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40 Woeste Kop op naar 
GEO - wat hangt hen 
boven het hoofd?

Mocht u ooit eens op de ruim 60 meter hoge watertoren van Axel staan, dan 

snapt u waarschijnlijk direct waarom Golfclub De Woeste Kop dit jaar gaat voor 

een GEO-certificaat. Vanaf de toren wordt u getrakteerd op een prachtig uitzicht 

op het Zeeuwse natuurgebied Smitsschorre, waarin een 18-holesgolfbaan zich te 

midden van kreken en bossen uitstrekt. Dit gebied wil De Woeste Kop veiligstel-

len voor de toekomst door duurzaam beheer te waarborgen. Een GEO-certificaat 

is daarbij praktisch onmisbaar. 
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Optimale bemesting 
van de green

Bemesting is een krachtig instrument in de 

handen van greenkeepers; door het gebruik 

van onevenwichtige producten en wisselen-

de doses kan het gras beschadigen. Dankzij 

uitgebreid onderzoek aan de Zweedse 

Landbouwuniversiteit (SLU) gedurende een 

periode van dertig jaar was het mogelijk het 

optimale mengsel van voedingsstoffen voor 

planten vast te stellen. 

Arjen Westeneng: ‘Blijf investeren 
in een goede beregening’

Greenkeeper of the Year Arjen Westeneng van H4A 

Groen, gasthoofdredacteur van deze Greenkeeper-

editie, brengt beregening naar voren als item: ‘Met 

het oog op de Green Deal is geel het nieuwe groen 

geworden. Maar dat betekent niet dat beregening 

overbodig wordt! Golfbanen doen er verstandig 

aan om zich te richten op precisieberegening. Dat 

vraagt de nodige investeringen, zowel in berege-

ningsapparatuur als in ondersteunende 

meetapparatuur.’

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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Complexe technologie vraagt veel 
dagelijks onderhoud

Gasthoofdredacteur Arjen Westereng ziet greenkeepers 

worstelen met de beheersbaarheid van de onderhouds-

kosten van hun machinepark. ‘Bij de één is de factuur 

voor het winteronderhoud vele malen hoger dan bij de 

ander. Je vraagt je af waar dat verschil vandaan komt. 

De vraag rijst of dagelijks onderhoud het verschil maakt.’ 

Greenkeeper legde die vraag voor aan een tweetal 

experts. 

‘Ervaring in het buitenland brengt je als greenkeeper op 
een hoger plan’

Greenkeeper Ralf Smeets vertelt over zijn ervaringen tijdens zijn stage op Harbour 

Town Golf Links in South Carolina (VS). In september 2017 kreeg de regio te maken 

met de orkaan Irma. Zijn stage werd mede mogelijk gemaakt dankzij opleidings-

fonds Pro Turf Care. 
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Golfbaan Heelsum in 
golfbaan top 100
Golfbaan Heelsum is begin dit jaar met stip bin-
nengekomen op nummer 17 in de Nederlandse 
golfbaan-top 100 van www.top100golfcourses.
com. Volgens de golfbaan is dit een blijk van waar-
dering van de bezoekers, die het baanonderhoud 
positief beoordelen. De website www.top100golf-
courses.com geeft onafhankelijke informatie over 
golfbanen in de hele wereld en stelt golfers in de 
gelegenheid om reviews te geven. Volgens baan-
manager Tim Gorreê is de golfbaan in Heelsum 
een klassieke 27-holes-heidebaan met een links-
karakter, die gelegen is op historische grond. ‘In 
september 1944 vond hier namelijk de Airborne-
landing plaats’, vertelt hij. ‘Als we verder teruggaan 
in de tijd, vinden we nog meer geschiedenis op de 
baan: de smeltrivieren van gletsjers uit de ijstijd, 
die terug te vinden zijn in de droogdalen van de 
baan. Op dit unieke stuk grond heeft architect 
Hertzberger de baan aangelegd.’  Gorreê geeft de 
volgende verklaring voor de hoge ranking van de 
baan, die wordt onderhouden door De Enk Groen 
& Golf: ‘Er is constante aandacht voor kwaliteit. Elk 
jaar weer voert de baancommissie onder leiding 
van Peter Smits verbeteringen uit. Bij een tweejarig 
bunkerrenovatieproject in samenwerking met De 
Enk Groen & Golf, waarbij het zand is vervangen 
en de profilering is aangepast, zijn er onder andere 
twee potbunkers aangelegd. Dit is een zeldzaam-
heid in Nederland.’ De renovaties die sinds 2009 
uitgevoerd worden, zijn van de hand van de 
Schotse baanarchitect Steve Manorch. 
Uit de reviews op de website www.top100golfcour-
ses.com blijkt dat beoordelaars de verbeteringen 
en ook het ecologische beheer zeer waarderen, 
aldus De Enk Groen & Golf. Samen met De Enk 
maakt de Stichting Golfbaan Heelsum zo haar 
ambities waar, aldus het onderhoudsbedrijf. ‘We 
hebben onlangs opnieuw een meerjarig contract 
met De Enk getekend’, zegt Gorreê. ‘Een duidelijke 

blijk van vertrouwen. We zijn heel blij met de 
samenwerking, die in meerdere opzichten succes-
vol is.’ Volgens De Enk is golfbaan Heelsum het hele 
jaar door bespeelbaar en wordt er in ieder seizoen 
weer een andere beleving geboden. ‘In het voor-
jaar kleurt brem de baan geel en vanaf augustus is 
de paarse gloed van heide een lust voor het oog.’

Toro investeert in
drone mapping
Op de Orlando Golf Industry Show heeft Toro
een investering aangekondigd in Greensight
Agronomic, een Amerikaans bedrijf dat gespeci-
aliseerd is in agronomische intelligente technolo-
gieën. ‘Nu de golfindustrie zich uitbreidt, spelen 
efficiënt watergebruik en het toepassen en
verbeteren van technologie een cruciale rol’, zegt
Philip Burkart, vicepresident van Toro's Irrigation
and Lighting Businesses. ‘We kijken ernaar uit om
samen met het Greensight-team diens technologie
te integreren in ons Lynx Central Control-systeem.’
Het Greensight-systeem combineert geautomati-
seerde drones met sensoren. Dit resulteert in
thermische afbeeldingen (thermal mapping) en
analyses, die de golfbaanprofessional helpen om
met minder arbeid de baankwaliteit te verbeteren.

De technologie helpt greenkeepers ook problemen
te detecteren, nog voordat deze zichtbaar worden.
Daarnaast zou het helpen bij het beperken van
water-, kunstmest- en pesticidegebruik.

Nieuwe Jacobsen 
vijfdelige maaier: 
HF600
Jacobsen heeft onlangs de introductie van de 
Jacobsen HF600 aangekondigd: een vijfdelige 
maaier voor fairways en roughs. De HF600 
beschikt over vijf maaiunits. Het bijzondere aan 
de nieuwe machine is dat de bestuurder de 
maaiunits makkelijk kan inklappen. Zo heeft de 
HF600 dus een grote werkbreedte (3,75 meter), 
maar wel een smalle transportbreedte (1,89 
meter). De HF600 kan flexibel ingezet worden. 
Volgens Jacobsen is het model geschikt om 
fairways te maaien, maar heeft hij ook de pre-
cisie om rond bomen en bunkers te maaien of 
in de roughs te werken. De HF600 is uitgerust 
met een Kubota-dieselmotor van 65 pk. Het 
model beschikt verder over een ergonomische 
stoel en bedieningselementen op een ver-
stelbare armleuning, zodat de besturing per 
gebruiker af te stellen is.
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Koert Donkers aan de 
slag bij NGF
Eind 2017 kondigde Joris Slooten zijn vertrek aan 
bij de NGF. Vandaag is bekend gemaakt dat NGA 
voorzitter Koert Donkers bij de NGF aan de slag 
gaat als account manager duurzaamheid en agro-
nomie. Koert Donkers wordt geciteerd op de site 
Golf.nl: 'Als hoofdgreenkeeper heb ik de laatste 
13 jaar met veel plezier mijn werk gedaan. Mijn 
belangrijkste drijfveer is om een bijdrage te leve-
ren aan spelplezier, duurzaamheid en een goede 
prijs-kwaliteitsverhouding. De Golfalliantie heeft 
de uitdaging van de Green Deal Sportvelden met 
beide handen aangegrepen. Hierdoor is een stevig 
fundament gelegd, maar er moet nog veel gebeu-
ren. Het is voor mij een prachtige uitdaging om 
met alle golfbanen in Nederland mijn kennis over 
duurzaam golfbaanbeheer (GEO en agronomie) te 
delen en de beheerders verder te helpen.' 
Donkers zal 1 mei bij de NGF aan de slag gaan 
en zal bij die gelegenheid ook afscheid nemen 
als voorzitter van de NGA. Wie hem in die rol zal 
opvolgen is nog niet bekend. Donkers: 'Wij heb-
ben maandag a.s. vergadering en dan staat dit op 
de agenda.' Naast Koert Donkers zal de afdeling 
Duurzaam beheer worden bemensd door Niels 
Dokkuma en Monique Madsen. Niels Dokkuma 
zal vanaf 1 februari de afdeling Duurzaam beheer 
gaan leiden. Monique Madsen blijft de afdeling 
ondersteunen zoals ze dit altijd al deed.

HGM en de 
Breuninkhof tekenen 
contract
De nieuwe eigenaren van Golfbaan de Breuninkhof 
te Bussloo hebben gekozen voor de Hollandsche 
Greenkeeping Maatschappij voor het onderhoud 
van de baan. De Breuninkhof is per 1 februari in 
handen van golfondernemers Bjorn Beekman en 
Mariette Kruyt. Beiden zijn al een tijd actief in golf 
als eigenaar van Pitch & Putt Golfpark De Star in 
Leidschendam, waar HGM de afgelopen jaren naar 
tevredenheid het onderhoud heeft uitgevoerd. 
Ook dat onderhoudscontract is met vijf jaar ver-
lengd. Met hun succesvolle concept zetten de 
ondernemers op Golfbaan de Breuninkhof in op 
groei, door golf toegankelijk en betaalbaar aan 
te bieden. ANWB Golf en het zakelijke netwerk 
Business Meets Golf zijn belangrijke partners. De 
duurzame beheervisie van HGM past uitstekend in 
het concept, zo laten de partijen weten. Door het 
onderhoud uit handen te geven aan specialisten 
kunnen de ondernemers zich volledig richten op 

het werven en binden van golfers. De eigenaren en 
Hans Schaap, algemeen directeur van HGM, teken-
den het contract op 21 februari. De drie onder-
houdsmedewerkers zijn overgenomen door HGM.

Aha de Man renoveert 
Golf Duinzicht
Aha de Man renoveert momenteel Golf Duinzicht, 
een negenholesbaan op de grens tussen 
Wassenaar en Scheveningen. Golfbaanarchitect 
Alan Rijks en Aha de Man (onderhoudsaannemer 
op Golf Duinzicht) pakken de renovatie profes-
sioneel aan. De bunkers op hole 2 en 5 werden 
op aangeven van Alan Rijks opnieuw vormgege-
ven. Met nieuw aangelegde drainage en speciaal 
onderbouwbunkerzand met daarbovenop ‘hoekig’ 

Cushman onthult 
twee nieuwe 
golfkarren
Het Amerikaanse merk Cushman voegt twee 
nieuwe golfkarren aan zijn assortiment toe: de 
Cushman Hauler 800 en de Hauler 800X. De 
golfkarren zijn ontworpen en geproduceerd 
door Textron. Aanpassingen ten opzichte van 
voorgaande modellen zijn onder meer een 
vernieuwd dashboard en verbeterde zichtbaar-
heid. Het merk heeft zich bij het ontwerp van 
de nieuwe modellen vooral laten leiden door 
onderzoek onder klanten. De Hauler 800-
serie is vooral geschikt voor het lichtere werk, 
aldus Cushman.  Wat betreft aandrijving zijn 
er voor zowel de Hauler 800 als de 800X twee 
opties: er is een benzine- én een elektrische 
variant. De benzinevariant is voorzien van een 
Kawasaki-motor met 13,5 pk; de elektrische 
uitvoering is voorzien van een 48 volt-accu, 
die moet zorgen voor een groter koppel en 
klimvermogen.



De Utrechtse Golfbaan Amelisweerd bestaat uit een 18 holes wedstrijdbaan en 
een 9 holes Par 3 baan. Het totale oppervlak van het landgoed beslaat circa 

65 ha. Het onderhoud van de golfbanen, oefenfaciliteiten en het landgoed wordt 
gedaan door een team van 6 greenkeepers. Vanwege het vertrek van twee 

collega’s, zoeken wij versterking van het team.

Assistent Hoofdgreenkeeper:
• afgeronde opleiding Assistent Hoofdgreenkeeper, of afgeronde 

MBO Groenopleiding
• minimaal 5 jaar ervaring in golfbaanonderhoud

(aankomend) Greenkeeper
• affiniteit met ‘groen onderhoud’

Voor beide functies zoeken we collega’s met:
• teamspirit en leidinggevende capaciteiten

• technisch inzicht
• een flexibele instelling m.b.t. de werktijden en bereid zaterdag 

en zondag te werken

Wij bieden een mooie, groene werkomgeving, een fijne werksfeer 
ontwikkelingsmogelijkheden en hanteren de CAO voor de Golfbranche.

Reageer met motivatie en CV naar mw J. Verkerk, manager@amelisweerd.nl

Golfbaan Amelisweerd · Mereveldseweg 7 · 030-2546648 · www.amelisweerd.nl

Assistent Hoofdgreenkeeper
en

(aankomend) Greenkeeper

Onze golfbaan is aangelegd in 1938 en ligt in 
het duingebied. De baan staat zowel nationaal 
als internationaal hoog aangeschreven. Enige 
jaren geleden werden de greens en de tees 
gerenoveerd, op dit moment worden de 
bunkers onder handen genomen. Daarbij 
beheren wij een prachtig natuurgebied  
van bijna 60 hectare. De KHG&CC haalde 

 
de derde keer.

Onlangs is in ons team van 8 greenkeepers 
een vacature voor een greenkeeper ontstaan. 
Wij zoeken daarom op korte termijn een 
gemotiveerde, enthousiaste medewerker om 
ons greenkeeperteam te komen versterken.

De Koninklijke Haagsche Golf & Country 
Club te Wassenaar zoekt op korte termijn

 
 

Wij zijn op zoek naar een collega met de onderstaande kenmerken:

–    
greenkeeper of hovenier heeft afgerond of bereid is deze te gaan volgen.

–    Werkervaring als (assistent) greenkeeper of hovenier.
–    Teamspirit en in staat zelfstandig te werken.
–     

en op feestdagen te werken.

De arbeidsvoorwaarden van de KHG&CC zijn uitstekend.

Wij verzoeken u   een schriftelijke sollicitatie met een CV en referenties in te  
sturen naar de Koninklijke Haagsche Golf & Country Club, ter attentie van 
de heer Ir. W.F.A. Röell, secretaris-administrateur, Groot Haesebroekseweg 22, 2243 EC 
Wassenaar. Inlichtingen kunnen telefonisch worden ingewonnen bij de hoofdgreenkeeper,  
de heer W.P. Slats tel.: 06-51088525.



NIEUWS

bunkerzand van Heicom zijn deze bunkers sterk 
verbeterd. Op hole 3 is de carry ingekort en van 
dat stuk is de oude toplaag verwijderd. De onder-
grond is opnieuw ondulerend gemoduleerd en 
voorzien van graszoden. Bij het werk op hole 4 is 
de roughzone opgeschoond en verschraald met 
zand uit de ondergrond. Door het zand omhoog 
te halen, krijgen de inheemse planten (zaden) die 
zich in het zand bevinden de kans om te ontkie-
men en te groeien. Hiermee hoopt de aannemer 
de ecologische waarde te verhogen.

Oosthoek wint 
contract Golfclub 
Beveren
Op 5 februari gaven Mark van de Vijver van 
Golfclub Beveren en Piet Oosthoek van de 
Oosthoek Groep BV elkaar de hand, ter bezege-
ling van de contractafspraken voor de renovatie 
van Golfbaan Beveren. Het ontwerp van Golfclub 
Beveren is gemaakt door Dimitri van Hauwaert 
van Diamonds Architecten, die Oosthoek heeft 
benaderd vanwege de goede golf shapers van de 
Oosthoek Groep BV. Deze shapers worden in de 
wandelgangen ook wel ‘de Arie's’ genoemd en heb-
ben al meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van 

aanleg en renovatie van golfbanen. Piet Oosthoek: 
‘Ik ben er trots op dat ik deze vakmensen aan het 
bedrijf heb kunnen binden.’ Oosthoek zal zich de 
komende jaren focussen op aanleg en onderhoud 
van golfbanen en andere sportaccommodaties en 
zal zich inspannen om zoveel mogelijk jonge men-
sen op te leiden. Dat past in de langetermijnvisie 
van het bedrijf. Directeur Piet Oosthoek: ‘Wij zijn 
ontzettend blij met deze eerste opdracht voor een 
golfbaan bij onze zuiderburen en zullen er alles 
aan doen om dit tot een succes te maken!’

Nieuwe bunkerhark 
van John Deere
John Deere introduceert een nieuwe bunkerhark 
met een hydrostatische transmissie: model 1200H. 
De nieuwe 1200H-versie is een aanvulling op het 
bestaande 1200A-model en heeft als extra voor-
deel hydrostatische transmissie. Dit zorgt voor 
een goed duw- en trekvermogen voor een mooie, 
probleemloze afwerking, ongeacht de toepassing, 
zo meldt John Deere. De hydrostatische aandrijflijn 
met driewielaandrijving ontwikkelt veel koppel om 
zware ladingen te kunnen duwen of trekken. De 
stuurratio bedraagt 10:1. In combinatie met een 
compact stuurwiel zorgt dit volgens de fabrikant 
voor een eenvoudige bediening en de mogelijk-
heid om krappe bochten te maken.
De achterste hark met drie elementen levert een 
goed resultaat voor bunker-, veld- of bouwwerk en 
kan bij het wisselen van taken eenvoudig losge-
koppeld worden van de trekhaak. Het schuifblad 
is ontworpen voor eenvoudig heffen en neerlaten. 
De hulpmiddelen zijn eenvoudig te bereiken; 
volgens de fabrikant zorgt dit in combinatie met 
de elektronische bediening voor een maximale 
bedrijfstijd. De nieuwe hark is vanaf dit voorjaar 
verkrijgbaar bij John Deere-dealers.

NiB ScanPro voor 
onafhankelijke periodieke 
golfbaan inspecties 
inclusief onderhoudsadvies 
chemievrij beheer

www.nibscanpro.com   
nibscanpro@gmail.com

Casper Paulussen 
+31 (0)6 579 46 413   

LEADING WATER SOLUTIONS

www.smitsveldhoven.nl

Faillissement voor 
Prograss
Graszaden en meststoffen handelaar Prograss 
uit Barneveld is 27 februari door de rechtbank 
failliet verklaard. Dat valt te lezen op recht-
spraak.nl. Directeur Mark Timmerman laat 
weten: 'Ook Prograss heeft de afgelopen jaren 
last gehad van de crisis. Ontwikkelingen in 
de markt gingen niet aan onze deur voorbij. 
Golfbanen die het moeilijk hadden, budgetten 
die daalden, meer concurrentie, golfbanen die 
het onderhoud uitbesteden aan aannemers, 
etc. Maar gelukkig vonden wij in 2017 weer 
de weg omhoog. Naar nu blijkt echter te laat. 
Meer recente ontwikkelingen hebben ertoe 
geleid dat ik genoodzaakt werd tot deze stap.'
Achter de schermen wordt druk gewerkt aan 
een doorstart. Een leverancier die bij een even-
tuele doorstart betrokken is, laat in een reactie 
weten: 'Ik denk dat ik namens veel leveranciers 
en klanten spreek als ik zeg dat het uit concur-
rentie-overwegingen belangrijk is dat Prograss 
blijft bestaan in de markt.'
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Duurzaam, maar niet 
GEO-gecertificeerd
Golfclub Heiloo staat achter duurzaam beheer, maar vindt de GEO-certificering 
omslachtig, te duur en te tijdrovend

In de rubriek Team in beeld staat ditmaal Golfclub Heiloo centraal, een negenholesbaan in het gelijknamige plaatsje net ten zuiden van Alkmaar. 

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

Auteur: Chris Veldkamp

V.l.n.r.: Piet Bras, Peter Bobeldijk en Folkert Berghuis.
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Golfclub Heiloo bestaat uit een licht glooiende 
negenholesbaan, een paar oefenholes en een 
drivingrange. Het golfterrein bestaat bijna vijftien 
jaar en is 35 hectare groot. Linksachtige holes met 
weinig begroeiing, omringd door polderlandschap, 
zeven kilometer van de kust. Het is een vereni-
gingsbaan (de club is eigenaar van de grond en het 
clubhuis), maar gastspelers zijn van harte welkom.
Het team dat de baankwaliteit bewaakt, heeft drie 
hoofdrolspelers: Folkert Berghuis (baancommis-
saris en lid van het stichtingsbestuur van de club), 
Piet Bras (hoofd baancommissie) en Peter Bobeldijk 
(hoofdgreenkeeper namens aannemer De Enk 
Groen & Golf ). Gemiddeld zijn er elke werkdag 
twee greenkeepers aan het werk op Heiloo. Op de 
dag van ons bezoek is de greenkeeping de drai-
nage aan het doorspuiten. 

Heiloo wijkt in één opzicht sterk af van andere 
banen. Niet de greenkeeping, maar de club koopt 
zaken als graszaad en meststoffen; de club onder-
houdt zelf het contact met leverancier en adviseur 
Prograss. Daar is een verklaring voor. Piet Bras, die 
vanaf de aanleg betrokken is bij de baan, is voor-
malig bollenkweker, voormalig verkoper van mest-
stoffen en graszaden en voormalig voorlichter op 
het gebied van gewasbeschermingsmiddelen. Bras 
is dus deskundig. ‘Het stichtingsbestuur heeft de 
stelposten voor baanonderhoud in eigen beheer’, 
zegt Bras. ‘Dat heeft als voordeel dat we samen 
met de greenkeeping precies kunnen bepalen wat 
er ingekocht wordt. Op een andere baan zou een 
aannemer kunnen bezuinigen op mest voor de 
fairways; bij ons kan dat niet.’ Berghuis: ‘Maar deze 
structuur werkt alleen zolang Piet in de baancom-
missie zit; je moet er verstand van hebben.’
Bras weet door zijn agrarische achtergrond ook 
veel van gewasbeschermingsmiddelen; hij heeft 
de bollenteelt meegemaakt in de jaren dat er nog 
veel gif werd gebruikt. Bras en Berghuis streven 
op de golfbaan echter naar een minimaal gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen. ‘Ik sta er hele-
maal achter dat het minder moet en wij gebruiken 
uiterst weinig’, zegt Bras. ‘Alleen als er schimmel 
dreigt, en dan bijvoorbeeld een halve of driekwart 
dosering, in combinatie met ijzer en kali. Je kunt 
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
minimaliseren door kennis en begeleiding, door 
het op het juiste moment te gebruiken.’

‘Alles op nul zetten ga je niet redden’
Heiloo vult elk jaar de lijst met gewasbescher-
mingsmiddelen in die de golffederatie opstuurt. 
Zoals bekend doet de NGF deze jaarlijkse inventa-
risatie als onderdeel van de Green Deal. Het doel is 
om aan te tonen dat de golfwereld zijn best doet 
om het gebruik aan middelen te minimaliseren. De 
hoop is dat er in 2020 geen volledig verbod komt 
op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
en dat golfbanen over een klein medicijnkastje 
mogen blijven beschikken. ‘Alleen als golf op 
wetenschappelijke wijze onomstotelijk kan aanto-
nen dat er sprake is van een uitstekend duurzaam 
beleid, is een uitzondering wellicht mogelijk’, zo 
wordt het geformuleerd in het jaarverslag van de 
NGF.

‘Uitzonderingen zijn een must’, zegt Bras. ‘Alles op 
nul zetten, dat ga je niet redden als golfbaan. We 
kunnen het niet alleen met ijzer en kali; dan win-
nen de onkruiden en schimmels.’ Berghuis: ‘In lan-
den als Denemarken streven ze ook naar duurzaam 
beheer, maar zijn ze toch iets soepeler. Men beseft 
daar dat golfbanen een recreatieve functie hebben 
en voor werkgelegenheid zorgen.'

Bras en Berghuis onderschrijven het belang van 
pesticidevrij beheer én milieuvriendelijke maatre-
gelen, en daar wordt met golfbaanbeheerder De 
Enk Groen & Golf ook hard aan gewerkt. Met de 
komst van een golfbaan in wat vroeger weiland 
was, heeft zich een rijke flora en fauna ontwikkeld. 
Uit tellingen blijkt dat er meer dan 50 verschillende 

7 min. leestijd
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in beeld
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soorten vogels op de negenholesbaan huizen. Op 
hole 7 is vorig jaar een valkennestkast geplaatst, 
wat al drie pullen heeft opgeleverd. Berghuis: ‘De 
kast is vanaf het begin bevolkt; muizen genoeg 
hier in het veld.’ 

De neuzen van Golfclub Heiloo en de NGF staan 

dus dezelfde kant op, maar de club heeft moeite 
met de GEO-certificering, het proces om het inter-
nationaal erkende duurzaamheidskeurmerk te 
verkrijgen. Zoals bekend moedigt de golffederatie 
GEO-certificering aan en er zijn nu ongeveer 70 
van de ruim 200 banen gecertificeerd. 
Berghuis stuurde Geenkeeper een mail naar aan-
leiding van een column van de hoofdredacteur 
over de vele uitdagingen van greenkeepers en 
golfbanen (nummer 6 van 2017). Een citaat uit de 
column: ‘Ik denk dat de gemiddelde baaneigenaar 
of clubvoorzitter meer grijze haren krijgt van de 
nog steeds magere economische resultaten van 
veel clubs dan van het mogelijk verdwijnen van 
gewasbescherming.’ Berghuis reageerde hierop 
met een mailbericht: ‘Je slaat de spijker op de 
kop. Wij zijn als Golfclub Heiloo drie maanden 
geleden met GEO gestart, maar houden het nu 
wel voor gezien. Veel groenadviesbedrijven en de 
NGF stimuleren deze certificering, maar hebben 
hierin belangen. We hebben geen geld om het 
uit te besteden! Er zit een berg werk in, waar wij 
als bestuur geen tijd voor hebben, met een hoop 
onzinnige vragen die niets met golf of aanver-
wante zaken te maken hebben. Wij kunnen onze 
vrijwilligerstijd wel beter gebruiken. Uiteraard gaan 

wij wel voor een spaarzaam gebruik van allerlei 
middelen, zeker ook om kosten te besparen.’
Aan tafel in het clubhuis lichten Bras en Berghuis 
hun standpunt toe. Bras: ‘We hebben alle feiten en 
cijfers over de baan op een rij, maar voor de GEO-
certificering moet je bijvoorbeeld ook veel vragen 
over de horeca beantwoorden. Kunnen die niet 
weggelaten worden?’ Berghuis: ‘Het GEO-proces 
wordt voor een aantal uur gesubsidieerd. Grote 
banen kunnen iemand inhuren om het werk uit te 
voeren, maar wij zijn een relatief nieuwe vereni-
ging en moeten elke cent twee keer omdraaien. En 
drie jaar na de GEO-certificering begint het hele 
circus opnieuw! Nederland is in mijn ogen een 
beetje doorgeschoten. We hebben onze handen al 
vol aan andere zaken, bijvoorbeeld enkele aanpas-
singen aan onze baan die eraan zitten te komen. 
Er komt hier vlakbij een afslag van de A9; dat bete-
kent dat we de range moeten verhuizen en hole 1 
moeten aanpassen.’ 

‘Nederland wil wel heel erg vooroplopen met 
duurzaamheidscertificaten voor golfbanen’, zegt 
Bras. ‘Maar golf vervuilt ontzettend weinig, op de 
keper beschouwd. Als het gaat om gewasbescher-
mingsmiddelen voor greens heb je bij onze baan 

GOLFCLub HEILOO (GOLFbAAN 
OOSTERZIj)
Club opgericht: 1994
Aantal leden: 350
Baan geopend: 2004
Architect: Alan Rijks
Landschapsarchitect: Theo van ‘t Klooster
Karakter: polderbaan
Aanleg: Grontmij
Onderhoud: De Enk Groen & Golf
Aantal holes: 9
Par: 69
Lengte: 2771 meter
Tees: wit, geel, blauw, rood, oranje
Faciliteiten: drivingrange, twee oefengreens, 
oefenhole
Omvang terrein: 35 hectare
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over 1 hectare. Wij hebben roodzwenkgreens die 
weinig ziektegevoelig zijn. Dat is ook duurzaam 
beheer. We maaien ze op 5 millimeter, soms op 
4,5. In het seizoen worden ze één keer per week 
gerold, waardoor het gras minder gemaaid hoeft te 
worden en minder stress krijgt. We werken aan de 
minimalisering van gewasbeschermingsmiddelen; 
we doen ons best en doen het goed. We zitten 

echt op de goede weg. Dus wat mij betreft krijgen 
we het GEO-certificaat nu al!’ 
Kan de baancommissie van Heiloo het GEO-proces 
niet uitbesteden aan een vrijwilliger op de club? 
werpen we tegen. ‘Het is best moeilijk om vrijwil-
ligers te vinden met groene vingers of een groene 
interesse die ook nog eens tijd hebben’, zegt 
Berghuis. ‘Een nieuwe baancommissaris vinden is 
al heel moeilijk!’

GEO-label voor aannemers
Nu wil het geval dat aannemer De Enk Groen 
& Golf graag wil dat Golfclub Heiloo het GEO-
certificeringstraject afmaakt: omdat duurzaamheid 
en milieubewust onderhoud tot de bedrijfsfilo-
sofie behoren, maar wat ook meespeelt, is dat 
er sinds kort eveneens een GEO-label is voor 
onderhoudsbedrijven. Deze aannemers moeten op 
‘aantoonbaar duurzame wijze het onderhoud van 

golfbanen uitvoeren’. En er is nog een voorwaarde: 
een aannemer komt alleen in aanmerking voor het 
GEO-label als alle golfbanen in onderhoud bij het 
bedrijf het GEO-certificaat verwerven. 
Omdat het GEO-traject afzonderlijke golfbanen 
‘behoorlijk wat inspanning kost’, zoals De Enk het 
formuleert, is het groenbedrijf een samenwerking 
aangegaan met NLadviseurs, het bedrijf dat GEO-
certificeringen begeleidt of uitvoert. Er is een con-
cept bedacht waarin golfbanen uit dezelfde regio 
de inspanningen en kosten verdelen. 
Ook andere aannemers worden proactief bij de 
begeleiding van golfbanen bij de certificering; dat 
gaat ongetwijfeld tot meer ‘GEO-banen’ leiden. 
Maar hoe gaat het nu verder in het geval van 
Heiloo? Hoofdgreenkeeper Bobeldijk van De Enk 
Groen & Golf: ‘Heiloo staat voor duurzaamheid en 
milieubewust onderhoud, maar het moet allemaal 
op papier komen te staan. We onderzoeken nu 

MACHINELIjST
Jacobsen Eclipse 322     greenmaaier
Jacobsen GP 400     tee-/voorgreenmaaier
Jacobsen LF 570     fairwaymaaier
Jacobsen AR 522     roughmaaier
John Deere Gator E     transporter
Toro Sand pro 5020     bunkerhark
Tru-Turf RB48-11A     greenroller
Kioti DS 4510 HS     trekker met voorlader
Hardi NK 600     veldspuit
Shibaura GM 222     handgreenmaaier
Flymo XL 500     luchtkussenmaaier
Stihl FS 410 C     bosmaaier

Peter Bobeldijk Folkert Berghuis Piet Bras

We hebben alle feiten en 

cijfers over de baan 

op een rij voor de 

GEO-certificering

team
in beeld
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Grasvestiging verzekerd 

Niet te stoppen!

NIEUW!
Inzaai & doorzaai van 
golfbanen zonder stress.
 
• Een succesvollere kieming.
• Een verzekerde vestiging.
• Meer overlevende en 

gezonde planten.
• Grotere overlevingskansen 

in extreme omstandigheden.

Een succesvollere kieming.
Een verzekerde vestiging.

Grotere overlevingskansen 
in extreme omstandigheden.

Barenbrug Holland BV • Postbus 1338 • 6501 BH  Nijmegen • Tel: 024 348 81 11

E-mail: info@barenbrug.nl • www.barenbrug.nl

Vredo Dodewaard BV
+31 (0) 488 411 254
verkoop@vredo.nl
www.vredo.nl

De beste in het veld

Demomachine beschikbaar

Alleen met het Vredo-Dubbelschijf-systeem kan dat!

Het is belangrijk dat hetzaad in de 
grond komt en niet op de 
oppervlakte blijft liggen. Als het 
zaad beschut in de grond ligt 
krijgt het de optimale combinatie 
van licht, lucht, vocht en warmte. 
Daardoor kan men een 
kiemingspercentage van liefst 
96% bereiken!
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mogelijkheden om te helpen met de administratie 
en inventarisaties. Een voorbeeld is de inzet van 
een student aan de HAS, als onderdeel van een 
studieproject.’ ‘We wachten nu af wat De Enk voor 
ons voor elkaar kan krijgen’, zegt Bras. Maar hij en 
Berghuis blijven erbij dat het huidige GEO-proces 
een te grote berg werk is. Bras: ‘Het zou al veel 
beter zijn als de GEO-certificering van een golfbaan 
los komt te staan van de certificering van het club-
huis en de horeca. Waar de horeca spullen inkoopt 
en op welke afstand van de golfbaan: wat heeft dat 
met de golfbaan te maken? Als een golfbaan niet 
gecertificeerd is, betekent dat niet dat er gif op 
die golfbaan ligt. De monitoring door de NGF van 
de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen die 
gebruikt wordt op Nederlandse golfbanen, daar 
werken we aan mee en dat is het belangrijkste.’ 
Berghuis: ‘Heel gericht gewasbeschermingsmid-
delen gebruiken betekent een minimaal gebruik.’ 
Bras: ‘En voorkomen is beter dan genezen. We 
gebruiken hier ook zeewier als bodemverbeteraar. 
Je geeft het gras alles wat nodig is om weerstand 
op te bouwen.’

Een droge baan
Bras en Berghuis willen zich concentreren op de 
uitdaging die Heiloo voor de boeg heeft: de range- 
en baanaanpassing die het gevolg is van een nieu-
we aansluiting op de snelweg A9. Dat betekent 
veel gesprekken met de gemeente, omwonenden 

en de eigen leden. En een aanbestedingstraject. 
Berghuis: ‘Het is ook een kans, want hole 1 is de 
laagste hole van onze baan; die kunnen we nu 
gaan ophogen.’ 
De bestaande baan ligt er goed bij en dat is vol-
gens het team voor een groot deel te danken 
aan een goede aanleg. Bij de bouw van de holes 
door Grontmij was het doel een baan die het hele 
jaar bespeelbaar is. Dat is gerealiseerd dankzij 
een zandachtige toplaag, gecombineerd met 18 
kilometer drainage en ruim honderd putten met 
afvoerbuizen. Berghuis: ‘Dat zand zat onder de 
voormalige weidegrond. We hebben hier paral-
lel aan de kust een zandwal, van Limmen naar 
Alkmaar.’ Deze zandrug werd duizenden jaren 
geleden opgeworpen door de zee, reden waarom 

de zandwal ook wel ‘strandwal’ wordt genoemd. 
‘De baan was in 2017 maar acht dagen dicht’, ver-
telt hoofdgreenkeeper Bobeldijk. ‘Vier dagen door 
sneeuw, vier dagen door regen.’ 
Heiloo is dus goed droog, ook al kwam het bin-
nenwater uiteindelijk niet in eigen beheer, zoals 
het waterschap voor de aanleg van de holes had 
aangekondigd. De club kan het waterpeil dus 
niet zelf controleren. En de baan is relatief droog 
ondanks het feit dat het in Heiloo gemiddeld meer 
regent dan elders in het land. Bobeldijk: ‘Vorig jaar 
is hier 1320 millimeter gevallen. Volgens weerman 
Jan Visser was Heiloo in de herfst de plaats met de 
meeste regen.’ 
De concurrentie in Noord-Holland is groot: in een 
straal van 25 kilometer rondom Golfclub Heiloo 
liggen dertien banen. Dan is een altijd bespeelbare 
baan een groot goed. ‘We willen elk jaar ook een 
aantal greenfeespelers trekken en dat lukt goed’, 
vertelt Berghuis. Dat komt ook doordat de baan in 
Heiloo, een ontwerp van Alan Rijks, in de loop der 
tijd mooier is geworden. Bras: ‘We hebben delen 
van de rough opnieuw ingezaaid, nu met rood-
zwenk. Dat wuivende roodzwenkgras is prachtig 
én je vindt je bal veel eerder in dit gras.’Tractorvijzelpomp bij doorspuiten drainage.

Flora en fauna op Golfclub Heiloo.

be social 
Scan of ga naar:   

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-7348
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TEAM IN bEELD 
Een nieuwe rubriek in vakblad Greenkeeper. 
In een uitgebreide reportage stellen wij het 
team voor dat een bepaalde golfbaan onder-
houd. Welke problemen en uitdagingen 
komen ze tegen en hoe lossen ze die op? Ook 
met jouw team in de Greenkeeper? Stuur een 
mail naar: info@greenkeeper.nl.
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Een beheerplan borgt het 
golfbaanontwerp
Terwijl in Cromvoirt de shovels rondrijden om de juiste ondulaties aan te brengen en de bomen op hun plek worden gezet, is NLadviseurs gestart met 

het schrijven van het beheerplan voor de nieuwe topgolfbaan Bernardus. Voorbarig? Zeker niet. Zo’n plan is nodig om ervoor te zorgen dat Bernardus 

ook echt wordt zoals het is bedoeld. 

Auteur: Guido Hamelink, NLadviseurs
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Willekeurig beheer zonder een duidelijke visie, 
aangevuld met een tekort aan vakkennis, is het 
ideale recept voor het weggooien van geld. De 
natuur zomaar haar gang laten gaan lijkt op de 
korte termijn voordelig en weinig arbeidsintensief, 
maar leidt op de lange termijn tot een beeld dat u 
niet wenst. Het terugdraaien van de situatie kost 
dan een hoop geld en inspanning. 

Dit gevaar ligt voor iedere baan op de loer. Hier 
volgt een voorbeeld van hoe het kan gaan.
In de eerste jaren na de aanleg heeft de nieuwe 
beplanting nog niet echt veel massa; het oogt iel 
en klein. Het beeld dat de golfbaanarchitect voor 
ogen had toen hij het ontwerp maakte, wordt nog 
niet benaderd. 
Na verloop van tijd, wanneer de beplanting wat 

is gegroeid, blijkt een aantal soorten niet goed te 
willen groeien. Dit zijn over het algemeen eiken en 
beuken, in tegenstelling tot wilgen en populieren, 
die het een beetje té goed lijken te doen. Ook aan-
geslagen zijn de wilgen en elzen in de oever: die 
groeien pijlsnel, maar niet op de goede plek.

Na 40 jaar zijn de bomen ouder geworden en de 
snelgroeiende soorten (populieren, wilgen) nemen 
zichtbaar jaarlijks in vitaliteit af. Nu komt er een 
keerpunt in de beplanting. Als u de minder vitale 
snelgroeiende bomen verwijdert, vallen er gaten 
in de beplanting en dat geeft een rommelig beeld. 
De bomen die de overhand hadden moeten krij-
gen, zijn niet mooi uitgegroeid door jarenlange 
concurrentie in bosverband. Het laten staan van 
de snelle groeiers zorgt voor veel dood hout en 
daardoor voor gevaarlijke situaties op sommige 
locaties. Kortom, het oorspronkelijke ontwerp van 
de golfbaan is niet uit de verf gekomen. Hoe voor-
komt u dat u in deze situatie verzeild raakt?

Waar het begint
Zodra de golfbaanarchitect de baan verlaat en de 
golfbaan is opgeleverd, begint voor u de uitdaging. 
De intensieve periode waarin de golfbaanarchi-
tect constant bijstuurt om precies die vorming 
en inrichting te krijgen die hij voor ogen had, is 
achter de rug. Nu is het uw beurt om invulling te 
geven aan het beheer en daarmee aan het vervol-
maken van het ontwerp. Het greenkeepingteam 
zet zich in om dat te realiseren en te conserveren. 
Het vastleggen van de visie op spel en natuur is 
daarbij een belangrijk uitgangspunt. Maar er is nog 
een belangrijke stap die hieraan voorafgaat: de 
gebiedsanalyse. Door een goede gebiedsanalyse 
kunt u namelijk bepalen of wat u graag wilt ook 
uitvoerbaar is. 

Als voorbeeld van dit onderdeel staan we even stil 
bij De Goyer Golf & Country Club. De Goyer is aan-
gelegd in de jaren 1999/2000 en ontworpen door 
Bruno Steensels. De beplanting op de golfbaan 
bepaalt voor een belangrijk deel de uitstraling van 
het landschap, en een deel van de bomen heeft 
een zeer strategische positionering. Deze visie 
vormt het uitgangspunt. Vervolgens kijkt u wat 
er mogelijk is. Waar kunnen we ondergroei laten 
groeien en waar niet; past die rietoever nou wel of 
niet daar in de zichtlijn; hoe meten we welke speel-
kwaliteit er bedoeld was? 
Wil de hoofdgreenkeeper Peter Schalk een goede 
keuze kunnen maken, dan doet hij dat op basis van 
het beheerplan. Zo geeft het beheerplan richting 
en verzekert het hem ervan dat de baan wordt en 
blijft zoals het is bedoeld. 

Hoe stel je zo’n plan op?
Een beheerplan bestaat uit drie thema’s: weet wat 
je hebt, weet waar je naartoe wilt en weet wat je 
moet doen om daar te komen. Als een van deze 
drie ontbreekt, ontstaat er al snel onduidelijkheid: 
‘we willen graag een roodzwenk rough, maar we 
hebben geen flauw idee hoe we dat voor elkaar 
krijgen’… daarmee schiet je niet veel op. Maar ook 
als je heel goed weet wat je wilt doen zonder goed 
zicht op de uitgangssituatie, levert dat proble-
men op. Denk aan onrealistische verwachtingen 
vanwege de bodemopbouw of een tekort aan 
boomsoortendiversiteit, waardoor ziekten zoals 
essentaksterfte niet zijn op te vangen. 
Veldonderzoek en bureaustudie staan aan de basis 
van ieder beheerplan. Het is voor de schrijvers van 

ACHTERGROND4 min. leestijd

Beheerplannen zijn er in allerlei soorten en 
maten. Veel facilitair managers kennen het 
meerjarenonderhoudsplan, als beheerplan 
waarin voor een periode van ca. tien jaar alle 
te verwachten onderhoudswerkzaamheden 
worden beschreven: ‘in 2019 kozijnen schil-
deren tweede verdieping, 2020 groot onder-
houd cv-installatie’ etc. Naast een opsom-
ming en planning van werkzaamheden komt 
er zicht op de te verwachten kosten en dus 
de in te boeken reserveringen. Deze concrete 
plannen voorkomen vervelende verrassingen 
(‘de cv-ketel heeft het begeven, wat nu?’) en 
achterstallig onderhoud. Denk aan houtrot 
door achterstallig schilderwerk. Met een 
goed plan weten mensen wat ze kunnen 
verwachten (‘volgend jaar is mijn verdieping 
aan de beurt’) en kunnen derden zien dat er 
verantwoord wordt gehandeld. 
Beheerplannen voor golfbanen vertonen 
dus weliswaar gelijkenissen, maar wijken 
ook af, omdat het veelal gaat over levende 
materialen.

De natuur zomaar haar gang 

laten gaan lijkt voordelig, 

maar leidt op de langere 

termijn tot  een 

ongewenst beeld
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het plan belangrijk om het gebied te kennen en 
te ‘begrijpen’. Dat heeft betrekking op inzicht in 
de relatie tussen bodem, plant en dier, maar ook 
in wet- en regelgeving. Informatie over bodem, 
(oppervlakte)water, cultuurhistorie, eigendomssitu-
aties, wettelijke kaders en natuurwaarden zal aller-
eerst op basis van beschikbare bronnen worden 
onderzocht. Ontbreekt het aan informatie over het 
terrein, dan worden er inventarisaties uitgevoerd. 
Afhankelijk van de gewenste richting wordt er 
meer of minder ingezoomd op beplanting, oevers, 
spelonderdelen etc. 
Waar werken we naartoe? Welke eindbeelden wor-
den er beoogd? Op basis van een verdeling van 
het terrein in beheertypen zoals greens, tees, bos, 
kan er per hoofdgroep een beschrijving worden 
gemaakt van eindbeelden. Het zal opvallen dat het 
sterk wisselt per beheertype of er behoefte is aan 
uniformiteit (iedere green heeft dezelfde speelei-
genschappen) of juist aan diversiteit (niet alle bos-
vakken hebben hetzelfde karakter, maar zijn in een 
bepaalde diversiteit opgebouwd). 

Een dergelijke beschrijving moet zo zijn opgesteld 
dat hij ook kan worden gebruikt om de voortgang 
te monitoren en meten. 
Het vertalen van deze streefbeelden naar maatre-
gelen kan vrij eenvoudig. Snoeien, dunnen, maai-
en, schonen, dat is allemaal nodig om te werken 
aan een mooie golfbaan. Een exacte werkplanning 
en het aanwijzen van de locaties zijn belangrijke 
detailleringen die vaak in een werkplan worden 
opgenomen.

Stevige basis
Een beheerplan vormt de basis voor planvorming 
en beheer op de moderne golfbaan. Zoals het golf-
baanontwerp de basis legt onder de inrichting, zo 
legt het beheerplan de basis onder het beheer. Het 
een kan dus niet zonder het ander. Daarvan zijn ze 
zich op Cromvoirt terdege bewust. En omdat dit de 
mooiste golfbaan van Nederland moet worden en 
blijven, stippelen ze nu al een route uit om daar te 
komen. Een route die NLadviseurs voor hen vast-
legt in een realistisch beheerplan.

ACHTERGROND

Beheerkaart

Guido Hamelink
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‘Ervaring in het buitenland 
brengt je als greenkeeper op 
een hoger plan’
Ralf Smeets over zijn stage op Harbour Town

Greenkeeper Ralf Smeets vertelt over zijn ervaringen tijdens zijn stage op Harbour Town Golf Links in South Carolina (VS). In september 2017 kreeg de 

regio te maken met de orkaan Irma. Zijn stage werd mede mogelijk gemaakt dankzij opleidingsfonds Pro Turf Care. 

Auteur: Ralf Smeets
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In de maanden augustus en september was het 
orkaanseizoen in de Verenigde Staten in volle 
gang. Toen de orkaan Harvey de staat Texas bereik-
te, werd iedereen op Hilton Head Island weer her-
innerd aan orkaan Matthew, die hier in 2016 aan 
land kwam. Van toezichthouder John Wright hoor-
de ik op een gegeven moment dat er een nieuwe 
orkaan aankwam. Wright zag op zijn weercompu-
ter dat orkaan Irma zich razendsnel ontwikkelde 
rond de Kaapverdische Eilanden en dat de eerste 
prognoses voor onze regio er heel slecht uitzagen. 
Orkaan Irma zou aan land komen tussen Savannah 
(Georgia) en Charleston (South Carolina). Natuurlijk 
was de orkaan nog ver weg, maar er werd al volop 
besproken wat de gevolgen konden zijn, mocht de 
orkaan het land bereiken. In de dagen voordat de 
orkaan daadwerkelijk het land zou aandoen, werd 
besloten om alle losse objecten grondig op te 

ruimen. Zo kon er niets rondvliegen of nat worden, 
bijvoorbeeld bemesting en graszaden.

Evacueren
Toen Irma eenmaal aan land kwam in Florida, 
besloot de gouverneur van South Carolina om de 
regio Hilton Head te evacueren. Wij als stagiairs 
verplaatsten ons een uurtje of vier rijden landin-
waarts. Achteraf hebben we natuurlijk heel veel 
geluk gehad. We konden opgelucht ademhalen 
toen bekend werd dat de orkaan dusdanig in 
kracht afnam, dat er slechts kans bestond op 
enkele overstromingen. Na een evacuatie die drie 
dagen duurde, mochten we terugkeren naar onze 
appartementen en kon het puinruimen beginnen. 
Na een korte ronde over de golfbaan zagen we 
alleen wat afgebroken takken en hole 18 onder 
water staan. De schade bleef gelukkig beperkt.

Oktober: doorzaaien
In oktober werd de hele golfbaan ingezaaid, zodat 
het mogelijk was om het hele jaar door golf aan 
te bieden. Dat heeft te maken met het feit dat 
Bermuda, waar in de zomer op gespeeld wordt, 
in de winter in winterrust gaat en daardoor niet 
meer bespeelbaar is. Op Harbour Town wordt dan 
de hele baan doorgezaaid, van greens tot rough. 
Ze zaaien hier door met Poa trivialis op de greens 
en Engels raaigras op de tees, fairways en rough. Ik 
keek er al raar van op dat er met Poa werd doorge-
zaaid. Van de assistent mochten we ook absoluut 
geen Poa zeggen, maar triv of trivialis, om het maar 
geen onkruid te noemen. 
Als we zomergreens hebben met 100 procent 
Bermuda-gras, kun je op een green zonder dauw 
geen lijnen zien. Dat komt doordat Bermuda zo 
hard is dat je er geen vleug in kunt maaien. Bij de 
zachtere grassen die we in de winter gebruiken, 
zoals Poa trivialis, is dat wel het geval. Waar het 
normaal niet zo nauw steekt met recht maaien, is 
dat nu wel van belang. 
Dit was ook even wennen voor onze Mexicaanse 
amigo’s. Na een paar weken oefenen was iedereen 
aan de baan gewend. De golfbaan lag er weer als 
herboren bij en maakte een nieuwe, frisse, groene 
indruk.

Wintertijd: november tot en met januari
De ochtenden in de maanden november en 
december begonnen flink kouder dan verwacht. 
Na acht maanden werken in korte broek werden 
we gedwongen deze te verruilen voor een lange 
broek. Dit was iets wat ik – na de bestudering van 
de omstandigheden in de winter van 2016 – niet 
had verwacht.

Iedere ochtend als de temperatuur onder de 38 
graden Fahrenheit dook (ca. 4 graden Celsius), 
moesten we wachten tot de temperatuur zou 
stijgen voordat we naar buiten mochten. De reden 

ACTUEEL

5 min. leestijd

Toen Irma eenmaal aan land 

kwam in Florida, besloot 

de gouverneur van South 

Carolina om de regio Hilton 

Head te evacueren

Hole 14, eerste maaibeurt na het doorzaaien. De voorgreens zijn verticaal gemaaid voor de overseeding.
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hiervan was dat de vorst en de rijp eerst van het 
gras moesten zijn; anders zouden wij (greenkee-
pers en golfers) het gras doodtrappen. In het begin 
moest ik eraan wennen en vond ik het een beetje 
overbodig. Toch bewijst dit wel hoe hoog het 
niveau is van het golfbaanonderhoud op Harbour 
Town. Er waren dagen bij dat we rond 8 uur al kon-
den beginnen met onze ochtendronde, waardoor 
we slechts anderhalf uur vertraging opliepen. Toch 
kon het ook voorkomen dat we pas om 11 uur in 
de ochtend naar buiten mochten.
In de eerste week van januari werd het zelfs zo 
koud, dat het eiland voor het eerst in 28 jaar met 
sneeuw te maken kreeg. Voor mij als Nederlander 
was dit heel normaal en eerder vervelend dan leuk. 
Voor de twee Australische interns en de Mexicanen 
was dit echter een unicum. Ze vonden het gewel-
dig, wat natuurlijk ook kan komen door het feit dat 
we een week vrijaf kregen.

Het begin van de lente
In de eerste twee weken van februari liep de tem-
peratuur gelukkig weer op en bleek dat het door-
zaaien zijn vruchten had afgeworpen. We konden 
niet alleen de hele winter golfen op groen gras, 
maar hadden ook te maken met een fantastische 
start van de lente. 

Gevolgen van de overstromingen en hevige regenval bij het clubhuis.

Ralf Smeets – hole steken. Procore op hole 18, beluchting van de green.
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De seizoengrassen kleuren prachtig groen en het 
gebied ontwaakt uit zijn winterslaap, wat zorgt 
voor een prachtig mooie grasmat. De tempera-
tuur van 20 graden Celsius geeft de golfbaan een 
goede start voor het nieuwe zomerseizoen, en is 
ideaal voor de voorbereidingen op de PGA Tour 
voor de vijftigste RBC Heritage. Zo wordt het golf 
niet alleen een feest vanwege het jubileum; ook 
kunnen wij vakmensen genieten van een prachtige 
golfbaan. Heritage is een golftoernooi dat deel uit-
maakt van de Amerikaanse PGA Tour. 
De komende twee maanden staan voor mij in het 
teken van de voorbereiding op dit evenement. Er 
wordt nog een keer of twee belucht en bezand en 
de greens worden iedere week bespoten om alle 
ziektes, schimmels en ongedierte eruit te houden. 

Daarnaast heb ik de taak om het merendeel van 
de bomen en beplanting te snoeien, zodat alles er 
perfect uitziet.

GIS Turftrade show
Begin februari stond de grootste trade show van 
het jaar op het programma. Dit jaar werd deze 
gehouden in San Antonio, Texas. De trade show is 
een onderdeel van het stageprogramma van de 
Ohio State University. In de twee dagen vooraf-
gaand aan de daadwerkelijke show namen we deel 
aan minimaal twee seminars, om een beurs te krij-
gen van onze sponsor Syngenta. Ik had persoonlijk 
gekozen voor drie seminars. Deze drie seminars 
gingen over budgetteren, een team ontwikkelen 
en verbeteren. Ook werd er ingegaan op de vraag 

hoe je jezelf en je collega’s kunt voorbereiden op 
een volgende stap in je carrière.
‘s Avonds hadden we een paar recepties, waar we 
de mogelijkheid kregen om te netwerken. Op deze 
recepties waren leveranciers en opzichters vanuit 
de hele wereld aanwezig. Toen werd mij snel dui-
delijk dat Nederland nog maar een heel klein land 
is in de golfwereld. Ook werd mij helder dat ik het 
netwerk dat ik hier heb opgebouwd met stagiairs 
en toezichthouders kan en moet gebruiken in het 
vervolg van mijn loopbaan als greenkeeper.
Ik wil daarom benadrukken dat alle jonge green-
keepers in Nederland en België die zich verder 
willen ontwikkelen, er goed aan doen hun horizon 
te verbreden tot over de landsgrenzen. Het is een 
heel mooie ervaring om eens een toernooi te doen 
in het buitenland.

Tot slot
Ik wil afsluiten met mijn nieuwe uitdaging. Als 
ik mijn stage heb voltooid met de RBC Heritage, 
vervolg ik mijn weg naar Oostenrijk. Hier zal ik 
begin mei mijn opwachting maken op Fontana 
Golfcourse, als spray technician en als irrigation 
technician. Ik verlaat Hilton Head met een schat 
aan ervaring en kennis. Deze zal ik proberen te 
verbeteren en te verbreden op Fontana Golfcourse 
in Overwaltersdorf (ten zuiden van Wenen). 
Nogmaals wil ik alle jonge greenkeepers adviseren 
ervaring op te doen in het buitenland, zoals ik heb 
gedaan. Daarmee breng je niet alleen jezelf op een 
hoger plan, maar ook alle andere greenkeepers van 
Nederland.

ACTUEEL

Hotel nabij het clubhuis, tee hole 10 en chipping green.

De stage van Ralf Smeets is georganiseerd 
via SUSP (Stichting Uitwisseling Studiereizen 
Platteland) in samenwerking met Ohio State 
University. Vanuit SUSP wordt in samenspraak 
met Mike O'Keeffe van Ohio State naar je CV 
gekeken of je voldoende ervaring hebt en je 
Engelse taalvaardigheid voldoende is. Ook 
helpen ze kandidaten met een eventueel 
visum en verzekeringen.
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Arjen Westeneng: 
‘Blijf investeren in een 
goede beregening’
‘Less is more betekent niet dat je je beregeningssysteem opzij moet schuiven’

Greenkeeper of the Year Arjen Westeneng van H4A Groen, gasthoofdredacteur van deze Greenkeeper-editie, brengt beregening naar voren als item: 

‘Met het oog op de Green Deal is geel het nieuwe groen geworden. Maar dat betekent niet dat beregening overbodig wordt! Golfbanen doen er 

verstandig aan om zich te richten op precisieberegening. Dat vraagt de nodige investeringen, zowel in beregeningsapparatuur als in ondersteunende 

meetapparatuur.’

Auteur: Santi Raats
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Beregeningsinstallatie en meetapparatuur
‘Vooropgesteld: de Green Deal is een geweldige 
stap voor greenkeeping en ik moedig het bewust-
zijn aan dat we niet onbeperkt de kraan moeten 
openhouden. Maar ik wil er ook voor waarschuwen 
dat beregening nu terzijde wordt geschoven of 
minder belangrijk wordt. Ik heb van enkele banen 
vernomen dat zij hun fairwayberegening niet 
meer gebruiken. Sommige kleibanen hebben zelfs 
helemaal geen fairwayberegening meer. Dat lijkt 
me niet verstandig, want met een goed gestuurde 
beregeningsinstallatie en meetapparatuur zoals 
de Pogo-meter en bodemvochtsensoren kan 
de greenkeeper goede grassen overhouden. Als 
banen willen besparen op beregening, komen 
ze op den duur voor hoge onderhoudskosten te 
staan, bijvoorbeeld voor de bestrijding van ziektes 
en plagen, en voor kwaliteitsproblemen, zoals 
hoge percentages vilt en straatgras. Daarbij valt de 
investering in beregening in het niet’, zo voorspelt 
Westeneng.

Persoonlijke aandacht
‘Om waterverspilling te voorkomen, moet je ervoor 
zorgen dat het water alleen op de plekken terecht-
komt waar het nodig is. Daarvoor kun je gebruik-
maken van vochtsensoren en een beregeningsin-
stallatie waarvan je de sproeiers heel precies kunt 
afstellen. Daarnaast moet de greenkeeper wát hij 
beregent, goéd beregenen. Even ’s nachts 
beregenen is the easiest way. Maar goede bere-
gening vraagt meer van een greenkeeper. De 
uitdaging is om de beregening niet te snel aan te 
zetten. En om alleen de allerdroogste greens 
’s nachts te beregenen, moet je je ogen open-
houden en rondes doen, en de uitslagen van de 
vochtscans uitlezen. Je vormt als greenkeeper 
een aanvulling op het systeem. De meetgegevens 
tonen verschillen in vochtpercentage van bijvoor-
beeld 12 procent ten opzichte van 15 procent. Dat 
kun je natuurlijk niet met het blote oog waarne-
men. Als greenkeeper moet je gewoon zelf weten 
wat er waar speelt op de greens. Dan zie je bijvoor-
beeld welke plekken vaker droog zijn dan andere 
plekken, bij welke sproeiers er een nieuwe nozzle 
in gedraaid moet worden of welke sproeier net wat 
minder ver moet spuiten. Als je daar bovenop zit, 
krijgt het gras snel wat het nodig heeft. Bovendien 
staan vaak niet op alle greens of op alle plekken 
van de greens bodemvochtsensoren. Daar moet je 
zelf langs lopen.’

Gerard Schoot Uiterkamp, beregeningsspecialist bij 
Jean Heybroek: ‘Bij een homogeen opgebouwde 
green kun je vooral een verminderd vochtge-
halte van de grasplant goed met het blote oog 

waarnemen. In dat geval zijn twee bodemvocht-
sensoren vaak voldoende. Maar in de realiteit zijn 
greens niet altijd homogeen en is de bodem vaak 
vermengd met vervuilende deeltjes, zoals klei 
en leem. Dan is er meetapparatuur nodig om te 
registreren hoeveel de bodem exact aan vocht 
vasthoudt. In niet-homogene greens zijn soms wel 
vijf bodemvochtsensoren nodig om accuraat te 
kunnen meten.’

Nooit blindelings op systeem vertrouwen
Alhoewel Westeneng beregeningssystemen pro-
moot, hamert hij ook op gezond verstand. ‘Je moet 
niet blindelings vertrouwen op het systeem. Blijf 
altijd toetsen of de werkelijkheid strookt met wat 
het systeem meet. Dit jaar gaan we verschillende 
greens testen door een stuk of tien regenmeters 
op de green te plaatsen. Houd ook zelf de weerbe-
richten in de gaten: als voorspeld wordt dat het om 
vier uur ’s middags of de dag erop gaat regenen, 
kun je beter wachten met je kunstmestgift of bere-
geningsronde. Daar moet je een beetje mee leren 
spelen. Werkschema’s zijn nooit heilig, net zo min 
als systemen.’

Weerstation
Hans Witte, hoofdgreenkeeper op de Texelse 
Golfclub, houdt die weersomstandigheden in 
de gaten via een eigen weerstation. De Texelse 
beschikt over uitgebreide meetapparatuur om de 
beregening in goede banen te leiden. Bij de aanleg 
van de tweede negen-holes in 2014 schafte de 
baan het Toro Lynx-systeem aan om de watergift 
te finetunen en per sector in te stellen. In 2017 

volgde een weerstation, met bodemvochtsensoren 
van Estede om het bodemvocht, het EC-gehalte en 
de bodemtemperatuur te meten. De golfbaan is 
overigens onderdeel van vakantiepark De Krim, dat 
geïnvesteerd heeft in een bassin van 15 duizend 
kuub waarin het regenwater van de daken van de 
vakantiehuizen wordt opgevangen. Het water uit 
het bassin is onder meer bestemd voor de berege-
ning van de golfbaan, die verder omringd is door 
brak water. De beregening vindt plaats via een slo-
tenstelsel en een kanaal dat leidt naar een gemaal 
met twee pompen. Witte beseft dat niet alle banen 
in deze luxepositie verkeren, maar maakt gretig 
gebruik van de faciliteiten: ‘Met het weerstation 
kunnen we bodemgegevens in relatie tot ziekte-
beelden zien, en bijvoorbeeld beter voorspellen 
wanneer we schimmels kunnen verwachten. Er 
blijven zaken waarop we als greenkeeper geen 
grip hebben. We sturen op een zo laag mogelijke 
vochtgehalte, maar kunnen forse regenbuien niet 
tegenhouden. Het hoort bij ons vak om niet te 
handelen vanuit paniek. Daarom is het van belang 
om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen om 
mee te kunnen sturen.’ 

Handmatig beregenen
Westeneng is een groot voorstander van pleksge-
wijs beregenen. ‘Ik heb het ervoor over om iemand 
in te zetten die met de regenslang en daaronder 
een potje wetting agent alle waterbehoevende 
plekken naloopt. Zeker met de wetting agent zie 
je de volgende dag een verbluffend resultaat.’ 
Westeneng durft de stelling aan dat banen tijdens 
rustige, wedstrijdvrije periodes beter wat minder 

ACHTERGROND6 min. leestijd

Arjen Westeneng



Zowel Marc Grooteman, Fieldmanager of the Year 2018 en Arjen Westeneng, Greenkeeper of the Year 2018 

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

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

actueel en objectief onderzoek Cultuur- en Gebruikswaarde Grasrassen onder Nederlandse omstandigheden. 
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tijd kunnen besteden aan maaien en rollen en wat 
meer tijd aan pleksgewijs beregenen. ‘Zeker op 
warmere dagen moet je klaarstaan met de water-
slang. Het gras is 3,5 tot 4 mm hoog en heeft totaal 
geen body. Gras kan ook moeilijk even onder een 
boom in de schaduw gaan staan, zoals een mens 
of dier. Maaien is natuurlijk ook enorm belangrijk, 
zeker voor wedstrijden en toernooien en wan-
neer er veel deelnemers zijn. Maar de maandag 
daarna moet de greenkeeper gewoon weer volop 
persoonlijke aandacht besteden aan de droge 
plekken. Ik besef dat kleinere banen minder goed 
mankracht kunnen missen. Het moeilijkste is als 
wedstrijden en extreme droogte samenvallen. Een 
grote prestigieuze baan in Florida laat ’s ochtends, 
voor de spelers uit, twee man in het donker met 
de Pogo-meter de bodemvochtpercentages op 
de greens meten. Daarna krijgen enkele andere 
greenkeepers een tekening op basis van hun 
bevindingen, om aan de hand daarvan met de 
handsproeier te beregenen. Maar zo’n baan heeft 
45 mensen werkzaam op 36 holes. Wij werken met 

vijf man op 18 holes en op veel andere banen in 
Nederland is dat niet veel anders. Toch wil ik ervoor 
pleiten om handmatig zoveel mogelijk de punten 
op de i te zetten in de ochtenduren, voordat de 
spelers de baan op komen. Daar boek je in het 
algemeen relatief veel winst mee.’

Back to back-beregening
Schoot Uiterkamp: ‘Vroeger dacht men dat sproei-
ers met een groot bereik het beste waren. Als ze 
maar 30 meter ver konden werpen, dan was het 
goed. Best practices hebben aangetoond dat alles 
wat verder dan 22 meter wordt gesproeid, verwaait 
en verloren gaat. Dit is een gemiddelde; in een 
bosrijke omgeving is minder verwaaiing dan op 
vlak land. Vaak staan er standaard vier sproeiers 
rond een green. Met back to back-beregening 
kun je beter op specifieke plekken komen en naar 
behoefte beregenen. Dat systeem houdt in dat 
je in totaal acht sproeiers hebt rond de green. De 
ene sproeier beregent op de green en de andere 
in de omgeving. Hierdoor hoeven de sproeiers 
minder ver te reiken, verwaait er minder water en 
gaat er dus minder water verloren. Meer sproeiers 
betekent dus niet meer water geven, maar gerich-
ter water geven. Het bespaart juist veel water en 
energie.’

ACHTERGROND

PROEf MET EEN AANTAL BODEMVOCHTMETERS
Vanaf het voorjaar van 2017 voerde De Enk Groen & Golf op golfbaan Prise d’eau gedurende 
één groeiseizoen een proef uit met drie bodemvochtsensoren van de merken Geobas, Smec 
300 en Toro. Toro Turf Guard kwam als beste uit de bus bij deze test.

Geobas meet naast het bodemvochtgehalte ook de zuigspanning. Smec 300-sensoren meten het 
percentage bodemvocht, de bodemtemperatuur op één diepte en het EC-percentage. De Toro Turf 
Guard-sensoren meten het bodemvochtpercentage, het EC-gehalte en de bodemtemperatuur op 
twee diepten (op 4 en 15 cm). Naast het bodemvocht zou ook de zuigspanning worden gemeten, 
maar er is alleen gekeken naar het bodemvocht. De zuigspanningsensoren van Geobas leken in de 
proef niet goed te werken en de Toro Turf Guard-sensoren beschikken er niet over.

Plaatsing en gebruiksvriendelijkheid
Over het aanbrengen concludeerde het eindrapport dat het plaatsen van de Geobas-sensoren 
arbeidsintensief is, aangezien dit nauwkeurig moet gebeuren om tot representatieve waardes te 
komen. Een tweede nadeel is dat het Geobas-station duidelijk zichtbaar is boven de grond. De 
gegevens kunnen worden opgevraagd via de zogeheten Fieldclimate-portal. De app is beschikbaar 
op de telefoon en toont een actuele weergave. Een ander pluspunt is de Geobas-meting van de 
hoeveelheid neerslag. 

Net als bij de Geobas-sensoren vraagt het installeren van de Smec 300-sensoren veel tijd. De data 
van deze sensoren kunnen niet via internet worden opgevraagd en verzameld. Ze zijn alleen peri-
odiek inzichtelijk via de bijgeleverde Specware-software op de computer, nadat de datalogger is 
uitgelezen via een USB-kabel. De greenkeeper moet de gegevens dus ter plaatse bij de sensoren 
op een datalogger zetten. Het draadloze systeem Toro Turf Guard is makkelijk aan te brengen met 
een holecutter. Het heeft een signaal van 200 meter tot aan een repeater en 1500 meter vanuit de 
repeater tot aan binnenkomst op het basisstation. De data kunnen worden opgevraagd via de bij-
geleverde Site Vison-software en leveren een overzichtelijke weergave op de pc op. Nadelen van het 
Toro Turf Guard-systeem zijn dat de signaalversterkers bovengronds zichtbaar zijn en dat er geen 
app beschikbaar is. Volgens Schoot Uiterkamp is dat laatste niet hinderlijk, omdat greenkeepers de 
app in de praktijk niet zouden gebruiken. Volgens hem is het vele malen handiger om deze grote 
hoeveelheid data binnen te halen op de pc. 

Gerard Schoot Uiterkamp

‘Beregeningkosten zijn 

peanuts vergeleken 

bij de kosten voor het 

bestrijden van ziekte, vilt 

en straatgras’

Zowel Marc Grooteman, Fieldmanager of the Year 2018 en Arjen Westeneng, Greenkeeper of the Year 2018 

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

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

actueel en objectief onderzoek Cultuur- en Gebruikswaarde Grasrassen onder Nederlandse omstandigheden. 

www.grasgids.nl

De GrasGids, de enige objectieve bron 
van informatie over natuurgras! 
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Be social 
Scan of ga naar:   

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-7351
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Een bodemanalyse is het belangrijkste instrument voor de greenkeeper voor het bepalen van het jaarlijkse bemestingsregime van de golfbanen. 

Eens in de drie jaar worden dan ook nieuwe bodemanalyses genomen. Nieuwe inzichten en ontwikkelingen op het gebied van meststoffen hebben de 

afgelopen decennia al geleid tot een efficiëntere bemesting. Inzicht in het stikstofleverend vermogen van uw green is weer een stap verder in een nog 

efficiënter beheer en onderhoud. 

Auteurs: dr. A. Reijneveld is productmanager bij Eurofins, C.F.E. Bezemer is accountmanager bij Eurofins

Met stikstofleverend vermogen 
een stap verder in efficiënter 
golfbaanonderhoud
Het vermogen van een golfbaan om vanuit de bodem zelf stikstof te leveren
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Het stikstofleverend vermogen (NLV) is het vermo-
gen van een golfbaan om vanuit de bodem zelf 
stikstof te leveren. Dit NLV kan voor een gemiddeld 
golfbaan een belangrijk onderdeel vormen van 
de totale stikstofbehoefte en variëren van nihil tot 
meer dan 100 kg N/ha. Uit een recent genomen 
bodemanalyse bleek het stikstofleverend vermo-
gen van een green 55 kg/ha te zijn. De betreffende 
greenkeeper vroeg dan ook zeer terecht: ‘Kan ik 
deze hoeveelheid stikstof zonder meer in minde-
ring brengen op de totale adviesgift stikstof voor 
het komende jaar?’

Om op deze vraag een goed antwoord te kunnen 
geven, is het belangrijk te weten wat het NLV pre-
cies is, waardoor het wordt beïnvloed en hoe u als 
greenkeeper dit kengetal praktisch kunt toepassen. 
Dit artikel gaat dan ook dieper in op deze vragen.
Uiteraard begint de bepaling van de stikstofleve-
ring bij een bodemonderzoek. Een goed bodem-
onderzoek rapporteert het NLV van uw veld. Dit 
wordt bepaald op basis van het organischestofge-
halte, de C/N-ratio en de hoeveelheid microbiolo-
gisch bodemleven in de toplaag.

Organische stof
In een golfbaan wordt organisch materiaal door 
bodemprocessen deels omgezet in humus. Humus, 
met veel koolstof, is goed voor de bodemstructuur, 
de vochtbinding en de CEC-binding. Een ander 
deel van het organisch materiaal wordt afgebroken 
door bodemleven. Daarbij komen met name stik-
stof en zwavel vrij. 

Het vermogen van een golfbaan om stikstof 
te leveren, wordt door een laboratorium mede 
bepaald aan de hand van de totale hoeveelheid 
organische stikstof (N-totaal). In een vorig artikel1 
stelden we N-totaal voor als de kelder, waarbij de 
voedingsstoffen langere tijd nodig hebben om 
beschikbaar te komen, en soms zelfs niet meer vrij-
komen omdat ze gefixeerd zijn. Het NLV staat voor 
het bord en is wel beschikbaar voor de plant. 

Gezien het toenemende belang van organische 
stof worden in de bodemanalyses van Eurofins 
twee kengetallen vermeld die een indicatie geven 
van de kwaliteit van de organische stof: het 
percentage C-organisch en het organischestof-
percentage zelf. Hoe hoger het C-organisch-cijfer, 
des te stabieler de organische stof. Goed voor de 
structuur en het vasthouden van nutriënten, maar 
minder goed voor het NLV. 
 
C/N-ratio
De C/N-ratio geeft de verhouding aan tussen de 
hoeveelheid koolstof (C) en de hoeveelheid stikstof 
(N) in de bodem. Het is belangrijk om in gedachten 
te houden dat stikstof ook een belangrijk voe-
dingselement is voor het microbiologische bodem-
leven. Voor golfbanen wordt een C/N-verhouding 
van 15 als optimaal aangehouden. Een lager C/N-
getal betekent een te snelle afbraak van de totale 
voorraad organische stof en zal leiden tot een 
verlaagd advies voor stikstofbemesting. Een hoger 
C/N-getal wijst op een tekort aan stikstof, waardoor 
het bodemleven niet meer goed in staat is humus 
om te zetten. 

Uiteindelijk is het 

bodemleven 

verantwoordelijk voor de 

levering van stikstof uit de 

bodem

ACTUEEL

1 Fieldmanager 7/2017: ‘Verrassende verschillen in bodemanalyses’

4 min. leestijd
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Bodemleven
Voldoende organische stof en een optimale C/N-
ratio zijn dus belangrijke randvoorwaarden voor 
het NLV. Maar uiteindelijk is het bodemleven ver-
antwoordelijk voor de levering van stikstof uit de 
bodem. Een goed bodemleven vraagt een juiste 
afstemming van vocht, lucht en bodemfysiek. 
In het kader van bodemanalyse en NLV beperken 
we ons hier tot de zuurtegraad (pH). Onderzoek 
heeft aangetoond dat een pH lager dan 5 een 
steeds negatievere invloed heeft op de hoeveel-
heid bodemleven. Voor golfbanen wordt uitgegaan 
van een optimale pH van rond de 6. 

Op dit moment wordt door Eurofins het totale 
bodemleven bepaald. Deze methode geeft een 
indicatie van de actieve bacteriën en schimmels in 
de bodem, maar geeft geen informatie over spe-
cifieke groepen van microbiologisch bodemleven, 
de diversiteit van het bodemleven en de totale 
microbiële massa. Gezien het toenemende belang 
van het bodemleven worden nieuwe technieken 
ontwikkeld die dat wel doen. Daarmee zal een 
volgende stap gezet worden in het informeren en 
adviseren over bodemleven.

Praktijk
Het NLV dat in uw bodemanalyse wordt gerap-
porteerd, kunt u niet zonder meer in mindering 
brengen op de adviesgiften van stikstof voor het 
komende seizoen. Bodemtemperatuur en bodem-
structuur zijn van invloed op de stikstoflevering 
door het bodemleven. Vroeg in het seizoen moet 
de stikstofbehoefte dus meer door meststoffen 
geleverd worden, en een verdichte toplaag heeft 
altijd een negatieve impact. Maar ook het onder-
houd van uw golfbaan kan van invloed zijn op het 
stikstofleverend vermogen van uw veld. Door een 
fieldtopmaker kan bijvoorbeeld een behoorlijk 
deel van de organische stof van een golfbaan 
worden weggefreesd. Ook het vochtgehalte en 
de bodemtemperatuur van uw golfbaan zijn van 
invloed op de ontwikkeling van het bodemleven 
en daarmee het NLV van uw golfbaan. Houd daar 
dus rekening mee! 

Dat neemt niet weg dat het beheer en onderhoud 
nog efficiënter worden als u inzicht hebt in het 
stikstofleverend vermogen, en dit meeneemt in 
de bepaling van het bemestingsregime voor het 
komende jaar. Het N-advies dat in het verslag staat, 

Hoe hoger het 

C-organisch-cijfer, 

des te stabieler de 

organische stof

Trudie Coenen
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is aangepast aan de nieuwste inzichten en is mede 
gebaseerd op het NLV. Eurofins corrigeert het 
advies mede op basis van een minimale nalevering 
van stikstof. 

Over Eurofins 
Eurofins is een toonaangevend laboratorium met 
bijna honderd jaar ervaring, dat voor golfbaanen 
veel te bieden heeft. De producten en diensten zijn 
het resultaat van praktische kennis, onderbouwd 
door wetenschappelijk onderzoek en gericht op 
een uitgekiende bemesting en weerbaar gras. 
Eurofins helpt u met de juiste gegevens en biedt u 
inzicht, voor een optimale bemesting en bodem- 
en gewasgezondheid. Kortom: alles voor groeiend 
inzicht – inzicht waar u de vruchten van plukt.

Bodemleven

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-7352



Woord voorzitter…

Even zitten met Joris Slooten

Joris Slooten heeft recent afscheid genomen van de 
Koninklijke Nederlandse Golf Federatie. De NGA 
is nieuwsgierig naar zijn adviezen op het gebied 
van golfbaanbeheer en -onderhoud voor nu en de 
toekomst. Het NGA-bestuur heeft in de golf alliantie 
zeer nauw samengewerkt met Joris en heeft dit 
contact altijd als zeer inspirerend ervaren. Toen 
de sport werd geconfronteerd met het verbod op 
gewasbescherming en de Green Deal werd geopperd 
als mogelijkheid om tijd te winnen, pakte de NGF 
dit onder de bezielende leiding van Joris op. Het 
toenmalige NGA-bestuur stapte in dit project op 

voorwaarde dat er draagkracht voor was.  Het is logisch dat Joris een belangrijke stempel op de Green Deal heeft gedrukt. Dit geldt ook voor 
de ontwikkeling van agronomie binnen de NGF. Greenkeeping, en daarmee de NGA, wordt als steeds belangrijker gezien binnen de golfwereld. 
Dit is mede door Joris tot stand gekomen. We vonden het daarom belangrijk en ook interessant om hem nog één keer de kans te geven zijn 
visie met ons te delen op het gebied van duurzaamheid, GEO, speelkwaliteit, NGA, de golfwereld én de toekomst.

Joris is opgeleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam als meester in de rechten. Na zijn studie begint Joris in 1989 als bedrijfsleider op 
golfbaan De Rottebergen, aan de rivier de Rotte in Bergschenhoek, waar hij later directeur wordt. Iets meer dan 22 jaar blijft hij daar werk-
zaam. Opvallend is dat hij na zijn rechtenstudie in 1991 de opleiding tot greenkeeper en in 1992 de opleiding tot hoofdgreenkeeper bij de 
IPC succesvol afrondt. In 2011 treedt hij in dient bij de NGF, waar hij de helft van zijn tijd aan het speerpunt duurzaam beheer besteedt en de 
andere helft aan de opzet van NGF Zakelijk, de dienstverlening van de NGF, gericht op de zakelijke ondersteuning van golfbanen en -clubs.

Hoe kwam het dat je na je opleiding terechtkwam in de rol van bedrijfsleider op een golfbaan en niet de 
juridische kant opging? 
‘Gaandeweg kwam ik tijdens mijn studie rechten erachter dat het niet helemaal mijn ding was. Ik heb de opleiding wel afgerond. Mijn vader 
had rond die tijd het initiatief genomen om golfbaan De Rottebergen (nu Hooge Rotterdamsche) op te zetten. De vergunningen waren net 
rond en hij vroeg mij om hem te helpen. Er moest een financiering komen en tegelijkertijd werd een start gemaakt met de aanleg. Vanaf de 
keukentafel in het ouderlijk huis kregen de plannen vaste vorm. Met ondersteuning van Gerard Jol, hebben we toen (1989) de driving range, 
de eerste negen holes en het clubhuis tot stand gebracht en een jaar later de tweede negen holes ontwikkeld. Dat was een goede leerschool.’

Je bent ook de greenkeepers- en hoofdgreenkeepersopleiding gaan volgen. Waarom ben je dat gaan doen?
‘Mijn vader zei: leuk dat je hier bedrijfsleider wilt worden, maar dan ga je wel je greenkeeperspapieren, horecadiploma, EHBO en GVB halen! 
Erg nuttig. Ik heb de mappen van de greenkeepersopleidingen nog thuis staan. Ik kreeg o.a. les van Leo Kappen en Bertus Gibcus. Ik besef 
ook heel goed dat je greenkeeping niet leert met een schriftelijke cursus, dus een echte greenkeeper voel ik me niet. Er ging destijds door de 
greenkeepersopleidingen wel een wereld voor mij open. Daarom kan ik alle baanmanagers het volgen van – op zijn minst – een basiscursus 
aanraden. Het heeft veel waarde als je inhoudelijk kunt meepraten. Je leert inzien dat je je als leek bescheiden moet opstellen in gesprekken 
met de echte experts, de ervaren greenkeepers. 
Gelukkig zijn de tijden wat dat betreft veranderd. Toen ik begon, was er weinig informatie beschikbaar en er werd weinig kennis gedeeld.  
We moesten écht actief op zoek naar informatie. Vanuit die behoefte aan informatie over zakelijk beheer en exploitatie van golfbanen is toen 
de NVG ontstaan. Mijn vader (Simon Slooten), Peter Blokhuis (Spaarnwoude), Henny Gerrits (Brunssummerheide), André Jeurissen  
(Welschap) en anderen hebben toen de koppen bij elkaar gestoken. De NVG is ontstaan om in die behoefte aan kennisontwikkeling en - 
uitwisseling te kunnen voorzien. 
Ik heb het als zeer waardevol ervaren dat ik, naast de opleidingen, met vallen en opstaan verder in de praktijk ben gevormd. Mijn echte begrip 
van het fenomeen golf kwam echter een paar jaar later, toen ik door Gerard Jol werd meegenomen naar een aantal architectencongressen in 
Engeland en Schotland. Hierdoor kreeg ik nog meer het besef hoe ongelooflijk interessant en mooi golf is.’

Welke doelen had je jezelf gesteld toen je bij de NGF aantrad? 
‘De Rottebergen was in 2009 de eerste GEO-gecertificeerde golfbaan. Het belang voor de golfbaan werd snel duidelijk. Externe stakeholders 
als het waterschap, de gemeente, het recreatieschap (de verpachter) en de lokale natuurverenigingen stelden zich direct anders op en werden 
actieve partners in onze golfmissie.

Lees het volledige interview met Joris Slooten verder op www.ngagolf.nl

NGA-Nieuws



PRO TURF CARE
Rinkven International Golf Club is de hosting club voor de Belgian 
Knockout 2018, onderdeel van de European Tour. Kom ervaring opdoen 
als greenkeeper tijdens dit toernooi tussen 14 en 21 mei 2018 en schrijf 
je in. Wil je ondersteuning van Pro Turf Care? Stuur een mail naar 
ptc@ngagolf.nl.

• Data: Toernooi is van 17-20 mei 2018 met mogelijke uitloper naar 
  21 mei. 
• Greenkeepers vrijwilligers: van 14 mei (verwelkoming) tot 
  20 of 21 mei. 
• Geen vergoedingen of salaris, inzet op vrijwillige basis. Er wordt wel 
  gezorgd voor kost en inwoning (greenkeepers worden ondergebracht 
  in een naburige B&B, maaltijden worden voorzien). 
• Ervaring gewenst. Bereidheid tot werken in shiftwerk, met vroege 
  starttijden en late eindtijden. 
• Head Greenkeeper = Paul Dillen, Club Manager = Ben Ooms. 
   Voor meer informatie: 03-380.12.80. 
• Inschrijvingen via ben.ooms@rinkven.be cc. bij 
  ingrid.ledez@rinkven.be voor 02 maart 2018, met vermelding van 
  naam, voornaam, mobiele nummer, emailadres en beschrijving ervaring. 

Silkeborg Ry Golfklub staat bekend als een van de beste en mooiste 
golfbaan van Denemarken. Wil je waardevolle toernooi-ervaring opdoen 
op een vooraanstaande en prachtige bosbaan in Denemarken en wil je 
eens beleven hoe golf in Denemarken leeft, waarbij voor je wordt ge-
zorgd en met ondersteuning van Pro Turf Care? Meld je dan zo spoedig 
mogelijk aan via ptc@ngagolf.nl.

Made in Denmark, European Tour, road to Dubai. 
• 30 augustus tot en met 2 september 2018. 
• Silkeborg Ry Golfclub nabij Aarhus. 
• Ze kunnen circa 6 mensen gebruiken. 
• Werkzaamheden: o.a. fairway maaien, tees maaien, foregreens en greens 
  (handmaaier). 
• Er wordt gezorgd voor: gratis onderdak, kledingpakket met polo’s 
  + jas + pet. 
• Pro Turf Care kan bijdragen in de reiskosten door steun van 
  Melspring, Liber en de NGA. 

Pro Turf Care is powered by

De golfsector is al decennialang intrinsiek gemotiveerd om golfbanen 
te verduurzamen. Enkele jaren geleden werd dit urgenter wat betreft 
het pesticidegebruik. Het ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft 
in 2015 met alle relevante partijen in de Nederlandse sportsector een 
Green Deal gesloten over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
op sportvelden. Daarin is onder meer opgenomen dat golfclubs en - 
banen, net als andere sportverenigingen, hun terreinen vanaf 2020 zon-
der pesticiden moeten onderhouden om blootstelling te voorkomen. 

Om deze redenen heeft de golfalliantie (NGF-NVG-NGA) vertegen-
woordigers van het ministerie van I&W en het RIVM uitgenodigd om 
een kijkje te komen nemen in de praktijk van het golfbaanonderhoud 
en -beheer. Op 16 januari 2018 werd tijdens een werkbezoek aan GC 

Zeewolde stilgestaan bij ervaringen en praktische uitdagingen.  
De overheidsvertegenwoordigers merkten daarbij op dat vooral goede 
samenwerking nodig is tussen alle lagen in de beheerorganisatie (be-
stuur – baancommissie/managent – greenkeeping). Ze waren onder de 
indruk van de collectieve inzet in de sector en op golfclub Zeewolde. 

De heren lieten zich tijdens het bezoek uitvoerig bijpraten door hoofd-
greenkeeper Christian Neuboer, clubmanager Bart Beekmans en de 
baancommissie. Daarbij werd stilgestaan bij de manier waarop golfclubs 
het beheer uitvoeren en de uitdaging van pesticidevrij beheer praktisch 
oppakken. Zo werd er inzicht verkregen in de ervaringen die inmiddels 
zijn opgedaan met de behandeling van fairways, greens en semi-roughs.

Werkbezoek ministerie van I&W en 
RIVM aan Golfclub Zeewolde



Op 31 januari jongstleden organiseerde de NVG, samen met de NGF 
en de PGA, het jaarlijks terugkerende Nationaal Golfcongres. Het 
thema van dit jaar was The Drive to Happiness. De dag begon met een 
goede ontvangst in theater Spant! in Bussum. Na een korte introductie 
en een lekker kopje koffie of thee werd de dag ingeluid door dagvoor-
zitter Maarten Wessels. Zoals elk jaar presenteerden de NVG en NGF 
de ontwikkelingen aan de hand van ledencijfers, Players First en de Net 
Promotor Score (NPS). Het was goed om te horen dat golf in de lift zit. 
Ook was het opvallend dat juist het aantal negenholesrondes sterk is 
toegenomen en dat golf meer een totaalbeleving is geworden, van de 
oprijlaan tot het laatste drankje in het clubhuis – en alles daartussenin. 
Vandaar ook dat deze dag een prima opzet had: golfers zijn gelukkig; 
hoe binden we de gelukkige golfers en maken we ze nóg gelukkiger 
tijdens hun verblijf op onze banen?

De keynote sprekers waren Jelle Ganzeveld en Robert Guerain met 
hun expeditie Klantgeluk, en Joost Booij met zijn presentatie Effectory. 
Aan de hand van verschillende theorie- en praktijkvoorbeelden speel-
den zij in op het klantgeluk en op het geluk van werknemers. Die twee 
‘gelukkigheden’ houden meer verband met elkaar dan u denkt!
Na een heerlijke lunch was het tijd voor de workshops. Iedereen ging 
zijn of haar kant op om de gekozen workshop te bezoeken. In de work-
shops stonden klant- en werknemersgeluk centraal. Praktische zaken als 
de inrichting van een clubhuis, het belang van een goede band met club 

en pro’s en uiteraard gras en structurele speelkwaliteit kwamen aan de 
orde. De workshop Structurele Speelkwaliteit werd geleid door een 
panel van drie experts, allen winnaars van de Greenkeeper of the Year 
Award, en Niels Dokkuma. Door middel van gerichte vragen werd er 
vooral op management- en bestuursniveau ingegaan op onder andere 
de Green Deal en het gebruik van herbiciden, pesticiden en fungiciden. 
Het was goed te merken dat er naast fieldmanagers en greenkeepers 
ook club- en baanmanagers aanwezig waren. Het is zaak óók op ma-
nagementniveau te communiceren over deze belangrijke aspecten! Blijf 
als greenkeeper openstaan voor kennis en nieuwe informatie, zodat ook 
jij als praktijkman of -vrouw die kunt uitwisselen met je bestuur en/of 
management.

Na afloop was iedereen vol van kennis en nieuwe ideeën. Het was tijd 
voor wat ontspanning. Daan Slooter en Gerard Louter presenteerden 
de Nationale Golfquiz. Nationaal, maar gewonnen door een Belg: Kris 
van Ingelgem had de meeste golfhistorische knowhow. Hagenees Sjaak 
Bral sloot de dag af. Iedereen lag uiteraard krom van het lachen om zijn 
anekdotes en verschrikkelijke golfervaringen. Het was een interessante 
dag, met veel netwerken, kennis vergaren en ideeën uitwisselen met 
vakgenoten. 

Graag tot ziens op een volgende interessante bijeenkomst! Check hiervoor 
de site www.ngagolf.nl en houd de social media in de gaten.

Verslag Nationaal Golfcongres

NGA-Nieuws

Op de Drentse Golfclub De Gelpenberg was het dan zover. Op 26 
januari 2018 ging de eerste NGA- gewasbeschermingsdag van start. 
Ondanks de goede voorbereiding, blijft de eerste keer toch spannend. 
Hier kwam nog een schepje bovenop omdat we de eerste dag controle 
zouden krijgen van Bureau Erkenningen*. Ellen Kroes (Clubmanager 
GC De Gelpenberg) sprak vol trots over de baan waar we te gast 
waren. Hoofdgreenkeeper Remko Liezen (Vos Ruinerwold) nam de 
vloer even om te vertellen over de activiteiten en werkzaamheden op 
de baan.

Vervolgens ging Ernst Bos (Praktijk Centrum Sport en Golf) los en er 
vlogen een aantal uren voorbij met interessante onderwerpen en veel 
interactie met betrekking tot ITM/IPM. Mark Timmerman (ProGrasS), 
onze 2e spreker, was helaas verhinderd. Ernst Bos nam zijn deel zeer 
verdienstelijk op zich en ook dat werd een prima deel van de dag. 
Ondanks dat er een short break in het ochtenddeel zat, was men toe 
aan de lunch zodat het brein even kon resetten en de buik gevuld kon 
worden.

En dan vervolgens op naar het laatste deel van de dag met het onder-
werp veiligheid en techniek. Nog even doorbijten, want nu komt de 
taaie kost. Dat zou je denken. Niets is minder waar. Hendrik Schou-
wenaar (Groenhorst College Emmeloord) weet dit onderwerp zo 
bevlogen te behandelen, dat het zowaar een leuk onderwerp is en zo 
ook de tijd voorbij vliegt.

De allereerste NGA-gewasbeschermingsdag zit erop en het is tijd 
om feedback te vragen aan de aanwezigen. Deelnemers waren onder 
de indruk van de inhoud van de dag en de controleur van Bureau 
Erkenningen had zelden zo’n intensief en interessante dag bijgewoond. 
De deelnemers waren moe maar voldaan. Vol met kennis gingen ze 
huiswaarts.

De allereerste NGA-gewasbeschermingsdag

*) Bureau Erkenningen heeft twee wettelijke taken, die zij uitvoert in opdracht van de minister van Economische Zaken. Bureau Erkenningen registreert de geslaagde 

examenkandidaten en is verantwoordelijk voor het maken en versturen van de licenties. Bureau Erkenningen stelt organisaties in staat kennis aan te bieden en 

bewaakt de kwaliteit van het aanbod.



Op maandag 22 januari 2018 vertrokken we gezamenlijk met de bus 
naar de boot om de overtocht te maken naar Engeland. Bij aankomst  
de volgende dag stond de BTME-beurs in de planning. Naast het 
bezoeken van de beurs was het ook mogelijk om deel te nemen aan 
diverse seminars. Voor de echte kenners was een aantal machines met 
kleine updates en doorontwikkelingen te vinden. Op de drukke beurs 
was er uitgebreid de kans om bij te praten en goed rond te kijken bij de 
diverse stands. Einde van de middag werd er verzameld bij de plaatse-
lijke pub voor de traditionele ProGrasS-borrel om daarna gezamenlijk 
de dag af te sluiten met het altijd gezellige Pols-diner bij een Italiaans 
restaurant.
In typische Engels weer vertrokken we op woensdag vroeg naar de JCB 
Golfbaan en fabriek. We werden ontvangen op de driving range door de 
course manager. Na een hartelijk ontvangst en een kop koffie, kregen 
we een prachtige presentatie over het ontstaan, de ontwikkeling en de 
aanleg van de golfbaan en de daarbij horende visie voor de toekomst. 
Het streven is om in 2020 officieel te openen met een PGA-toernooi. 
Nadat het weer enigszins was opgeknapt, kregen we de kans een 
wandeling te maken over de prachtige baan, met de spectaculaire hole 

17, zie foto onder. Bijzonder aan de baan is de ruime opzet en vele 
ondulaties. Na de uitstekend verzorgde drie gangen lunch, kregen we 
een uitgebreide rondleiding door de fabriek en brachten we een bezoek 
aan het museum. In de fabriek gingen alle camera’s en mobiels in een 
plastic zak. Het maken van foto’s was hier ten strengste verboden. In 
het museum mochten we uitgebreid foto’s maken. De fabriek is enorm 
groot, het productieproces was fantastisch om te zien.

Op donderdag 24 januari was de afsluiting in Zuidland met een groeps-
foto. We hebben met elkaar een gezellige en leerzame trip gemaakt.  
We twijfelen als bestuur soms of de trip naar Harrogate nog wel 
voldoet. De trip van 2018 heeft weer eens te meer bewezen dat het 
een leerzame reis is waar veel kennis wordt opgedaan en gedeeld kan 
worden. We willen in de toekomst kijken of we deze reis kunnen  
combineren met bijvoorbeeld een zelf georganiseerd seminar. Als het 
aan de NGA ligt, zal de reis zeker blijven bestaan.

De NGA wil de Firma Pols bedanken voor de 
professionele organisatie en de gastvrijheid.

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, Fullriver Europe.

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

Graszaden:
Barenbrug Holland, DLF.

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

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

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

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

NGA-sponsorlijst

De Harrogate Trip 2018
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De morgenstond 
heeft goud in  
de mond
De redactie van Greenkeeper treft regelmatig kiekjes van banen, vaak onder bijzondere 

omstandigheden - met sneeuw, een mooie zonsopkomst of een dier dat op de baan loopt 

- en gemaakt door trotse greenkeepers. Greenkeeper of the Year en hoofdgreenkeeper 

Arjen Westeneng stuurde ons deze foto, die hij met zijn telefoon maakte op De Woeste 

Kop in Axel. ‘Op de vroege morgen van 21 januari, als de zon opkomt, kleurt de hemel 

paars van de bewolking die opkomt’, vertelt hij erover. ‘De dag begon koud met -4 op de 

green van hole 5. Op de green is nog rommel te zien, welke is achtergebleven na de zware 

van een paar dagen daarvoor.’

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-7354
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Woeste Kop op naar 
GEO - wat hangt hen 
boven het hoofd?
Is zo’n GEO-traject niet heel intensief en levert het wel op wat het belooft?

Mocht u ooit eens op de ruim 60 meter hoge watertoren van Axel staan, dan snapt u waarschijnlijk direct waarom Golfclub De Woeste Kop dit jaar 

gaat voor een GEO-certificaat. Vanaf de toren wordt u getrakteerd op een prachtig uitzicht op het Zeeuwse natuurgebied Smitsschorre, waarin een 

18-holesgolfbaan zich te midden van kreken en bossen uitstrekt. Dit gebied wil De Woeste Kop veiligstellen voor de toekomst door duurzaam beheer te 

waarborgen. Een GEO-certificaat is daarbij praktisch onmisbaar. 

Auteur: Guido Hamelink, NLadviseurs
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Maar wat haalt de golfclub zich eigenlijk op de 
hals? Is zo’n GEO-traject niet heel intensief en 
levert het wel op wat het belooft? Ja, dat traject 
is inderdaad intensief, maar uiteindelijk levert het 
u waarschijnlijk zelfs meer op dan beloofd. Hoe 
werkt dat? 

Het ingaan van het GEO-traject doet De Woeste 
Kop niet alleen. Het Committed to Green-traject 
is door de NGF in samenwerking met NLadviseurs 
en Bureau Buiting speciaal hiervoor ingericht. De 
Woeste Kop wordt begeleid door NLadviseurs, een 
adviesbureau dat al ruim 60 golfbanen succesvol 
heeft begeleid op weg naar het GEO-certificaat. 
Het probleem waar golfbanen het meest tegen-
aan lopen bij het halen van een certificaat, is de 
hoeveelheid gegevens die zij in de eerste fase van 
het traject moeten verzamelen. Denk bijvoorbeeld 
aan gebruiksgegevens van water en energie, maar 
ook een inventarisatie van de flora en fauna hoort 
daarbij. Voor veel banen betekent dit dat ze een 
enorme papierwinkel moeten induiken om de 

gevraagde informatie boven water te krijgen. Om 
het overzichtelijk te houden, hebben wij korte 
invullijstjes gemaakt voor alle informatie die GEO 
van uw organisatie wil hebben. Daarbij hebben 
we aangegeven waar u de gevraagde informatie 
kunt vinden. Er zijn bijvoorbeeld websites waarop 
gegevens staan over de dieren en planten die op 
uw terrein voorkomen, maar ook websites die u 
helpen om te beoordelen of u voldoet aan wet- en 
regelgeving. Een ander voordeel van de korte vra-
genlijsten is dat ze makkelijk te verdelen zijn onder 
de mensen die meewerken aan het traject. 

Toen we voor het eerst op De Woeste Kop kwa-
men, werd al snel duidelijk dat Arjan Westeneng 
erg enthousiast was over het GEO-certificaat. En 
dat is belangrijk, want GEO is iets wat je als orga-
nisatie moet doen en daarin heeft de hoofdgreen-
keeper een sleutelrol. Om het proces in goede 
banen te leiden, adviseren we altijd om op de golf-
club een driekoppige duurzaamheidscommissie in 
te stellen die het traject aanstuurt en coördineert. 
Een commissie waarin baancommissie, greenkee-
ping en horeca zijn vertegenwoordigd werkt het 
meest effectief. Op De Woeste Kop hebben Piet 
Adriaansen (baancommissaris), Cees Strous (lid) en 
Arjen Westeneng (hoofdgreenkeeper) hierin zitting 
genomen. Het verzamelen van allerlei gegevens 
van de afgelopen jaren is een hele klus, zo merken 
zij. In het vervolg willen ze hun gegevens beter 
gaan registreren en bijhouden, zodat bij een even-
tuele heraudit de informatie sneller boven tafel is.
Vooralsnog bijt de commissie zich vast in wat er 
aan materiaal gevonden kan worden. Per onder-
deel kijkt ze wie welke taken binnen de club kan 
uitvoeren. Er zijn genoeg vrijwilligers met een 
bepaalde passie of expertise die hun kennis en 
tijd willen inzetten voor de club. Maar ook hun 
netwerk, verenigingen en andere organisaties uit 
de omgeving zullen ze zeker inschakelen om te 
helpen bij het GEO-traject. Zo kan De Woeste Kop 
gebruikmaken van de lokale vogelwerkgroep voor 
een beeld van de vogelstand op de baan. 

Opbouw van het Committed to Green-traject
Het traject bestaat uit vier fasen. Iedere fase wordt 
voorafgegaan door een workshop van de begelei-
der. In de eerste fase verzamelen de verschillende 
commissieleden en de hoofdgreenkeeper alle rele-
vante gegevens, bijvoorbeeld over het gebruik van 
water en energie, maar ook de bemestingscijfers 
van de afgelopen drie jaar en inventarisatiegege-
vens van de flora en fauna. De gegevens kunnen 
worden verzameld aan de hand van de aangele-
verde praktische invullijsten. 

ACHTERGROND4 min. leestijd
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MOnDiAAl KOplOpEr
Nederland is mondiaal koploper als het gaat 
om golfbanen met een duurzaam GEO-
certificaat. Steeds meer golfbanen weten 
duurzaam beheer te verbinden met het 
professionaliseren van hun organisatie en 
beheer. GEO geeft inzicht in uw beheer, maar 
geeft ook duidelijkheid over waar er nog kan-
sen liggen voor verbetering.

Arjen Westeneng

De Woeste Kop



 

 

 

 

 

 

 

 
De bomen op uw terrein ook aan vernieuwing toe? 

Wij ondersteunen u graag tegen een zeer scherp tarief met het 
 

VTA Rapporteren – Bomen rooien – Stobben frezen – 
Boomgaten opvullen/nieuwe aanplant 

 
Voor advies of informatie neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op 

Oosthoek Groep BV 
 Woudseweg 178a 

  2636 AW Schipluiden 

015 3808783 
Info@oosthoek-groep.nl 

www.oosthoekgroep.nl 

SPECIALIST IN AANLEG, ONDERHOUD
& RENOVATIE VAN GOLFBANEN 
EN GROENPROJECTEN

Bij zowel HGM als HSM bestaat het team uit gedreven mensen met veel kennis en ervaring en wordt er gewerkt met het nieuwste materieel.
Ter aanvulling en versterking voor onze bedrijven zoeken wij

Je zult onder andere worden ingezet voor renovatieprojecten, het 
aanleggen en onderhouden van golfbanen en sportvelden op diverse 
locaties in Nederland en België.

Ben jij:
• goed in je vak en heb je aantoonbare ervaring 
• positief ingesteld en leergierig
• bereid om alle voorkomende werkzaamheden uit te voeren
• flexibel, vind je reizen geen probleem en heb je geen 
  9 tot 5 mentaliteit

• in het bezit van rijbewijs BE en VCA-certificaat (pré) 
• ervaren in aanleg, golf en/of sport (pré)

Stuur dan je CV met motivatie naar Ingrid Martens 
via lonen@hgmgolf.nl

Hollandsche Greenkeeping Maatschappij B.V.
Hollandsche Sportveldenonderhouds Maatschappij B.V.
Oudendijk 94, 4285 WL Woudrichem
www.hgmgolf.nl www.hsmsport.nl

tractor chauffeurs (full-time)
kraanmachinisten (fulle-time)

greenkeepers/hoveniers (full-time)
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Bij de volgende stap in het traject gaan we de 
verzamelde gegevens analyseren. Is het energie-
verbruik redelijk in vergelijking tot andere club-
huizen? Is er al een diepgaand onderzoek geweest 
naar energiebesparingsmogelijkheden? Is het 
bemestingsverbruik te verantwoorden? Op basis 
daarvan bepaalt u wat u zou willen verbeteren en 
welke doelstelling u daaraan verbindt. Ook deze 
stap doorloopt u eenvoudig door het volgen van 
een stappenplan. Aan het eind van deze fase heeft 
u een overzicht van de onderdelen waaraan u wilt 
werken. 

Vervolgens gaat u bekijken wat u aan maatrege-
len moet treffen om uw doelstellingen te kunnen 
verwezenlijken. Daarvoor ontvangt u een overzicht 
van maatregelen waaruit u kunt kiezen. U hoeft 
dus niet zelf alles te bedenken, maar kunt putten 
uit de ervaring van andere golfbanen. In deze fase 
stelt u uw actieplan op voor de komende drie jaar. 
In de laatste stap worden uw organisatie en 
actieplan beoordeeld in een zogenaamde audit. 
Wanneer deze voldoet aan de eisen van GEO, ont-
vangt u een certificaat. Dit certificaat is drie jaar 
geldig. Let wel: u hoeft niet direct al uw doelstellin-
gen te hebben gehaald. Het opnemen van de doel-
stellingen in het actieplan waaraan u de komende 
periode wilt werken, is voldoende.

Certificaat behaald, dus nu eindelijk klaar?
Het traject is doorlopen en u heeft het certificaat 

behaald. Eindelijk klaar, denkt u wellicht.
Maar na de audit gaan u, de rest van de commissie 
en andere betrokkenen verder met het uitvoeren 
van het actieplan. De meeste punten hiervan zijn 
wellicht geïmplementeerd in het reguliere werk 
en beheer; andere acties vereisen misschien een 
eenmalige ingreep. 

Bij de uitvoer van het actieplan is het van belang 
dat u uw vorderingen vastlegt, zodat u bij een 
heraudit kunt aantonen dat duurzaam beheer 
verankerd is in uw organisatie. Een registratietool 
is hierbij een zeer nuttig middel om de voortgang 
te monitoren. Doelstellingen, ambities, acties, 
planning en prioritering zijn belangrijke graad-
meters voor de voortgang van het traject; door 
het vastleggen hiervan blijft u op de hoogte van 
de GEO-voortgang. Eén à twee keer per jaar een 
vergadering met de duurzaamheidscommissie is 
hierbij een aanrader. 

Kosten
Van de NGF krijgt u een tegemoetkoming in de 
begeleidingskosten. Vaak is deze toereikend om 
het traject kosteloos te doorlopen.
De auditkosten van 1170,- excl. btw komen voor 
eigen rekening. 

ACHTERGROND

GEO
Het GEO-certificaat is ontwikkeld door 
de Golf Environment Organization (GEO) 
Foundation, een internationale organisatie 
die zich inzet voor de ontwikkeling van duur-
zaam terreinbeheer op golfbanen. Meer infor-
matie: www.golfenvironment.org.

Is zo’n GEO-traject niet heel 

intensief en levert het wel 

op wat het belooft?

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-7355

GEO-registratietool



1 - 201844

Vele handen maken licht werk
Ideeën om golfers te betrekken bij het greenkeepersvak

Als voorbereiding op deze editie was onlangs Greenkeeper of the Year Arjen Westeneng op de redactie om mee te denken over onderwerpen. Daarbij 

rees de vraag: op welke manieren kunnen we golfers meer betrekken bij het vak van de greenkeeper?
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Natuurlijk, de golfer komt allereerst om te golfen 
en uiteindelijk is de greenkeeper verantwoordelijk 
voor het baanonderhoud. Maar richtlijnen als het 
repareren van pitchmarks worden soms vergeten. 
De gedachte is bovendien dat de greenkeeper 
voor steeds meer uitdagingen komt te staan 
(denk aan het uitfaseren van bestrijdingsmid-
delen) en dat een helpende hand altijd welkom 
is. Bij Westeneng op de club werd gestart met het 
benoemen van golfers tot hole ambassador. De 
eerste letter van de achternaam van een golfer 
correspondeert met een hole waarvoor hij als het 
ware verantwoordelijk is.
Vakblad Greenkeeper zette de vraag uit bij zijn 
lezers, en ontving (in willekeurige volgorde) de vol-
gende ideeën en overpeinzingen: 

1. Benoem AmBAssADeurs
Op golfbaan De Woeste Kop zijn zogenaamde hole 
ambassadors geïntroduceerd. De eerste letter van 
de achternaam van de golfer correspondeert met 
een hole waarvoor die golfer als het ware verant-
woordelijk is. Een lezer beaamt dat dit op meerdere 
golfbanen het geval is: ‘Er zijn op diverse golfclubs 
proeven gedaan met het toewijzen van de verschil-
lende holes aan ledengroepjes. Deze leden hebben 
een lijstje met zaken waarvoor ze verantwoordelijk 
zijn: pitchmarks repareren (als ze zelf rondlopen), 
de teebox schoonhouden, bunkers nalopen en 
doorgeven aan de baancommissie wat er bijvoor-
beeld door de greenkeepers geregeld moet wor-
den. Door leden beperkte verantwoordelijkheid te 
geven, wordt er mogelijk ook beter opgelet.’

2. op stAp met De Greenkeeper
Onbekend maakt onbemind. Betrek golfers let-
terlijk bij het vak, door hen te laten deelnemen 
aan het onderhoud. Bijvoorbeeld door een onder-
houdsclub te introduceren die op vaste tijden mee-

helpt, of door workshops te verzorgen waarbij gol-
fers eenmalig kennismaken met de ins en outs van 
golfbaanonderhoud. In 2015 vroeg Greenkeeper 
aan zijn lezers wat er gedaan kan worden om 
golfers meer te leren over baanonderhoud. Veel 
voorkomende reacties waren: het organiseren van 
een rondleiding of workshop, nieuwe leden een 
rondleiding geven in de schuur, waar ze uitleg krij-
gen over verschillende dingen, en snoei- en schof-
feldagen samen met golfers.

3. ZorG voor verWonDerinG
De trots moet terugkomen, zegt Arjen Westeneng 
elders in deze Greenkeeper. Hoe meer de golfers 
zich realiseren hoe mooi de baan eigenlijk is, hoe 
meer er gedeeld wordt wat er allemaal bij het 
onderhoud komt kijken, des te meer beseffen ze 
dat een helpende hand welkom is. Deel bijvoor-
beeld mooie foto’s van de baan op social media, of 
geeft voorlichting over het onderhoud (zie tip 2). 
Een tip uit de oude doos, afkomstig van een golfer 
naar aanleiding van de vraag wat er gedaan kan 
worden om golfers meer te leren over baanonder-
houd: ‘Geef workshops en bied golfers de kans om 
eens een rondje te maken met de greenkeeper. 
Laat ze op de baan vertellen over hun mooie vak!’

4. Deel je kennis
Voortbordurend op het voorgaande punt: com-
municeer! Greenkeepers weten dat het niet repa-
reren van pitchmarks schimmels tot gevolg kan 
hebben, maar weten de golfers dat ook? Weten 
zij überhaupt wat de Green Deal is en wat voor 
gevolgen die heeft? De greenkeepers hebben die 
kennis in huis. Zij weten waar ze het over hebben. 
‘Het is onze taak die kennis beschikbaar te stel-
len en dat te blijven doen, zodat de kwaliteit niet 
achteruitgaat, ook al voel je je soms een roepende 
in de woestijn’, aldus Arjen Westeneng in zijn 
column. Dat kan op de baan, via een nieuwsbrief, 

of misschien wel met een filmpje op social media. 
Tip: Golf.nl heeft enkele voorlichtingsfilmpjes voor 
golfers gemaakt waarin Niels Dokkuma vertelt 
over golfbaanonderhoud. Deze zijn te vinden op 
YouTube.

5. promoot pitchforks
Als laatste nog een praktische tip: verkoop pitch-
forks. Op de baan loopt een greenkeeper, die 
golfers spontaan vraagt of zij hun pitchfork voor 
de reparatie van pitchmarks kunnen laten zien. 
Kunnen zij dat niet, dan heeft de greenkeeper 
er een beschikbaar, die ter plekke voor een klein 
bedrag gekocht kan worden. De opbrengst hiervan 
gaat naar een goed doel. Dit plan zit bij de baan 
van Westeneng in de pijplijn, dus het is nog even 
afwachten hoe dit uitpakt.

ACHTERGROND

Heb je andere concrete tips die je wilt delen 
met medegreenkeepers? Laat het de redactie 
weten, dan geven wij ze door via de website 
of social media.

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-7356

3 min. leestijd
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W i e  w o r d t 
G r e e n k e e p e r 
o f  t h e  y e a r ?

www.greenkeeperoftheyear.nl

Het vakblad Greenkeeper organiseert in december 2018 voor de zesde

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

sponsors Jean Heybroek en ICL gaat een deskundige jury dit jaar  

weer op zoek naar de beste, meest getalenteerde Greenkeeper van Nederland.

 

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

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

Geef dan vandaag nog naam en golfbaan door aan de redactie.  

Je hebt tot 1 juni 2018 de tijd.

 

Kijk voor meer informatie op www.greenkeeperoftheyear.nl

Uw kandidaten kunt u doorgeven aan Lieke van der Weijde  

via lieke@nwst.nl

Wie wordt de opvolger van
Arjen Westeneng als
Greenkeeper of the Year 2018?

Adv_Greenkeeper of the year_aanmelden.indd   1 28/02/18   15:53
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AlKYLAATBENZINE
EEN MILIEUVRIENDELIJKE BRANDSTOF  VOOR 2-takt & 4-TAKT MOTOREN

CleanlifeCleanlife®® Gewone benzineGewone benzine

Zwavelgehalte (mg/kg)Zwavelgehalte (mg/kg) 22 8585

Benzeengehalte (volume in %)Benzeengehalte (volume in %) 0,010,01 4,64,6

Toevoegingen (volume in %)Toevoegingen (volume in %) 0,0130,013 37,737,7

n-Hexan (volume in %)n-Hexan (volume in %) 0,030,03 3,93,9

 Minder vervuilend
 Zeer goede houdbaarheid
 Neutrale geur
 Houdt de motor schoon
 Verminderde uitstoot MPS
 Klaar gemengd met 2% 

     volledig synthetische en 
     hoogwaardige olie (2-takt)

De specialist voor alle tuin, park- en bosbouwmachines.
Hogelandseweg 51 ❘ 6545 AB Nijmegen ❘ Tel.: +31 (0)24 373 19 90
info@eurogarden.nl ❘ www.eurogarden.nl
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Het duurde een tijdje voor ik begreep dat alle 
planten in principe dezelfde meststof nodig heb-
ben. Als we bladeren in de natuur analyseren 
op voedingsstoffen en kijken naar het verband 
tussen de waarden en het stikstofgehalte, zien 
we dat de overeenkomsten opvallender zijn dan 
de verschillen. Er zijn een paar uitzonderingen. 
Planten verbruiken veel calcium en enige kalium 
en magnesium, als dat beschikbaar is in de bodem. 
We noemen dat luxeconsumptie, want het is niet 
nodig voor een goede groei. Grasplanten verschil-

len van tweezaadlobbige planten: de luxecon-
sumptie van kalium is hoger dan die van calcium. 
Een hoge opname van mangaan hangt bij alle 
planten samen met een lage pH. 
Ik vermeld dit om uit te leggen dat de waarden van 
bladanalyse die we in tabellen vinden, niet uitdruk-
ken wat planten nodig hebben voor een optimale 
groei. Planten kunnen heel goed leven met een 
hoog gehalte aan sommige voedingsstoffen. Bij 
sommige agronomisten/grasdeskundigen was er 
sprake van verwarring door de hoge waarden van 

bijvoorbeeld kalium. Zij stelden dat een grasmat 
meer kalium dan stikstof nodig heeft. Dat is echter 
verre van juist.
Door middel van gecontroleerde experimenten 
waarbij de voedingsstoffen één voor één werden 
aangepast, kon worden vastgesteld wat de optima-
le plantenmeststof was. Professor Torsten Ingestad 
en zijn team aan de SLU kweekten planten in een 
voedingsoplossing met een goede circulatie en 
beluchting. Toen de groei optimaal was en de 
voedingsstoffengehaltes in de oplossing constant 

Optimale bemesting 
van de green
Bemesting is een krachtig instrument in de handen van greenkeepers; door het gebruik van onevenwichtige producten en wisselende doses kan het 

gras beschadigen. Dankzij uitgebreid onderzoek aan de Zweedse landbouwuniversiteit (slu) gedurende een periode van dertig jaar was het mogelijk 

het optimale mengsel van voedingsstoffen voor planten vast te stellen. Als dit mengsel regelmatig wordt toegediend in doses die zijn aangepast aan de 

groeicapaciteit van het gras van de green, ontstaat er een stressresistente grasmat. in dit artikel worden de grondbeginselen besproken. 

Auteur: Agnar Kvalbein
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bleven, noemden ze dat de ‘stabiele voedings-
toestand’. 
De uitkomsten van talloze experimenten met 
verschillende planten werden gecombineerd door 
professor Tom Ericsson voor hij met pensioen ging. 
Dit werd gepubliceerd op www.sterf.org in het 
handboek Precision fertilisation. De tabel is 
hierboven gekopieerd. 

Deze tabel is bijzonder waardevol. Kolom A toont 
het optimale mengsel van voedingsstoffen (= de 
optimale meststof ), waarbij stikstof de minimum-
factor is die de groei beperkt of reguleert. De 
andere voedingsstoffen zijn allemaal gerelateerd 
aan stikstof en worden uitgedrukt als gewicht. 
Kolom B kan worden gebruikt om vast te stellen 
wanneer één voedingsstof een groeibeperkende 
factor wordt. Neem bijvoorbeeld de analyse van 
een blad en vergelijk die met de waarden in 
kolom B. 
Vergeleken met andere tabellen met richtlijnen 
voor bladanalyse is er een verschil, want de waar-
den zijn gerelateerd aan stikstof. Dit is een logisch 
gezichtspunt, want stikstof is de voedingsstof 
die de groeisnelheid van de grasmat reguleert. 
Als er stikstof wordt toegepast, versnelt de groei 

en neemt de behoefte aan alle andere voedings-
stoffen toe. 
In de optimale meststof is stikstof de minimum-
factor. Dat betekent dat bij gebruik van dit meng-
sel de groei kan worden gereguleerd zonder een 
tekort aan voedingsstoffen te riskeren. 
De belangrijkste les: gebruik altijd de optimale 
meststof, tenzij er goede argumenten zijn om hier-
van af te wijken. Dat is bijvoorbeeld het geval als 
de greens veel fosfor bevatten, het calciumgehalte 
hoog is of het beregeningswater rijk aan ijzer is.

Glucosehuishouding
Planten houden van een constante lage concentra-
tie voedingsstoffen in de wortelzone. Als bepaalde 
voedingsstoffen zelden worden toegediend, veran-
dert het celmembraan van de graswortels (poort 
en pomp voor voedingsstoffen); het past zich aan 
de nieuwe voedingstoestand aan. Planten zijn zeer 
flexibel en kunnen zich aanpassen aan verschillen-
de bemestingspraktijken van greenkeepers. Maar 
die aanpassing kost energie, die beter kan worden 
gebruikt voor andere doeleinden. 
Glucose uit fotosynthese is de enige energiebron 
van planten. Daarom worden greenkeepers wel-
eens ‘koolhydraatmanagers’ genoemd. Daar zit wat 

in. Als grasplantjes heel kort gemaaid worden, ver-
mindert het bladoppervlak en dus ook het vermo-
gen om glucose te produceren. Alle handelingen 
waardoor de fotosynthese wordt verbeterd, zijn 
dan heel belangrijk. Sommige voedingsstoffen zijn 
rechtstreeks betrokken bij dit proces: magnesium, 
mangaan en ijzer. Kalium is ook belangrijk voor het 
reguleren van de huidmondjes en de opname van 
kooldioxide, dat samen met water wordt omgezet 
in glucose. Het is zeer belangrijk dat het gras van 
de green nooit een tekort aan deze vier voedings-
stoffen heeft; ze moeten dan ook regelmatig wor-
den toegediend. 

stikstof en groei
Er is een lineair verband tussen de groeisnelheid 
van het gras (dagelijkse productie van droge 
stof ) en het stikstofgehalte van de bladeren van 
de plant. Er zijn echter verschillen tussen gras-
soorten, zoals figuur 1 laat zien. Sommige grassen 
gebruiken stikstof efficiënter dan andere. Planten 
met dunne bladeren hebben in het algemeen 
een hogere groeisnelheid dan planten met dikke 
bladeren. Hier zijn enkele veelgebruikte groene 
soorten, gerangschikt van lage naar hoge groeica-
paciteit: 
• gewoon roodzwenkgras, Festuca rubra var. 
  commutata Gaudin 
• roodzwenkgras met fijne uitlopers, F. rubra var. 
   litoralis G.F.W. Meyer Auquier (= F. rubra var. 
   trichophylla)
• kruipend struisgras, Agrostis canina L.
• gewoon struisgras, Agrostis capillaris L.
• wit struisgras, Agrostis stolonifera L. 
• eenjarig straatgras, Poa annua L. 

Figuur 1 toont de groeisnelheid van roodzwenk-
gras en wit struisgras. Deze grassen reageren ver-
schillend op stikstofbemesting. Bij het toedienen 
van een steeds hogere dosis stikstof reageert wit 
struisgras door sneller te groeien, tot de maximale 
groei is bereikt bij 6% N (gewicht droge stof ) in 
het bladweefsel. Een hogere N-gift leidt tot luxe-
consumptie en op zeker moment tot vergiftiging 
(zoals sommigen van ons hebben ervaren bij het 
morsen van kunstmestkorrels op de grasmat). 
Roodzwenkgras reageert zeer zwak op een hogere 
stikstofgift. Het lukt niet om deze soort aan te 
zetten tot snellere groei. Als dat toch wordt gepro-
beerd, is het gevolg dat Poa annua zich uitbreidt 
ten koste van roodzwenkgras. Poa benut stikstof 
beter dan enige andere grassoort voor greens.
Maximale groei is zelden het doel op een golf-
green; een hoge groei geeft namelijk zachte 
en langzame greens en er is meer mechanisch 
onderhoud nodig. Ons advies is het stikstofgehalte 

mAcronutriënten A B micronutriënten A B
Stikstif (N)   100 100 IJzer (Fe)   0.7 0.2
Kalium (K)   65 30 Mangaan (Mn)  0.4 0.06
Fosfor (P)   14 8 Boor (B)   0.2 0.04
Zwavel (S)   9 5 Zink (Zn)   0.06 0.05
Calcium (Ca)  7 4 Koper (Cu)   0.03 0.02
Magnesium (Mg)  6 4 Chloor (Cl)   0.03 *
     Molybdeen (Mo)  0.003 * 
     Nikkel (Ni)**  * *

* Te weinig betrouwbare gegevens ** Zeer lage vereiste, kan worden weggelaten uit kunstmest

Figuur 1 verhouding groeisnelheid en stikstofgehalte in blad.
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tussen 3 en 3,5% te houden op greens waar voor-
namelijk zwenkgras of struisgras staat. 
Het is niet nodig om regelmatig bladmonsters te 
nemen. Bij gebruik van de optimale meststof (geen 
extra ijzer of koper; die stoffen hebben invloed op 
de kleur van de green) kunt u de groei reguleren 
aan de hand van de kleur.

stikstof en glucose
Stikstof heeft een aanzienlijke invloed op de 
groeisnelheid. Dat betekent dat er bij een hoog 
stikstofgehalte meer glucose wordt verbruikt voor 
de aanmaak van nieuwe cellen. Zie hiervoor figuur 
2. Omdat het glucosegehalte van invloed is op de 
wortelgroei van de grasmat, zien we dat ook de 
relatieve wortelmassa omlaag gaat als we meer 
stikstof toedienen. 
Als we deze relatie tussen fotosynthese, het gluco-
se- en het stikstofgehalte begrijpen, kunnen we de 
meeste stress-symptomen op golfgreens verklaren. 

Bij optimale omstandigheden voor fotosynthese 
(de groene lijn) heeft de plant voldoende glucose 
en goede wortels (A) bij een hoog N-gehalte. Als 
de fotosynthese beperkt is (de rode lijn), nemen 
het glucosegehalte en de wortelgroei af (B) bij 
een hoog N-gehalte. Om het glucoseniveau en de 
wortelgroei van de plant op niveau A te houden bij 
slechte groeiomstandigheden, moet de stikstofgift 
worden verminderd van hoog naar laag. 
Factoren die de fotosynthese kunnen beperken, 
zijn: schaduw, verminderde luchtbeweging (CO2-
uitwisseling), droogte, verminderd bladoppervlak 
(= kort maaien, slijtage) of suboptimale temperatu-
ren (te koud of te warm). 

De belangrijkste les is dat een hogere stikstofgift 
schadelijk kan zijn bij slechte groeiomstandig-

heden. Het kan leiden tot glucosegebrek. De 
symptomen kunnen zijn: verminderde wortelgroei, 
meer ziekten, zoals Microdochium of rondeplek-
kenziekte, of minder slijtagetolerantie. 

De juiste bemesting
Het doel is een laag en relatief constant gehalte 
van alle noodzakelijke plantenvoedingsstoffen te 
handhaven in het mengsel voor de wortelzone van 
de green. 
De gemakkelijkste manier: gebruik altijd het opti-
male voedingsstoffenmengsel. Bemest minstens 
eenmaal per week. Pas de gift aan de groeiom-
standigheden aan. Dat betekent minder meststof 
als het koud is (in de lente en de herfst) en bij 
toernooien, als er korter gemaaid wordt. Waarom? 
Omdat de groeicapaciteit van de plant afneemt bij 
kort maaien, en dus ook de behoefte aan meststof. 
Soms dient de natuur zelf voedingsstoffen toe. 
Bemest minder als er sprake is van veel vervilting. 
Dat is het geval bij een hoge temperatuur en voch-
tige greens die goed belucht worden. Soms wordt 
uw golfbaan getroffen door onweer. Bliksem zorgt 
voor veel nitraat, rechtstreeks uit de atmosfeer. 
Kijk naar de groene kleur (of gebruik een chlorofyl-
meter) en laat de dosis van de wekelijkse bemes-
ting afhangen van de hoeveelheid maaisel. Een 
relatief normale dosis voor een goed onderhouden 
green met wit struisgras is 0,6 g N/m2 per week, 
bij goede groeiomstandigheden. Roodzwenkgras 
heeft minder dan 50% hiervan nodig. 
Als het gras een tijdlang snel moet groeien en de 
groeiomstandigheden zijn goed, kunt u zonder 
gevaar drie maal zo veel geven. (Vergeet niet 
om dan ook meer dresszand aan te brengen, om 
laagvorming te voorkomen.) Goede redenen om 
het volledige groeipotentieel van de green te 

Figuur 2: Algemene afbeelding van de relatie tussen stikstofbemesting en glucosegehalte/relatieve wortelgroei.

Tabel 2

De gemakkelijkste manier: 

gebruik altijd het optimale 

voedingsstoffenmengsel

WETENSCHAP

uitGeBAlAnceerDe vloeiBAre meststof met 1kG n
in te Zetten Als er Geen Behoefte is AAn cAlcium 
menGen in 5 l WAter en verDunnen voor GeBruik
proDuct/chemicAlie     kG
Ammonium nitraat      1.83
Ammonium sulfaat      0.40
Kaliumnitraat      1.70
Magnesium chloride      0.60
Fosforzuur  (85%)      0.45
Rexolin APN (micronutriëntenpoeder)    0.15

  Nutriënt KG  Nutriënt KG  
  N 0.9983  Fe 0.009
  P 0.144  Mn 0.0036
  K 0.6562  Zn 0.00195 
  Mg 0.0654  Cu 0.000375
  Ca 0  Mo 0.000375
  S 0.0968  B 0.00135
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benutten, kunnen zijn: herstel van winterschade 
(een typisch probleem in de noordelijke landen) 
en een kuur om het mosgehalte terug te brengen. 
Mos vormt een grote uitdaging als we minder 
bemesten en vloeibare meststoffen gebruiken. Mos 
houdt namelijk water vast en neemt alle voedings-
stoffen op door het ‘groene weefsel’. Een periode 
met geplande overdadige grasgroei, in combinatie 
met het verwijderen van mos en het gebruik van 
ijzerhoudende producten, kan nodig zijn. 

hoe kom je aan de optimale meststof?
Het gemakkelijke antwoord is: vraag het de leve-
rancier. In Nederland zijn duizenden kassen waar 
dagelijks vloeibare meststoffen in het beregenings-
water worden gebruikt. Er zijn dus ongetwijfeld 
uitstekende producten op de markt. 
Het probleem dat in kassen speelt, is dat gecon-
centreerde oplossingen van voedingsstoffen niet 
tegelijkertijd zowel calcium als sulfaat kunnen 
bevatten. Die stoffen reageren tot gips. Tuinders 
lossen dit probleem op door aan het beregenings-
water voedingsstoffen toe te voegen uit twee 
verschillende tanks. Gips is geen probleem als het 
wordt verdund met veel water. U kunt dit probleem 
omzeilen door de calciumbehoefte gewoon te 
negeren. Het zand dat in Nederland wordt gebruikt 
bij de opbouw van greens bevat waarschijnlijk veel 
calcium. En als het beregeningswater ook nog wat 
calcium bevat (zoals het drinkwater in de EU), is dat 
waarschijnlijk meer dan genoeg om de grasplanten 
tevreden te houden. 

Als u geen leverancier kunt vinden, is een goed-
koop en gemakkelijk alternatief: zelf een mengsel 
van meststoffen samenstellen. Het gebruik van 
warm water kan gunstig zijn. 
Geconcentreerde stikstofhoudende chemicaliën 
kunnen ook worden gebruikt om explosieven te 
maken; daarom moeten ze veilig opgeslagen wor-

den. Het is veilig als u ze pas met water mengt op 
de dag van aankoop. Welke chemicaliën u moet 
gebruiken, is te zien in tabel 2. 

Hopelijk vindt u het handig om slechts één mest-
stof voor de greens op voorraad te hebben. Dat is 
goedkoop en eenvoudig, en de grasplanten zijn er 
dol op. Gras lijkt niet op ons, mensen. Wij houden 
van variatie in ons voedingspatroon. Planten heb-
ben liever altijd hetzelfde, juiste mengsel. Dat zijn 
ze gewend uit rijke natuurlijke bodems. 
Als u nog bepaalde bemestingsproducten mist 
nadat u dit concept een tijdje hebt uitgeprobeerd, 
laat het me dan weten. U kunt me bereiken via 
agnar.kvalbein@sf-nett.no 
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De auteur is een gepesnioneerd turf grass-
onderzoeker, die werkte aan de Norwegian 
Institute of Bioeconomy Research (NIBIO).

Mos vormt een grote 

uitdaging als we 

minder bemesten en 

vloeibare 

meststoffen gebruiken
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Nieuwsgierigheid, of beter gezegd leergierigheid, 
is wat Hans van der Heijden drijft in zijn vak als 
voorman. Hij is geschoold als hovenier en tien jaar 
werkzaam geweest als hovenier. In 1996 begon 
hij als leerling bij de gemeente Eindhoven. Vele 
cursussen en opleidingen later klom hij via de 
functies van terreinmeester en terreinmanager op 
tot voorman van sportpark De Hondsheuvels. Zijn 
ambities reiken nog verder, binnenkort start hij als 
beheerder sport van de gemeente Eindhoven. Het 
vak is nu eenmaal bijzonder interessant, vindt Van 
der Heijden, die dagelijks de rit maakt van Budel-
Schoot naar het sportcomplex in de Eindhovense 
wijk Woensel.

expert natuurgras
De laatste opleiding die hij heeft gedaan, was de 
meest uitdagende: expert natuurgras, een hbo-
opleiding die hij volgde op de HAS Hogeschool in 
Den Bosch. Hier leerde hij veel over bodemonder-
zoek, het bodemleven, de granulaire samenstelling 
van de bodem en bemesting. Wat hij leerde, sloot 
naadloos aan bij zijn eigen ervaring en visie: door 
te investeren in de bodem en het veldmanage-
ment te optimaliseren, krijg je een gezondere 

bodem en kan er op kosten bespaard worden. Hij 
maakte een strategisch plan voor de sportvelden 
en ging aan de slag.

‘Eigenlijk is dat het mooiste van ons vak’, zegt Van 
der Heijden. ‘Je observeert de grasvelden, analy-
seert, trekt conclusies en maakt daarna een plan 
van aanpak, dat je ook nog zelf mag uitvoeren.’ 
De grootste verandering was het bijna volledig 
afscheid nemen van kunstmest. Alleen bij de start-
bemesting, vroeg in het voorjaar, maakt hij nog 
gebruik van kunstmest. De overige meststoffen 
hebben voortaan een organische oorsprong. Van 
der Heijden: ‘Door jarenlang gebruik van kunst-
mest is de grond uitgepierd geraakt. We willen het 
evenwicht herstellen.’

Bodemvruchtbaarheid omhoog
Met onder andere het toepassen van organische 
meststoffen wil hij het tij keren. Samen met Vos 
Capelle heeft hij bekeken welke organische mest-
stoffen geschikt zijn. Het belangrijkste is volgens 
hem dat de bodemvruchtbaarheid omhoog gaat 
en dat de biodiversiteit in de bodem een impuls 
krijgt. ‘De bodem wordt hierdoor luchtiger en de 

hoeveelheid bodemleven én de variatie nemen 
toe. Schimmels en bacteriën zijn nodig om een 
evenwicht te creëren in en boven de bodem, zodat 
niet één soort de overhand krijgt en de grasplan-
ten aantast.’

In de bodem is het te halen, zegt Van der Heijden. 
‘Humus is de accu van de bodem’, is één van zijn 
kenmerkende uitspraken. Humus houdt vocht 
vast, waardoor er minder snel droogte optreedt. 
Voldoende en goedwerkend bodemleven levert 
daarnaast voedingsstoffen aan de plant. Wanneer 
je de bodem centraal stelt en daarin investeert, 
pluk je daar later de vruchten van, is zijn stelling. 
Het gras hoeft immers minder vaak bemest en 
gemaaid te worden, maar ook minder vaak bere-
gend en bespoten. ‘Kortom, grote winst op het 
gebied van duurzaamheid.’

‘Humus is de accu van de bodem’
Hans van der Heijden maakt duidelijke keuzes

hans van der heijden maakt duidelijke keuzes op sportpark De hondsheuvels, waar hij onder andere verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de 

sportvelden. ‘negentig procent van de meststoffen die wij gebruiken is voortaan van organische oorsprong.’

Auteur: Jan van den Boom, Barenbrug Holland BV, namens Plantum
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Pitchmarks herstellen: 
kwestie van elkaar een 
beetje opvoeden
Aannemer Oosthoek: ‘Samen naar een betere baan, maar oppassen dat we niet 
verbitterd raken tegenover de golfers’

‘Alle hens aan dek!’ Daarmee roept Arjen Westeneng, gasthoofdredacteur van deze Greenkeeper-editie, Greenkeeper of the Year en werkzaam voor h4A 

Groen op golfbaan De Woeste kop, de hulp in van alle betrokkenen op de golfbaan. hij doet dat vooral met het oog op een mogelijk verbod op chemie. 

‘op tijd pitchmarks herstellen is cruciaal voor het behoud van sterkere grassoorten in de greens, fairways en tees. het mooie is: iedereen kan daaraan 

bijdragen.’

Auteur: Santi Raats
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Een slechte green, dat staat beslist in de top vijf 
van grootste ergernissen van golfers. Een groot 
deel van de kwaliteit heeft de golfer echter in 
eigen hand, namelijk de beheersbaarheid van 
onkruid en schimmels. Als pitchmarks niet bin-
nen een uur worden gerepareerd, ontstaan er 
potentiële schimmel- of onkruidplekken. Want 
waar een deuk is, is ook een openstaande rand. 
De maaier scalpeert deze randjes, met als gevolg 
dat er kale plekjes ontstaan. Het kan wel veertien 
dagen duren voordat er weer gras op dit plekje 
groeit. Men zou standaard een greenkeeper voor 
de maaier uit moeten sturen om elke pitchmark 
te repareren. Maar de realiteit is dat golfbanen 
geen mensen kunnen missen tijdens het spitsuur 
in de ochtend. Westeneng: ‘Omdat we vanaf 2020 
niet meer met chemie mogen bestrijden, kunnen 
greenkeepers alle hulp van golfers gebruiken!’

elkaar aanspreken taboe
Het probleem dat al jarenlang speelt, is volgens 
Westeneng dat het taboe is om elkaar aan te spre-
ken. ‘In Nederland is men allergisch voor bemoeie-
nis van anderen. Daardoor wijzen mensen elkaar 
niet op hun verantwoordelijkheid, of ze wijzen 
met het vingertje naar de ander. Ook wordt kritiek 
of feedback van anderen niet snel geaccepteerd, 
ook niet van de marshall op de golfbaan; dan voelt 
men zich voor schut staan bij golfvrienden. Als 
golfbanen serieus zouden optreden tegen spelers 
die schade achterlaten voor anderen, riskeren zij 
dat ze inkomsten mislopen. Het is al jarenlang 
schipperen bij het zoeken naar een oplossing voor 
betrokkenheid bij de baankwaliteit.’

Gentleman’s sport 
Omdat alle golfbanen kampen met een mentali-
teitsprobleem rond het herstellen van pitchmarks, 

spant Westeneng zich in door na te denken over 
oplossingen en ideeën van anderen daarover te 
verzamelen. ‘Schadeherstellers worden nu gezien 
als uitslovers. Maar het moet cool worden om dat 
te doen en een schouderklopje opleveren. Golf 
mag wat dat betreft weer een gentleman’s sport 
worden.’

Jan-Willem Boon, projectleider bij Gras Advies, 
vindt dit mooi omschreven. ‘Je speelt niet alleen 
voor jezelf, maar ook voor anderen.’

hoe spelers activeren?
Sinds ruim vijf jaar werkt De Woeste Kop met 
hole-ambassadeurs. ‘De negenhonderd leden zijn 
ingedeeld in groepen, op basis van de eerste let-
ter van hun achternaam. Elke groep is verbonden 
aan een hole, waaraan de leden vanaf de afslag tot 
het einde wat extra aandacht geven. Dat betekent 
onder meer dat zij ervoor zorgen dat de bunker er 
netjes bij ligt, dat kuilen in paden worden gemeld 
en dat pitchmarks worden hersteld. Hier moet 
echter wel constant aandacht voor zijn, anders 
verwatert het initiatief snel. Een ander goed idee 
is een vrijwilligersploeg oprichten. Golfbaan De 
Houtrak heeft dat gedaan. Deze vrijwilligers wor-
den aangestuurd door de greenkeepers en ruimen 
bijvoorbeeld blad op in het najaar.’

met een lach bereik je meer
Piet Oosthoek van de Oosthoek Groep: ‘Ik pro-
beer op Strijen, Ockenburgh en Kleiburg altijd de 
aandacht van de golfers op een ludieke manier te 
trekken door een beetje de conferencier te spelen. 
Je moet een manier vinden om mensen te raken; 
dat is vele malen effectiever dan een technisch ver-
haal vertellen. Ik doe dat door prikkelende stukjes 
te schrijven in het clubblad. Mensen bladeren dat 
door omdat ze willen weten wat die Oosthoek nu 
weer te vertellen heeft. Je kunt ook columnachtige 
stukjes schrijven in de nieuwsbrieven van de club. 
Op zo’n aandachtsmoment moet je je podium 
pakken voor belangrijke zaken zoals het herstellen 
van pitchmarks. Dit vergt constante aandacht en 
daarvoor is een cultuuromslag nodig bij golfbanen, 
onderhoudsbedrijven en greenkeepers. Natuurlijk 
komt niet iedere persoon ermee weg, met kritiek 
geven op een speler. Van de een wordt het wel 
geaccepteerd als hij gekscherend zegt: Je hebt 
voor 45 euro een kaartje gekocht; denk je nu dat 
de hele baan van jou is?; van de ander absoluut 
niet. Ik heb laatst aan alle deelnemers van het 
jubileumtoernooi op Kleiburg een pitchmark-vork 
gegeven, met een grote glimlach. Want iemand 
die lacht, is beter te benaderen dan iemand met 
een boos of chagrijnig gezicht. We moeten oppas-

Piet Oosthoek werkt op de golfbanen 
Ockenburgh, Strijen en Kleiburg, die door de 
Oosthoek Groep worden onderhouden, sinds 
negen jaar chemievrij. ‘Ik heb een persoon-
lijke aversie tegen chemie, omdat ik als jon-
geman in de spuitcabine misselijk werd van 
de geur van de middelen die op de spruitkool 
gingen.’

Naar eigen zeggen heeft Oosthoek de kunst 
afgekeken in het tuinbouwgebied waar zijn 
bedrijf middenin zit. Hij vertelt: ‘We zaaien 
extra door voor hogere grasdichtheid, verti-
cuteren de grasmat vaker om het vilt eruit te 
halen en om de mat nieuwe wortels te laten 
aanmaken, en stimuleren de grasgroei met 
bemestingsevenwicht, niet alleen door stik-
stofgiften, maar ook door bijvoorbeeld spoor-
elementen. Voor een donkergroene kleur die-
nen we ijzerchelaat op plantaardige basis toe 
en we geven extra magnesium, maar vooral 
ook zink en koper. De laatste twee zijn over 
het algemeen ondergeschoven kindjes.’

Oosthoek concludeert: ‘Wij trekken alles uit 
de kast om duurzaam te werken. Dat is een 
vanzelfsprekendheid, want het is een goede 
zaak dat de maatschappij kritischer is gewor-
den en de natuur meer koestert. Maar de 
maatschappij, in dit geval de golfer, moet wel 
bijdragen en kan niet alleen maar hard roe-
pen vanaf de zijlijn en het ons in de tussentijd 
moeilijk maken.’

Piet Oosthoek

Westeneng: 

‘het kan wel veertien 

dagen duren voordat er 

weer gras op dit plekje 

groeit’
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De Pols Groep met een exclusieve dealerorganisatie biedt u een compleet pakket machines voor recycling,  
het onderhoud van openbaar groen en golfbanen. 

Zuidland 0181 - 458845           E-mail info@pols.nl           www.pols.nl/golf 

Ransomes Jacobsen is de meest “groene” producent van golfbaanmachines. Dit zijn de feiten:

• Ransomes Jacobsen is de enige fabrikant die al haar machines produceert in fabrieken die werken 
 met  een Milieu Management systeem gecertificeerd volgens de ISO14001 normering.
• Alleen Jacobsen machines zijn standaard afgevuld met Greenscare. Deze speciaal voor Jacobsen 
 ontwikkelde hydraulische olie op plantaardige basis is volledig biologisch afbreekbaar.
• Alleen Ransomes Jacobsen is als Partner betrokken bij de Golf Environment Organisation (GEO). Deze 
non-profit organisatie stelt zich als doel de golfsector economisch, sociaal en duurzaam te ondersteunen.

Maar we gaan verder. Met de ontwikkeling van de Eclipse 322 
driedelige greensmaaier kunt u een duurzame bijdrage leveren 
en tegelijkertijd enorm op kosten besparen. De Eclipse 322 werkt 
volledig elektrisch dus zonder hydraulische vloeistoffen en maakt 
het door zijn uitgekiende ontwerp mogelijk tot 45% te besparen 
op brandstofkosten.

Vraag vandaag nog een demonstratie aan met de Eclipse 322 en ervaar hoe interessant duurzaam 
golfbaanbeheer kan zijn voor uw portemonnee.

Go Green, Choose Orange
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ACHTERGROND

sen dat we met onze vraag om medewerking niet 
doorslaan naar een verbitterde houding tegenover 
golfers. Daarin moeten alle aanstuurders hun eigen 
weg vinden. Maar het moet als een paal boven 
water staan dat greenkeepers en baanonderhou-
ders de autoriteit zijn.’

tip voor commerciële banen
Oosthoek vervolgt: ‘Het bereiken van pay & play-
golfers, die soms alles verwoesten, is nog lastiger 
dan het aanspreken en voorlichten van leden. Deze 
doelgroep zou je wellicht kunnen bereiken via de 
publicaties en nieuwsbrieven van de NGF, en door 

middel van voorlichting en waarschuwingen op 
de televisieschermen in het clubhuis, in plaats van 
de slagen van Tiger Woods te tonen: “Kijk uit wat 
u aanricht op de baan. Wij vragen u vriendelijk uw 
pitchmarks te repareren.” In zo’n videoboodschap 
kun je ook goed uitleggen waarom dat nodig is.’

stap voor stap uitleg
Jan-Willem Boon, projectleider bij Gras Advies: 
‘Nadat de leden zijn opgeroepen om te helpen, is 
het belangrijk dat wordt verteld hoé je pitchmarks 
repareert. Het maakt niet zozeer uit met welk 
materieel dit gebeurt; er zijn verschillende pitch-
mark-herstellers te koop in de vorm van een vork 
of een pin. Stap voor stap moet je uitleggen dat 
men de pitchmark een klein beetje omhoog moet 
prikken en daarna wat moet aanstampen, zodat 
het geheel weer vlak wordt. Dit is heel simpel; het 
moet een vast gebruik worden op golfbanen, net 
zoals het aanharken van bunkers. We mogen elkaar 
daarbij gerust opvoeden, want we kunnen niet 
van een greenkeeper verwachten dat hij altijd alles 
naloopt.’
Boon plaatst een kanttekening: ‘Wellicht is de bele-
ving nu nog te goed om de spelers hiervan bewust 
te maken. Pas als er geen chemie meer mag wor-
den gebruikt, als de baan er slechter uit zou zien, 
worden de spelers waarschijnlijk écht wakker en 
behulpzaam.’

Arjen Westeneng Jan-Willem Boon

Oosthoek: 

‘iemand die lacht, 

is beter te benaderen dan 

iemand met een boos of 

chagrijnig gezicht’

Boon: ‘We mogen elkaar 

gerust opvoeden, 

want een greenkeeper kan 

niet altijd alles nalopen!’

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-7359
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De wereld houdt niet 
op in 2020 
Er zijn meer en grotere uitdagingen voor beheerders en bestuurders van 
golfbanen dan de Green Deal

het jaar 2020 wordt gezien als een ‘ijkmoment’ voor duurzaam en structureel golfbaanonderhoud. Dit tijdstip lijkt als een zwaard van Damocles boven 

het hoofd te hangen van iedereen die zich bezighoudt met het onderhoud van golfbanen. onterecht, is de mening van marc jansen van Aha de man en 

maurice evers van lumbricus. ‘er zijn meer en grotere uitdagingen voor beheerders en bestuurders van golfbanen.’

Auteur: Hein van Iersel

Marc van der Mijn (links) en Marc Jansen (rechts)
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Het is een bekend gegeven dat de exploitatie 
bij veel golfbaanaccommodaties op zijn zachtst 
gezegd onder druk staat. Vanwege die financiële 
problemen verschuift alle aandacht naar korteter-
mijnoplossingen. Dat is jammer. Iedereen begrijpt 
dat de structurele baankwaliteit juist enorm gebaat 
is bij een langetermijnvisie. Welke baanonderdelen 
zijn binnen vijf tot zeven jaar toe aan een serieuze 
renovatie om de speelkwaliteit te behouden? 
Wanneer is vervanging van drainage goedkoper 
dan blijven aanmodderen met herstel ervan? Op 
welk moment ervaren de leden of greenfeespelers 
dat de baankwaliteit achteruitgaat, als de fairways 
niet meer jaarlijks worden geprikt en bezand?
Marc Jansen (Aha de Man): ‘Bezuinigen op onder-
houdswerkzaamheden met behoud van speelkwa-
liteit is een illusie. Dat wordt alleen beloofd door 
partijen die hun onderhoudswerkzaamheden voor 
de bühne uitvoeren. Bezuinigen op baanonder-
houd leidt te allen tijde tot verminderde speel-
kwaliteit en aantasting van de concurrentiepositie. 
Hoe loyaal zijn leden als er gespeeld moet worden 
op beschimmelde greens of natte fairways, terwijl 
andere banen daar veel minder last van hebben?’

Maurice Evers (Lumbricus): ‘Om ook na 2020 
speelkwaliteit te kunnen garanderen, is er nu 
een langetermijnvisie nodig. Een puur visuele 
beoordeling van de speelkwaliteit is volgens mij 
absoluut onvoldoende. We kunnen niet meer zeg-
gen: tja, die green ziet er prima uit, stimp 9, volle 
grasbezetting en de bal behoudt zijn lijn. Werken 
aan kwaliteit op de lange termijn houdt in dat er 

ook gekeken moet worden in de bodem, naar de 
wortellengte, de viltlaag, de waterhuishouding, de 
samenstelling van voedingsstoffen in de bodem, 
geschikte grassoorten, de bodemgesteldheid, 
kortom alles wat zich in de plant en in de bodem 
plaatsvindt.

Voor een onafhankelijk adviseur is het prettig als 
er op de golfbaan waar advies gegeven wordt 
ook een onderhoudsaannemer aanwezig is die 
meedenkt. Als je op deze wijze samen optrekt, is er 
namelijk meer mogelijk voor de klant.’
Marc Jansen: ‘Wij delen deze visie. Een plan van 
aanpak voor de langere termijn is een essentieel 
onderdeel van het onderhoudsplan voor golfba-
nen. Structureel baanonderhoud is veel meer dan 

alleen het gras maaien. Het gaat om meedenken, 
ook in financiële zin. Alleen op die manier kun je 
een toekomstvisie ontwikkelen waar golfbaanbe-
stuurders houvast aan hebben.’ 

INTERVIEW3 min. leestijd

Maurice Evers Marc Jansen

Golfbaan Kralingen, de laagst gelegen golfbaan van Europa, namelijk ruim 7 meter onder NAP, is 
een van de oudere banen van Nederland. De baanarchitect is C.K. Cotton. Kralingen werd in 1933 in 
gebruik genomen. De ondergrond is voornamelijk veengrond; in combinatie met een relatief hoog 
grondwaterpeil in de polder is dat een voorbode van wateroverlast. Aha de Man verzorgt er het 
onderhoud sinds 2008. Marc van der Mijn (baancommissaris Golfbaan Kralingen): ‘Naar aanleiding 
van de nulmeting hebben we vorig jaar gezamenlijk met Aha de Man en Lumbricus onze toekomst-
plannen besproken. Zeker, we hebben aan elkaar moeten wennen; het duurde even voordat we 
elkaars inzichten in overeenstemming hadden gebracht. Maar op elke vraag komt een antwoord, 
hetzij van Lumbricus, hetzij van Aha de Man. De uitdagende omstandigheden voor het baanonder-
houd op Kralingen worden niet mooier voorgespiegeld dan ze zijn en er worden geen sprookjes 
verteld. Wat we op Golfbaan Kralingen nog belangrijker vinden, is dat we vooral in goede samenwer-
king naar oplossingen konden toewerken. Kralingen heeft lange tijd de naam gehad een nogal natte 
baan te zijn die vaak gesloten was. Maar dankzij deze gezamenlijke aanpak is dat allang niet meer 
zo. Door dit voortschrijdend inzicht konden we bijvoorbeeld de hevige regenval van het afgelopen 
jaar het hoofd bieden.’

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-7360
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✓ Minder last van uitgespoelde bunkers
✓ Minder onderhoud
✓ Ideaal voor golfer én greenkeeper

Bunkerzand hoekig
Heicom is producent van bodemverbeteren-
de producten. Het is onze missie om steden, 
parken en sportvelden écht groen te houden, 
door de kwaliteit van de bodem te verbeteren 
en de natuur in haar kracht te zetten. 
www.heicom.nl

steden parken sportvelden
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61www.greenkeeper.nl

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

*Alleen verkrijgbaar bij deelnemende dealers tot 30 april 2018. **De financieringsactie is geldig t/m 31 juli 2018. Vraag uw dealer 
naar alle voorwaarden en condities. Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud van acceptatie door John DeereFinancial, 
‘s-Hertogenbosch. 

 FINANCIERING 
VANAF

0,99%**

2500E met elektrisch aangedreven maaikooien, nu voor de prijs van 
een 2500B met mechanisch aangedreven maaikooien. Vraag uw 
dealer naar een offerte op maat.

MOGEN WIJ U 
UPGRADEN?

KOOP EEN 2500E – 
VOOR DE PRIJS VAN
EEN 2500B*
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Complexe technologie vraagt 
veel dagelijks onderhoud
Onderhoudscontracten helpen om grip te krijgen op onderhoudskosten

Gasthoofdredacteur Arjen Westereng, Greenkeeper van het jaar 2018, ziet greenkeepers worstelen met de beheersbaarheid van de onderhoudskosten 

van hun machinepark. ‘Bij de één is de factuur voor het winteronderhoud vele malen hoger dan bij de ander. je vraagt je af waar dat verschil vandaan 

komt. De vraag rijst of dagelijks onderhoud het verschil maakt.’ Greenkeeper legde die vraag voor aan een tweetal experts. 

Auteur: Paul van der Sneppen
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ACHTERGROND5 min. leestijd

Jan Plooij, sales- en marketingmanager bij machi-
nehandel Jean Heybroek BV, is een groot voor-
stander van full-service onderhoudscontracten 
voor alle golfaccommodaties, inclusief de kleinere. 
‘Vroeger kon een servicemonteur met een hamer 
en een beitel op pad. Nu gaat diezelfde monteur 
met een laptop naar de klant. De machines waar-
mee greenkeepers werken zijn zo complex gewor-
den, dat het zinvol kan zijn om het onderhoud 
helemaal uit te besteden aan specialisten.’

specialistisch
Machines zijn volgens Plooij duurder geworden, 
maar daarmee is de kwetsbaarheid aanmerke-
lijk minder geworden en de levensduur langer. 
‘Moderne machines hebben vaak minder mechani-
sche verbindingen en meer elektronica. Dat maakt 
ze duurzamer en effectiever, maar het onderhoud 
wordt wel steeds specialistischer.’
Een andere reden om zo’n full-service contract te 
overwegen, zijn Arbo-eisen. ‘Met het oog op Arbo-
eisen is het steeds lastiger om een eigen monteur 
in dienst te hebben. Een monteur mag bijvoor-
beeld niet alleen aan zware machines werken. Als 
er iets gebeurt, moet er iemand in de buurt zijn om 
in te grijpen.’

kostenbeheersing
Ook uit een oogpunt van kostenbeheersing is 
het uitbesteden van regulier onderhoud aan te 
bevelen, vindt Plooij. ‘Hoe vaak komt het niet voor 
dat een greenkeeper of een monteur zelf aan een 
machine sleutelt voordat er een specialist bij wordt 
gehaald? Dat is vaak weggegooid geld.’ Plooij haalt 
een voorbeeld aan uit de eigen praktijk. Een klant 
heeft een storing aan een Caterpillar-kraan. ‘Een 
eigen monteur sleutelt er een halve dag aan. Dat 

kost 70 euro per uur, in totaal een slordige 280 
euro. Vervolgens gooit die monteur de handdoek 
in de ring omdat hij het probleem niet krijgt opge-
lost. Er wordt een specialist van de leverancier bij 
geroepen. Die kost 120 euro per uur, maar lost het 
probleem wel in een half uurtje op.’
Kostenbeheersing staat centraal in het betoog van 
Plooij. Daarbij rekent hij uitsluitend in kosten per 
bedrijfsuur. ‘Verkeerde zuinigheid begint namelijk 
vaak bij de aanschaf van een machine. Ik hoor 
greenkeepers vaak steggelen over een paar dui-

zend euro bij de aanschafkosten van een machine. 
Bereken je de kosten echter per bedrijfsuur, dan 
ontdek je dat de werkelijke kosten van het machi-
nepark niet in de aanschafprijs zitten, maar vooral 
in rente, afschrijving, onderhoud en uiteindelijk 
de restwaarde. Dus als je op een zinvolle wijze 
aan de knoppen wilt draaien, stuur dan vooral op 
onderhoud. Op die post zitten de belangrijkste 
variabelen. Daarop kun je sturen en zo kun je dus 
de kosten beheersen.’

‘Een full-service contract ligt 

eigenlijk steeds meer voor 

de hand, ook voor kleinere 

golfbanen’

Steeds meer elektronica in moderne machines.
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in beeld
Het beheersen van de onderhoudskosten kan een 
greenkeeper het beste op twee manieren doen, 
volgens Plooij. Enerzijds is dat het afsluiten van 
een full-service onderhoudscontract. ‘Dat maakt 
de kosten aan de voorkant optimaal inzichtelijk. Je 
hebt alle werkzaamheden van regulier onderhoud 
per jaar in beeld.’ 
Daarnaast is het dagelijks onderhoud van de 
machines essentieel. Die bepalen volgens Plooij 
in belangrijke mate hoeveel onvoorzien storings-
onderhoud er nodig is. ‘Als je het dagelijks onder-
houd goed op orde hebt, kun je perfect binnen 
de begroting blijven van het reguliere onderhoud 
dat je uitbesteedt. Je komt niet voor verrassingen 
te staan.’

Doorsmeren
Eén van de belangrijkste onderdelen van het dage-
lijks onderhoud is het doorsmeren. ‘Goed doorsme-
ren levert geld op. Geef het lager na het smeren 
bovendien een draai, zodat alle vocht en condens 
worden weggeduwd en leemtes in het lager wor-
den opgevuld met vet.’
Voor maaiers geldt dat de messen dagelijks moe-
ten worden gereinigd en afgesteld. ‘Schoonmaken 
is bovendien belangrijk voor de hele machine. In 
grassappen zitten zuren, die de messen en andere 
onderdelen flink kunnen aantasten. Die moeten 
weggespoeld worden, bij voorkeur meteen na het 
werk.’

slijpen
Het slijpen van de messen is een klus die Plooij 
graag uitbesteedt aan specialisten. ‘Ik ken maar 
weinig monteurs die dat écht goed kunnen. Doe 
het dus liever niet zelf. Hou goed in de gaten of 
de messen door het gras snijden of aan het gras 
trekken. Dat is een simpele visuele inspectie, die je 
dagelijks kunt uitvoeren. In het laatste geval moet 
je de messen laten slijpen. Dat levert ook geld op. 
Gras dat minder schade ondervindt door maaien is 
namelijk ook minder ontvankelijk voor ziekten.’
Speciaal winteronderhoud aan het machinepark 

vindt Plooij niet nodig. Een machine die dagelijks 
en regulier onderhoud krijgt, heeft geen bijzonder 
winteronderhoud nodig. ‘Voor de winterstalling 
moet je gewoon de tank goed afvullen, zodat er 
geen roestvorming optreedt in de tank. Verder is 
het raadzaam om de accu’s aan een druppellader 
te zetten. Dan zijn ze meteen bedrijfsklaar wanneer 
dat nodig is.’

Ook Marc Reuter, salesmanager bij machinehan-
del Pols BV, ziet steeds meer golfaccommodaties 
gebruikmaken van full-service onderhoudscon-
tracten. ‘Als ik als greenkeeper zelf een monteur in 
dienst heb, hoef ik geen onderhoudscontract af te 
sluiten. Maar goede monteurs zijn lastig te vinden 
en voor specialistisch gereedschap kom je toch 
gauw weer bij een dealer terecht. Er is dus veel 
voor te zeggen om zo’n contract af te sluiten.’

preventief
Reuter ziet ook dat de machines op de golfba-
nen steeds complexer worden. Hij vindt dat een 
goede ontwikkeling, maar wel een die maakt dat 
greenkeepers meer aandacht moeten hebben voor 
preventief onderhoud. ‘Vooral met het oog op 
kostenbeheersing. Als je bij preventief onderhoud 
een rafel aan een V-snaar ontdekt, is het veel goed-
koper die meteen te vervangen dan te wachten 
tot het probleem een storing veroorzaakt. Als een 
machine met een storing stilstaat en het werk 
ophoudt, kost dat natuurlijk veel meer dan het ver-
vangen van een snaar tijdens regulier onderhoud 
in een werkplaats.’
Nieuwe machines voldoen niet alleen beter aan 
de functionele eisen die greenkeepers stellen aan 

Marc Reuter
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hun machinepark; ze voldoen ook aan de steeds 
strenger wordende wettelijke eisen. Zo moeten ze 
onder meer voldoen aan emissienormen. 

smeermiddelen
Dat heeft ook consequenties voor het onderhoud. 
De nieuwste motoren vereisen meer geavanceerde 
smeermiddelen en brandstoffen. Het vervangen 
van die oliën moet tegenwoordig echt volgens 
de instructies van de fabrikant gebeuren, volgens 
Reuter. ‘De nieuwste generaties smeermiddelen 
verliezen na verloop van tijd hun smerend vermo-
gen. Dat gebeurt ook wanneer de machine niet 
zo intensief wordt gebruikt. Volg daarom altijd de 
fabrieksopgave en vervang de oliën na het opge-
geven aantal bedrijfsuren of na de door de fabri-
kant aangegeven tijdsduur. Doe je dat niet, dan 
loop je grote kans op motorschade.’
Ook Reuter hamert op het belang van dagelijks 
onderhoud. Maaiers met een kooi waarin de mes-
sen met 2000 toeren per minuut bewegen, moeten 
volgens hem dagelijks gesmeerd worden. ‘Een 
veelgemaakte fout daarbij is teveel vet gebruiken. 
Dat loopt uit de lagers en trekt vervolgens vuil aan. 
Dat kan bewegende delen juist schaden.’

vakmanschap
Goed smeren vergt volgens Reuter nog steeds wat 
handigheid en vakmanschap, alle moderne tech-
nologie ten spijt. Aan moderne hulpstukken zoals 
de powergreaser heeft hij een broertje dood. ‘Als ik 
met de handpomp smeer, voel ik de tegendruk. Als 
die laag blijft, weet ik dat het vet niet in het lager 
komt. Dan is ofwel de slang kapot ofwel het lager 

lekt. Met een powergreaser merk je daar niets van. 
Die blijft gewoon vet pompen op gezette tijden.’
Naast het smeren drukt Reuter greenkeepers ook 
op het hart om machines dagelijks schoon te 
maken. Het gebruik van hogedrukreinigers en che-
mische reinigingsmiddelen is daarbij uit den boze. 
‘Schoonmaken van machines doe je het beste met 
lucht, of anders met veel water onder lage druk. 
Als extra roestpreventie kun je de kooi dan nog 
even afdoen met een vette lap.’

roestpreventie
Roestpreventie is ook een aandachtspunt als 
het gaat om de winterstalling. Vaak worden de 
machines gestald in gesloten ruimtes. Dat is verre 
van ideaal, vindt Reuters. ‘Een winterstalling moet 
droog en goed geventileerd zijn. Een halfopen 
schuur waar de wind doorheen speelt, is vaak veel 
beter als winterstalling dan een dampige, gesloten 
ruimte.’

Jan Plooij

‘Speciaal winteronderhoud 

is overbodig’

'Hou goed in de gaten 

of de messen door het 

gras snijden 

of aan het gras trekken'
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Een prachtig verhaal vind ik het raadsel, afgeleid uit het boek The Man Who 
Counted, dat vertelt over een sjeik die na zijn overlijden 17 kamelen aan zijn 
zonen nalaat. Die erfenis wordt vergezeld door een opdracht: zijn oudste zoon 
krijgt de helft van de kamelen, zijn tweede zoon een derde deel en zijn derde 
zoon een negende deel. Bij de oudste zoon gaat het al mis, want 17 kamelen 
kunnen natuurlijk niet door twee gedeeld worden zonder een kameel op te 
offeren – iets wat de sjeik zijn zonen uitdrukkelijk verbiedt. Om de verdeling 
mogelijk te maken, stelt een wijze buurman tijdelijk zijn kameel beschikbaar. 
De oudste zoon krijgt 9 kamelen, de tweede zoon 6 en de jongste zoon 2. Er 
blijft één kameel over – die van de buurman. 

Waarom ik dit verhaal hier vertel? Omdat dit in me opkomt als ik denk aan de 
samenwerking tussen greenkeepers en golfers.

Nu bestrijdingsmiddelen uitgefaseerd worden, wordt het onderhoud voor 
ons als greenkeepers toch wel lastiger. Een simpel voorbeeld zijn pitchmarks. 
Wellicht heeft u in deze uitgave al ideeën gelezen om golfers een handje te 
laten meehelpen bij het onderhoud. Elke plek die niet gerepareerd wordt, kan 
in no time veranderen in een schimmelplek, vooral in het vochtige naseizoen. 
Overigens is het lang niet altijd onwil; soms wordt het repareren van pitch-
marks vergeten of in de haast overgeslagen, omdat de golfer de hete adem 
van de volgende flight al in de nek voelt en daarom maar snel doorloopt. De 
tijdsdruk neemt toe, het wordt drukker op de baan en het verloop is groter. 
Maar soms lijkt het ook wel stoer om pitchmarks niet te repareren en weg te 
lopen. Ditzelfde geldt overigens ook voor het terugleggen van divots of het 
aanharken van bunkers. Als greenkeeper wil ik niets liever dan een mooie 
baan. Omdat ik daar zelf voldoening uit haal, maar ook omdat ik er op afgere-
kend word als de greens minder goed rollen. In principe zijn spelers en green-
keepers één groot team. Hoe kunnen we dat nog meer verbinden? 

Valt er wat te halen in de opleiding? Tegenwoordig mag je als golfer al vrij snel 
de baan op. Op sommige banen moet je een baanpermissie halen, maar ze 
vragen er niet om. Dat is toch een beetje alsof je zegt: je moet een rijbewijs 
hebben, maar we vragen er niet om. Hoe gaat het er dan uitzien op de weg? 
Moeten we consequenties verbinden aan het nonchalant omgaan met regels? 
Ooit opperde een baancommissielid het idee om de baan maar te sluiten, 
zodat we met vijf greenkeepers aan de slag konden, en de baan weer open te 
stellen zodra de reparatie gereed was. Dat is weliswaar effectief voor het terug-
dringen van het aantal pitchmarks, maar niet voor het totale onderhoud. En 
het probleem is dat de golfers die op die tijd niet kunnen starten, niét dege-
nen zijn die de pitchmarks hebben gelaten voor wat ze waren. Daarmee straf 
je de verkeerden. Je moet de juiste mensen straffen, degenen die zich structu-
reel niet aan de regels houden. Maar hoe doe je dat? Misschien is straffen niet 
de beste optie en moeten we golfers belonen als ze een handje meehelpen? 
En hoe dan? 

Zoals u ziet, heb ik hier ook geen hapklaar antwoord op. Laten we vooral 
respect hebben voor elkaar; dat is immers onmisbaar. En wat ik ook weet: de 

trots moet terugkomen! Tegen spelers wil ik dan ook zeggen: geniet van wat je 
ziet. Tegen collega’s zeg ik ook vaak: wat werken we toch op een mooie plek. 
Natuurlijk gaat het bij golf om het spel, maar het is toch zonde als je lekker 
gespeeld hebt maar amper iets van de omgeving hebt gezien. Voor belang-
rijke dingen moet je de tijd nemen! 
Dat geldt net zo goed voor greenkeepers, want als professionals moeten we 
de golfer erbij blijven betrekken. Wij weten dat het niet repareren van pitch-
marks schimmel tot gevolg kan hebben, maar weten de golfers dat ook? Op 
het moment van schrijven, met een stralend zonnetje, staan hier golfers te 
trappelen om de zomergreen op te mogen. De toplaag dooit, maar er zit nog 
vorst in de grond. Golfers vinden het spijtig om te horen dat het nog niet kan, 
maar we proberen zo goed mogelijk uit te leggen waarom. Wíj hebben de 
kennis in huis. Wij weten waar we het over hebben. Het is onze taak die kennis 
beschikbaar te stellen en dat te blijven doen, zodat de kwaliteit niet achteruit-
gaat, ook al voelen we ons soms een roepende in de woestijn.

Wat me terugbrengt bij de kamelen. Het verhaal waar ik mee opende, gaat 
immers ook over oplossingsgericht en creatief denken. De reacties op de vraag 
hoe je golfers laat meehelpen bij het onderhoud, laten zien dat het aan die 
laatste twee kwaliteiten in elk geval niet ontbreekt.

Als greenkeepers zijn wij die wijze buurman!

Arjen Westeneng
Via H4A Groen werkzaam op 
golfbaan De Woeste Kop 
Greenkeeper of the Year 2018
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