
maken met dalende ledenaantallen, maar wij zijn 
het afgelopen jaar gegroeid naar 824 leden.’

De klant is koning
‘We focussen ons op wat de speler belangrijk vindt, 
niet meer op wat wij als golfbaan mooi vinden. De 
klant is koning, maar dan moet je wel weten wie 
je klant is. Vergrijzing is een actueel thema onder 
onze leden. Daar moet je het spel op afstemmen. 
We besteden extra aandacht aan de vindbaarheid 

van de bal. In bospercelen waar de bal niet komt, 
hoeft het niet schoon te zijn, maar waar de bal 
wel komt, moet de situatie bespeelbaar zijn. Als 
de speler de bal vindt, moet hij hem eruit kunnen 
chippen, nog los van de speelsnelheid. We hebben 
ook besloten om geen landschappelijke bunkers 
aan te leggen met 20 centimeter hoog gras langs 
de randen. De gemiddelde handicapper van 25 tot 
30 komt dit soort bunkers nooit uit. Omdat onze 
doelgroep uit veteranen bestaat, moeten wij als 
golfbaan het spel simpel houden.’

Stimp 8 in plaats van 11
Een ander voorbeeld dat Hoogsteen noemt, is het 
bewust laag houden van de stimp. Van sommige 
bezuinigingsmaatregelen merkt de speler namelijk 
niets. ‘Net als veel andere banen kan onze golfbaan 
toe met gemiddeld stimp 8 op de green, wellicht 
stimp 9. In elk geval is stimp 11 of 12 nergens voor 
nodig. Dat maakt het onderhoud een stuk duurder, 
en voor wie? De gemiddelde handicap op onze 
baan is 25 tot 30. Voor stimp 11 of 12 moet je wel 
heel erg goed zijn; anders rolt de bal snel van de 
green. Dat is zeer vervelend voor het grootste deel 
van de spelers op onze baan. We houden het gras 
op de greens dus een klein beetje langer. Dat ver-
laagt de kosten sterk. Bovendien is langer gras ook 
beter bij het managen van ziekten. Dit jaar schaf-
fen we een roller aan, om met een wat lagere stimp 
een goede rol op de green te garanderen.’ 

Omvorming van semi-rough
Een van de keuzes die bij De Semslanden wer-
den gemaakt, was het laten verdwijnen en bij de 
fairway voegen van de semi-rough. ‘We hebben 
de strook semi-rough anderhalf jaar geleden afge-
schaft. Het spel blijft hetzelfde. Het viel wel even 
op, natuurlijk, maar nu heeft niemand het er meer 
over. Het scheelt een extra maaironde.’

Toekomstproof
Het maken van de juiste keuzes, afgestemd op de 
klant, en het introduceren van vrijwilligerswerk 
besparen samen wel meer dan een halve fte 
greenkeeping. Na een paar jaar verlies draait De 
Semslanden weer met een positief resultaat. Dit is 
geheel en al bereikt zonder contributieverhoging 
tussen 2014 en 2016. ‘We zijn op de goede weg, 
ook voor de toekomst’, aldus Hoogsteen. 
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Al lang zijn kweekbedrijven bezig om de prestaties 
van hun graszaad te verbeteren. Modern graszaad 
is feitelijk een hoog-technologisch product, maar 
hoewel moderne rassen op tal van fronten on- 
tegenzeggelijk veel beter presteren dan hun voor-
ouders, blijft graszaad in de periode net na uitzaai-
en heel gevoelig. Fieldmanagers en greenkeepers 
weten dat en proberen hun gras in die cruciale 

jeugdperiode zo goed mogelijk te vertroetelen, 
onder andere door vaak te beregenen. Dat is vaak 
makkelijker gezegd dan gedaan. Een vers opge-
maakt vochtig zaaibed lijkt een gespreid bedje 
voor de jonge grasplant, maar de werkelijkheid is 
dat door een schrale oostenwind en slechts een 
heel klein beetje zon de bovenste centimeter van 
de toplaag binnen een uur helemaal verdroogd 
kan zijn. Volgens productmanager Olaf Bos van 
Barenbrug geeft bovenstaand voorbeeld in a 
nutshell aan waarom Barenbrug een gras- 
coating op de markt heeft gebracht die uitgaat van 
een verbetering van het watermanagement. Bos: 
‘Onze ervaring is dat het wel of niet beschikken 
over water door de jonge plant de belangrijkste 
beperkende factor is.’ Uit onderzoek dat Barenbrug 
in samenwerking met Aquatrols heeft opgestart, 
blijkt dat water eigenlijk altijd de meest kritische 
factor is. Als er geen water beschikbaar is, gaat de 
net ontkiemde jonge grasplant ondanks alle goede 
zorgen het hoekje om. 

Aquatrols
Jan van den Boom is als accountmanager in 
Nederland al jaren betrokken bij het Aquatrols-
project: ‘Aquatrols is een bekende partij in de 
markt en is vooral bekend vanwege het product 
Revolution, en daarvoor onder meer vanwege 
Primer. Aquatrols heeft veel kennis en ervaring  
met watermanagement. Ze hebben een grote 
database met allemaal verschillende water- 
management technologieën en uiteindelijk werd 
na jaren van onderzoek een watermanagement 
technologie gevonden die perfect paste in combi-
natie met graszaad. Op dit moment is de techno-
logie beschikbaar in combinatie met roodzwenk 
grassen. Barenbrug heeft aangekondigd het onder-
zoek door te zetten met onder andere Engels raai-
gras, veldbeemdgras en struisgrassen. Barenbrug 
heeft op diverse golfbanen proeven gedaan, onder 
andere op de Eindhovensche Golf en golfbaan  
De Pan. Volgens Van den Boom zouden de green-
keepers van deze banen staan te popelen om 
met de nieuwe technologie aan de slag te gaan, 

Barenbrug introduceerde op de BTME sport- en golfbeurs in het Engelse Harrogate een nieuwe zaadbehandeling voor zijn Europese dealers, of,  

in goed Engels: seed enhancement technology. Deze zaadbehandeling is er in veel maten en soorten. Kweekbedrijf Barenbrug voegt hier nog een extra 

hoofdstuk aan toe: een zaadbehandeling gebaseerd op watermanagement. 

Auteur: Hein van Iersel

Een gegarandeerd goede 
vestiging door nieuwe seed 
enhancement technology 
van Barenbrug 

‘Je hoort vaak dat gras-
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het versnellen van de 
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en zouden ze eigenlijk ook nu al Engels raaigras 
met de nieuwe coating willen hebben voor op de 
fairways. Barenbrug heeft echter besloten dat dit 
product pas op de markt komt als het kweekbedrijf 
na uitgebreide proeven ervan overtuigd is dat het 
ook goed werkt in combinatie met Engels raaigras 
en andere grassoorten. 

Watermanager 
Yellow Jacket Water Manager heeft als doel het 
grasplantje door de kritische eerste periode te  
helpen. Olaf Bos: ‘Je hoort vaak over grascoatings 
dat ze zouden helpen bij het kiemen of versnellen 
van de kieming. Dat is echter onzin. Het kiemen 
van het zaad zit ingebakken in het DNA van de 
plant en kan niet veranderd worden. 
Bos: ‘Het gaat er dus om de plant door de  
vestigingsperiode te helpen. Yellow Jacket Water 
Manager doet dat door rondom de wortelzone van 
de plant het beschikbare water beter te managen 
en te benutten.’ Volgens Bos kun je ook na verloop 
van enkele maanden nog zien dat een roodzwenk-
plant die met een Yellow Jacket Water Manager is 
uitgerust een gelijkmatiger gevormde wortelpluim 
heeft. Dit heeft te maken met de gelijkmatige 
bevochtiging van de toplaag. Veel greenkeepers 
zullen dat overigens herkennen van een toplaag 
waarbij geen wetting agents zijn gebruikt.  
De wortels volgen daarin de preferente banen 
waarin het water wegzakt naar de ondergrond.

Yellow Jacket is de enige coating die een positief 
effect heeft op het gebied van kiemingssucces, 
snelheid én het succes van vestiging. Andere 
methoden hebben volgens Barenbrug geen of 
amper effect op het succes van de kieming en de 
vestiging, omdat ze geen invloed hebben op een 
betere beschikbaarheid van het aanwezige water.

Verzekeringspremie 
Je zou Yellow Jacket volgens productmanager Bos 
misschien het best kunnen vergelijken met een 
verzekeringspremie. Als je gedurende de complete 
ingroeiperiode perfect weer hebt, is het effect 
minimaal. De praktijk wijst uit dat dit een utopie is. 
De coating levert onder alle omstandigheden een 
positieve bijdrage, maar bij stress, zoals droogte, 
waterafstotende grond, zout etc. is het voordeel 
het grootst. Een soort verzekeringspremie dus. 

ADVERTORIAL

Jan van den Boom

Olaf Bos

De coating levert onder 
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WERELDWIjD ONDERZOEK
• Aquatrols HQ Paulsboro, NY 
• Dr. Bernd Leinauer, New Mexico State University
• Dr. Mike Fidanza, Penn State University 
• Universities of Florida and Texas
• Dr. Ruth Mann, STRI, Bingley UK 
• Landlab – Vicenza Italy 
• Tientallen praktijkproeven op golfbanen.
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Blec laser-Grader

Blec cultipack seeder

Blec power Box rake

productie 
Blec machines 
door redexim

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

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

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

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