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Drie demodagen lang hét vakevenement  
voor professionals in de openbare ruimte

•  ruim 450 merken op  
125.000 m2 beursterrein

•  groot aanbod exposities én 
demonstraties van machines  
en gereedschappen

•  op centrale locatie,  
goed bereikbaar en  
dichtbij parkeren



Drie demodagen lang hét vakevenement  
voor professionals in de openbare ruimte

•  ruim 450 merken op  
125.000 m2 beursterrein

•  groot aanbod exposities én 
demonstraties van machines  
en gereedschappen

•  op centrale locatie,  
goed bereikbaar en  
dichtbij parkeren

WAT Reelmaster® 5010-H.

ER ECHT Lagere bedrijfskosten.

TOE DOET Budgetvriendelijk.

Wij vinden belangrijk wat u belangrijk vindt. 

De Reelmaster 5010-H fairwaymaaier. Brandstof neemt een grote hap uit uw budget. Daarom heeft Toro de eerste en 

enige echte hybride aandrijving in de sector ontwikkeld. U bespaart tot 30 procent op brandstofkosten*, wat goed is voor 

uw bedrijf, uw ecologische voetafdruk én uw bloeddruk.

Laat van je horen

@ToroGolf
©2017 The Toro Company. Alle rechten voorbehouden.
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*In vergelijking met gewone fairwaymaaiers.
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ProTurf productrange:
ProTurf 21-5-6+2.5CaO+2.5MgO

ProTurf 18-0-7+3CaO+3MgO

ProTurf 15-5-15+2CaO+2MgO

ProTurf 12-5-20+2CaO+2MgO

Omhulde voedingsstoffen 
met impact! 

✓ Fairways
✓ Tees
✓ Sportvelden
✓ Openbaar groen

Gebruik ProTurf voor:

Gedistribueerd door: 
ProGrasS B.V.
www.prograss.nl
Tel : +31 (0)342 550200
E-mail: info@prograss.nl

ProTurf is een geavanceerd productpakket gecontroleerd vrijkomende 
meststoffen speciaal ontwikkeld voor fairways, tees en sportvelden.

De sterke punten van ProTurf:
  Geeft een snelle reactie, zelfs bij lage temperaturen
   ProTurf werkt 2 tot 3 maanden
   Bevat calcium en magnesium voor gezond en 

groen gras
   Mini korrel dringt snel in de toplaag (ipv zakt snel 

weg in de graszode) en zorgt voor een optimale verdeling
   Door de aanwezige calcium wordt de bodemstructuur

 geoptimaliseerd zonder pH invloed
    Sterke prijs/kwaliteitsverhouding

ProTurf is een product van:
ICL Specialty Fertilizers
www.icl-sf.nl
Tel: +31 418 655780  
Email: info.benelux@icl-group.com
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26 Derck Versteegh 
‘Het hele jaar staat in het 
teken van het KLM Open’

Van 14 tot en met 17 september wordt de 98ste editie van het KLM Open gehou-

den, net als vorig jaar op The Dutch. Het greenkeepersteam heeft in 

de aanloop naar Neerlands grootste toernooi zijn handen vol aan de voorberei-

dingen. Wat moet er allemaal gebeuren om dit toernooi voor de 

internationale top succesvol te hosten en hoeveel tijd zit daarin?
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Eerste bunkers met ‘nieuw’ 
bunkerzand aangelegd op 
Golfbaan Heelsum

Jaren terug startten Heicom en De Enk 

Groen & Golf met een project dat zou uit-

lopen op een jarenlange pilot. Op Golfbaan 

Heelsum in het gelijknamige Gelderse 

plaatsje werden diverse proefbunkers aan-

gelegd. Het doel: een ideale bunkervulling 

vinden. Met de aanleg van de eerste  

‘definitieve bunkers’ afgelopen najaar 

bereikt de proef zijn eind. 

Hoofdgreenkeeper Camps: 
‘Onze extra man heet Johnny en 
staat gewoon op de planning!’

De golfbaan naast kasteel Moyland in Bedburg-Hau, 

dat voor het eerst wordt genoemd in documenten 

uit 1307, is in 2015 heropend, nadat Golf-Park am 

Schloss Moyland in 2013 failliet ging. De nieuwe 

golfclub heet Golf International Moyland.  

De hoofdgreenkeeper van Aha de Man, Mark Camps, 

en zijn team brengen de baan weer terug op het 

oude niveau, onder meer met hulp van een auto-

noom rijdende fairwaymaaier, de John Deere 8700A.

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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Update maaien met losse handjes 

Onbemand maaien lijkt een hype te worden. Bij een van 

de Nederlandse groenaannemers lopen er nu al totaal 

zeventien. Traditioneel worden bestaande maaiers  

omgebouwd en van software voorzien. Ze kunnen dan 

teach and playback en/of dynamisch maaiend het werk 

van de greenkeeper overnemen: zonder maaifouten. 

Volgens deskundigen maaien we over twintig jaar  

allemaal elektrisch en automatisch op de golfbaan.

Bale & Messi: ‘Eat your heart out’

Wie de beste is, mag zich meten aan andere toppers.  

Daarom brachten Fieldmanager en Greenkeeper of the Year 2017 begin april een 

bezoek aan de beste stadionvelden en trainingscentra van de wereld.  

Mede dankzij Fieldmanager of the Year- én Greenkeeper of the Year-sponsor  

Jean Heybroek en Greenkeeper of the Year-sponsor ICL stonden Gerard Verweijen 

en Vincent de Vries binnen 24 uur zowel op de middenstip van Real Madrid als  

op het hoofdveld van Barcelona. Een prestatie die zelfs andere toppers als Bale  

en Messi niet iedere dag voor elkaar krijgen. 
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Elektrische green- 
maaiers Hilversumsche  
golfclub
Het greenkeepersteam van de Hilversumsche 
Golfclub nam onlangs vier elektrische Toro 
eFlex2100-greenmaaiers in gebruik. De green-kee-
pers kunnen nu maaien zonder last te hebben van 
uitlaatgassen. De Toro eFlex-greenmaaiers zijn uit-
gevoerd met lithium-ionaccu en hebben genoeg 
vermogen om de maaieenheden en  
groomers aan te drijven. De maaiers geven geen 
CO2-uitstoot en laten geen schadelijk afval  
achter. Ook hebben de maaiers geen vloeistof-
peilen die in de gaten moeten worden gehouden 
en geen aansluitingen om schoon te maken.  
De EZ-Turn helpt de maaier elke bocht door,  
zonder dat de green daarbij beschadigd wordt. 

Hoofdgreenkeeper Adjan Verploegh en zijn green-
keepersteam zijn enthousiast over deze nieuwe 
manier van werken. 'Wij ervaren dagelijks hoe 
comfortabel deze nieuwe maaiers in het gebruik 
zijn. Eenvoudige bediening en stil werken zijn 
grote voordelen voor ons als greenkeepers, en de 
spelers zijn blij met het lage geluids- 
volume,' aldus Adjan Verploegh.

Renovatieproject op 
Golfbaan Delfland
De Enk Groen & Golf is gestart met een  
renovatieproject dat de waterhuishouding op 
verschillende holes van golfbaan Delfland verder 
verbetert. De overeenkomst daarvoor hebben  
De Enk Groen & Golf en Golfbaan Delfland op 
8 maart getekend. De Enk Groen & Golf zal verder 
ook een aantal holes op de rode en gele lussen 
herinrichten. De verwachting is dat daarmee het 
aantal dagen dat de baan gesloten moet worden 
vanwege wateroverlast verder zal teruglopen 
vergeleken met de afgelopen jaren. De vijf holes 
geven na de renovatie een gevarieerder land-
schappelijk aanzicht en een speltechnisch span-
nendere lay-out. 

Het project omvat ook de renovatie van een aantal 
tees en de aanleg van negen volwaardige oranje 
tees op de rode lus. Met dit project zet Delfland de 
volgende stap naar verbetering  
van zijn golfbaan. De voorbereiding is een  
samenwerking tussen Lambert Veenstra van  
VAG, Gerard Jol van Jol Golf Design, Bart 
Hooghiemstra van De Enk Groen & Golf en Tinus 
Vernooij van Golfbaan Delfland. De werkzaam-
heden zijn in volle gang en zullen naar  
verwachting doorlopen tot eind mei 2017.

connecting
green professionals

Compagnieweg 5a

3771 NH Barneveld

T: 0342-550 200

www.prograss.nl 

Habraken 1201

5507 TB Veldhoven

T: 040-253 25 39

smitsveldhoven.nl

Postbus 1041

6870 DA Renkum

T: 0317-72 70 00

deenkgroenengolf.nl 

LEADING WATER SOLUTIONS

Industrieweg 23 

4762 AE Zevenbergen

T: 0168-336 030

www.ahademan.com

Cannenburgerweg 65

1244 RH ’s Graveland

035 642 33 58

www.dbsmaaitechniek.nl

Uitbreiding machinepark  
De Enk Groen & Golf
De Enk Groen & Golf heeft via Gebr. Bonenkamp het machinepark uitgebreid. Het gaat om een schud-
frees Redexim Verti-Quake 3825, beluchter Verti-Drain 7626, een Vredo-doorzaaimachine  
en de met de hand bedienbare zaaimachine Sembdner RS80. Voor de eerste drie werd gekozen voor 
gebruik met Fendt-tractor, de Fendt 313S4 Vario Profi-uitvoering. Vorig jaar werd al een  
Fendt 208 Vario aangeschaft. De tractoren maken het mogelijk met opbouwautomatiserings- 
systemen en elektronica plaatsspecifiek te werken op basis van de data die de maairobots  
verzamelen, aldus De Enk.
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Nieuwe locatie voor  
J. de Ridder
Met de ondertekening van de overeenkomst op 
vrijdag 17 maart is het definitief: J. de Ridder BV 
verhuist naar een nieuwe locatie in Soesterberg. 
Op de huidige locatie van het bedrijf worden 
nieuwe woningen gerealiseerd. Soesterberg 
Noord, waar het pand van J. de Ridder nu is 
gevestigd, moet binnenkort de nieuwe 'voorkant' 
van Soesterberg worden. De overeenkomst voor 
de aankoop van de nieuwe kavel en de verkoop 
van de huidige werd getekend tijdens een fees-
telijke bijeenkomst, waar ook wethouder Janne 
Pijnenborg van de gemeente Soest en gedepu-
teerde Pim van den Berg van de provincie Utrecht 
hun opwachting maakten. ‘De verhuizing naar de 
nieuwe locatie aan de Centurionbaan geeft ons de 
kans om ons bedrijf verder voort te zetten op een 
duurzame manier en in een nieuw modern pand. 
We hopen deze zomer te beginnen met de bouw 
van het nieuwe pand’, zo laat het bedrijf weten. 

Koninklijke Haagsche 
G&CC beste club 
Met een gemiddelde score van 8,8 is de Koninklijke 
Haagsche G&CC voor de derde keer op een rij 
uitgeroepen tot beste golfclub van Nederland 
door Leadingcourses.com. Op de tweede en derde 
plaats eindigden The Dutch (8,7) en Utrechtse 
Golfclub De Pan (8,68). De Golfers' Choice Award 
voor beste golfbaan gaat ook naar de Koninklijke 
Haagsche G&CC. De club behaalde hier een score 

van 9,12. De tweede en derde plek zijn weggelegd 
voor respectievelijk de Noordwijkse Golfclub (8,96) 
en Utrechtse Golfclub De Pan (8,93).

De prijs voor de beste negenholesbaan gaat naar 
Golfclub De Haar, met een score van 7,98. Op de 
tweede en derde plek in deze categorie staan 
Golfbaan Zuid-Drenthe (7,89) en Wassenaarse Golf 
Groendael (7,77). Prise d'eau Golf staat met een 
score van 8,4 op nummer 1 in de categorie par-
3-banen, voor pitch & putt-Golf Bussloo (8,20) en 
de Gezandebaan van Golfbaan het Woold (8,15). 
Deze laatste golfbaan wordt door golfers ook 
geroemd om zijn gastvrijheid en de beste prijs-
kwaliteitsverhouding. De prijzen  
worden elk jaar uitgereikt op basis van beoor-
delingen door golfers. De volledige ranglijsten  
zijn te vinden op de site van Leadingcourses. 

Golfkarren met gps 
voor de Turfvaert
Machinespecialist Jean Heybroek heeft gisteren 
acht nieuwe Clubcar Precedent-golfkarren  
afgeleverd voor golfpark de Turfvaert.  
Deze karren zijn voorzien van gps, zodat ze niet 
meer op plaatsen kunnen rijden waar dat niet toe-
gestaan is of waar het op dat moment te nat is in 
de baan. Ook kan bekeken worden hoe de accu's 
functioneren qua energievermogen.

NIEUWS

VGR levert Sisis Mega-
slit aan Broekpolder
VGR Groep heeft onlangs een Sisis Megaslit gele-
verd aan golfclub Broekpolder.  
Greenkeeper Jeroen van Eijk nam de  
beluchtingsmachine afgelopen donderdag in 
ontvangst. Met de huidige beluchtings- 
machine van golfclub Broekpolder ontstond er 
na beluchting op de fairway vaak veel speelscha-
de en de herstel-periode was te lang.  
Bij de Megaslit van Sisis zorgt de stand van  
het snijmes in de grond en de montage van  
de messen in spiraalvorm op de as voor een 
maximale werking en een minimum aan  
oppervlaktebeschadiging. De machine heeft  
een werkbreedte van 2,50 meter.



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

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

De kracht van 
samenwerking 

We make
golfers 
happier!

www.ahademan.com

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

ekompany_92mm_x_275mm_sport_green.indd   2 09/12/16   14:34
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Vernooij treedt terug 
als voorzitter NVG
Tijdens de afgelopen bestuursvergadering van de 
NVG heeft Tinus Vernooij aangegeven zijn voorzit-
terschap te willen overdragen. Vernooij draagt de 
voorzittershamer dan ook over aan Dirk-Jan Vink. 
Vernooij blijft wel actief in het bestuur van de 
Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties 

(NVG). De combinatie van het tijdrovende voorzit-
terschap met zijn toege-nomen werkzaamheden 
op Golfbaan Delfland knelden te veel, zo luidt de 
verklaring op de website van de NVG. Conform 
de statuten van de NVG wijst het bestuur een 
voorzitter aan uit zijn midden. De NVG laat op haar 
website weten: 'Onder de bezielende en vooral 
zeer energieke leiding van Tinus is de relatie met de 
NGF in een nieuwe, positieve fase aangekomen. Er 
is een stevige basis gelegd voor verdere samenwer-
king ten behoeve van een financieel gezonde golf-
branche. Ook zijn onder zijn bewind de commissies 
Inkoop en Automatisering geïnitieerd en is de nieu-
we pensioenregeling aangeboden aan de leden. De 
NVG is Tinus veel dank verschuldigd voor de tijd en 
energie die hij in de afgelopen jaren heeft gestoken 
in zijn rol als bestuurs-voorzitter.'

Nieuwe Pogo’s voor SBA
SBA heeft na drie maanden testen en onderzoek 
besloten om te investeren in vijf Pogo's. Met deze 
draagbare bodemsensor kan op ieder gewenst 
moment op iedere locatie de EC, het bodemvocht 
en de temperatuur worden gemeten.  
De tools worden geleverd door ProGrass. SBA Golf 
& Groen is volop bezig met de Green Deal. Deze 
werkwijze is een van de belangrijkste speerpunten 
in het beleid van het bedrijf, dat met deze nieuwe 
tool de kwaliteit van zijn dienstverlening beter kan 
beheren en beheersen. Daarnaast is het mogelijk 
om met de Pogo's het gebruik van water en kunst-
mest nauwkeurig af te stemmen op de vraag, zodat 
een reducering van gewasbeschermingsmiddelen 
mogelijk is. Met de instrumenten kan SBA op elke 
gewenste locatie metingen verrichten en deze data 
analyseren. Zo weet de dienstverlener exact wat 
er op zijn banen gebeurt en is het mogelijk om dit 
met collega's te bespreken en te delen.

GEO-certificering voor 
Golfbaan Bentwoud
Golfbaan Bentwoud voert sinds de aanleg, zeven 
jaar geleden, planmatig duurzaam beheer uit 
van de golfbaan en de omgeving. Op woens-
dag 22 februari werd dit bekroond met het Golf 
Environment Organization-certificaat (GEO). De 
golfbaan mocht het certificaat in ontvangst nemen 
uit handen van de NGF. ‘Het GEO-certificaat staat 
voor een verantwoorde omgang met natuur en 
milieu door golfbanen en wij zijn er trots op dat 
wij hiervoor erkenning hebben gekregen’, aldus 
directeur Carla Prins-Laban. Baanmanager Peter 
Reyneveld legt uit:  

‘Het team van Aha de Man onder leiding van Kees 
IJsselstein, dat bij ons het onderhoud  
verzorgt, gebruikt bijvoorbeeld nagenoeg geen 
bestrijdingsmiddelen. De beregening van de  
golfbaan wordt gedaan met oppervlaktewater  
en het afvalwater stroomt naar een biologisch  
helofytenfilter, waar de zuivering plaatsvindt.’ 
Golfbaan Bentwoud ligt midden in het grootste 
aaneengesloten bosgebied (800 ha) van de 
Randstad, waarvan ook wandelaars en fietsers kun-
nen genieten. Diverse wandel- en fietsroutes door-
kruisen de golfbaan. Door het drainage-systeem is 
de baan vrijwel het hele jaar bespeelbaar.

NIEUWS

LEADING WATER SOLUTIONS

www.smitsveldhoven.nl

Leinauer hoogleraar 
Turfgrass Ecology 
Met de benoeming van Bernard Leinauer tot 
buitengewoon hoogleraar Turfgrass Ecology aan 
de Wageningen Universiteit is een belangrijke 
stap gezet in de ontwikkeling naar duurzaam 
beheer en aanleg van natuurgrassportvelden. Bij 
het beheer van golfbanen en andere natuurgras-
sportvelden spelen duurzaamheid en speelkwa-
liteit een grote rol. Daarbij moet worden gedacht 
aan de druk op het watergebruik en meststof-
fen, alsmede het voorgenomen verbod op het 
gebruik van chemische gewasbeschermings-
middelen. Hierbij ligt de focus in het ecologisch 
systeem op een gezonde bodem en een gezonde 
plant. Deze problematiek vraagt om een lange-
termijnaanpak. Alleen dan kunnen met succes 
hoogwaardige, duurzame aanleg-, renovatie- en 
onderhoudsmethoden worden gerealiseerd. Prof. 
dr. Leinauer is sinds 2000 in de VS als hoogle-
raar Turfgrass Sciences verbonden aan de New 
Mexico State University bij het Plant Sciences 
Departement en zal daarnaast vanaf maart 
2017 in deeltijd de functie van buitengewoon 
hoogleraar Turfgrass Ecology aan Wageningen 
Universiteit & Research vervullen. Het grootste 
deel van zijn werkzame leven heeft Leinauer in 
de Verenigde Staten onderzoek verricht, vooral 
op golfbanen. Deze kennis, ervaring en netwer-
ken bij diverse universiteiten in de VS zijn van 
grote waarde voor zijn functie als buitengewoon 
hoogleraar in Wageningen.



H O L L A N D S C H E

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

HGM, de specialist voor golfaccommodaties.

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

onderhoud | aanleg | renovatie | hydroseeding | beregening | groenprojecten
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Duurzaam inkopen?  
Natuurgras! 
Natuurgras is milieu- en CO2-vriendelijk en duurzaam, zo blijkt uit onderzoek naar de CO2-voetafdruk van sportvelden.  

Voor gemeenten een goede reden om bij de aanleg van sportvelden te kiezen voor natuurgras of hybridegrasvelden.  
 
Auteur: Jan van den Boom, Barenbrug Holland BV, namens Plantum

Gras is groen, zowel letterlijk als figuurlijk. 
Sportvelden van natuurgras nemen CO2 op en 
zorgen in de zomer voor verkoeling. In het uit-
gevoerde onderzoek naar de CO2-voetafdruk van 
gras is gekeken naar de totale milieu-impact van 
natuurlijke sportvelden: van de teelt en verwerking 
van het graszaad tot en met de aanleg, het onder-
houd en de vernieuwing van het veld. Samengevat 
scoort gras erg ‘groen’ en  dat is goed nieuws, 
gezien de steeds strengere milieueisen. 

Maximaal resultaat
Opvallend is dat vooral het onderhoud van sport-
velden de voetafdruk dieper maakt. Daarbij gaat 
het om factoren die eenvoudig te beïnvloeden 
zijn. De keuze voor gras gecombineerd met milieu-
vriendelijk onderhoud (elektrische maaiers en  
verantwoorde kunstmestsoorten) levert een 
maximaal duurzaam resultaat op. Dit is van groot 
belang voor gemeenten die niet alleen duurzaam 
moeten inkopen, maar ook een voorbeeld willen 
zijn voor andere sectoren. 

Minder blessures
Zwaarwegende milieuaspecten, nu en in de toe-
komst, pleiten voor natuurgras. Maar er zijn meer 
redenen om sportvelden te voorzien van echt gras. 
Zo is er bij het sporten op natuurgrasvelden  
minder kans op blessures. Gras geeft mee bij veel-
voorkomende bewegingen in het voetbal; denk 
aan draaien en doorglijden (slidings). Bovendien 
is de speelduur op natuurgras een stuk hoger dan 
een tijd geleden: gemiddeld zo’n 450 uur. 

Welke grassoort?
Hoe kunnen gemeenten tot een juiste keuze 
komen? Een handig en bruikbaar hulpmiddel  
daarbij is de Grasgids die Plantum elk jaar uitgeeft.  
Aan de basis van de Grasgids ligt gedegen onaf-
hankelijk onderzoek. De gids bevat onder meer 
beschrijvingen en aanbevelingen van grasrassen 
voor verschillende toepassingen: sport, gazon, 
recreatie, berm en dijk en golfgreen. Elk jaar ver-
schijnen er weer betere grasrassen. Dit geeft aan 
dat de graszaadsector de lat bijzonder hoog legt.

Speelduur: 450 uur
Vroeger was de speelduur op gras zo’n 200 tot  
250 uur. Inmiddels kan er op een sportveld van 
natuurgras, mits goed onderhouden, bijna twee 
keer zo lang gevoetbald worden,  het resultaat van 
jarenlang onderzoek en innovatie. De graszaden-
sector, verenigd in Plantum, werkt voortdurend 
aan de verbetering van grassoorten.  
Van de twintig nieuwe rassen die elke twee jaar 

worden aangemeld, halen er maar enkele  
uiteindelijk de Grasgids. De nieuwe rassen zijn  
dan op het gebied van bespelingstolerantie,  
herstellingsvermogen en standvastigheid gelijk 
aan of beter dan de bestaande rassen uit de 
Grasgids. 

Wilt u het hele  
onderzoek lezen?  
Ga dan naar  
www.plantum.nl.  
De Grasgids kunt u 
gratis downloaden  
op www.grasgids.nl.

Maar er zijn meer redenen 

om sportvelden te 

voorzien van echt gras
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Sport • Gazon • Recreatie • Berm en dijk • Golfgreen
Sport • Lawns • Landscaping • Road verges and dikes • Golfgreen
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Be social 
Scan of ga naar:  

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6574
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Op bezoek gaan bij Real Madrid en FC Barcelona is 
aan de ene kant makkelijk, maar tegelijk ook lastig. 
Beide clubs leiden dagelijks duizenden bezoekers 
rond in hun stadions. Voor Greenkeeper of the 
Year Vincent de Vries en Fieldmanager of the Year 
Gerard Verweijen is zo’n standaardbehandeling 
natuurlijk niet goed genoeg. Dankzij het netwerk 
van respectievelijk Jean Heybroek bij Real en ICL 
bij Barcelona werden wij persoonlijk rondgeleid 
door head groundsman Paul Burgess en zijn deputy 
Pedro Fernandez-Bolaños bij Real Madrid en head 
groundsman Lluis Ciurana bij FC Barcelona. 

Iedereen kent de verhalen over de records die 
worden gebroken door clubs als Real Madrid en FC 
Barcelona als het gaat om de aankoop en salaris-
sen van spelers. Als je rondloopt bij de clubs blijkt 
dat niet alleen voor de spelers te gelden, maar 
zeker ook voor het onderhoud van het veld en de 
trainingslocaties. Vooral Real Madrid gaat daarbij 
altijd weer een paar stappen verder. Op traingings-
centrum Valdebebas, dat sinds 2003 buiten de 
stad ligt, is dat eigenlijk nog mooier te zien dan 
in het Bernabéu-stadion. Valdebebas bestrijkt een 
immens groot stuk grond van meer dan 120 hecta-

res. Van die 120 hectares is op dit moment amper 
een kwart ontwikkeld of in gebruik. Op dit com-
plex hebben de eerste drie teams van Real Madrid 
hun eigen velden. Daarnaast beschikt Valdebebas 
over een eigen stadion met een capaciteit van 
6000 plaatsen. 

Natuurlijk spelen de topspelers van Real Madrid 
alleen op natuurgras. Dat wil echter niet zeggen 
dat er geen kunstgras aanwezig is; verre van dat. 
Real beschikt over vier kunstgrasvelden, die vooral 
worden verhuurd aan bezoekers. Als wij met 

Bale & Messi: 
‘Eat your heart out’
Greenkeeper & Fieldmanager of the Year brengen bezoek 
aan Real Madrid en Barcelona 

Wie de beste is, mag zich meten aan andere toppers. Daarom brachten Fieldmanager en Greenkeeper of the Year 2017 begin april een bezoek aan de 

beste stadionvelden en trainingscentra van de wereld. Mede dankzij Fieldmanager of the Year- én Greenkeeper of the Year-sponsor Jean Heybroek en 

Greenkeeper of the Year-sponsor ICL stonden Gerard Verweijen en Vincent de Vries binnen 24 uur zowel op de middenstip van Real Madrid als op het 

hoofdveld van Barcelona. Een prestatie die zelfs andere toppers als Bale en Messi niet iedere dag voor elkaar krijgen. 

Auteur: Hein van Iersel 

Greenkeeper en Fieldmanager of the Year op 

Golf de Llavaneras met Twan van Wijk, de lokale 

ICL-vertegenwoordiger Nati Cobano (Marketing 

ICL Iberia) en Noel Álvarez, greenkeeper Golf 

Club Llavaneras.
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deputy groundsman Pedro Fernandez-Bolaños een 
van de kantines van het complex binnenlopen, zijn 
daar net een paar bussen met Engelse scholieren 
binnengekomen die een wedstrijdje gaan spelen 
op het heilige kunstgras van Real Madrid.  
Paul Burgess vertelt later dat bezoekende clubs 
incidenteel ook mogen spelen op een van de 
natuurgrasvelden. Eens per week is het aan hem 
om de puzzel op te lossen welke bezoekende club 
waar mag spelen. De natuurgrasvelden – want 
daar zijn De Vries en Verweijen natuurlijk primair 
in geïnteresseerd – zien er absoluut top uit. Elk 
veld heeft zijn eigen eerstverantwoordelijke 
fieldmanager, die in principe altijd op het veld te 
vinden is. Op momenten dat er extra werk is, kan 
hij of zij extra mensen inschakelen. Burgess legt 
uit dat hij zo werkt bij al zijn velden. Als we op het 
stadionveld van het trainingscomplex aankomen, 
kunnen we met eigen ogen zien wat dat betekent. 
De fieldmanager is bezig om alle sprinklers van 
het veld na te lopen, te demonteren en helemaal 
schoon te maken.

Klimaat
Burgess: ‘Vergis je niet in het klimaat hier. Vandaag 
is het prachtig lenteweer, maar Madrid heeft 
misschien wel het meest vijandige klimaat voor 
grasgroei in heel Europa. In de winter kunnen wij 

hier makkelijk minus 15 graden Celsius aantik-
ken en in de zomer plus 40. Twee weken geleden 
lag hier nog een dikke laag sneeuw.’ Om te zien 
wat Burgess bedoelt, hoef je alleen maar voorbij 
de grenzen van het terrein van Real Madrid te 
kijken. Feitelijk begint daar een woestijn, waar 
weinig of niets groeit. De belangrijkste factor voor 
grasgroei op het Valdebebas-trainingscentrum 
is water. Spanje kent echter al jaren een ernstig 
waterprobleem en voor golfbanen en voetbalclubs 
is het verboden om water op te pompen uit de 
bodem. Al het water is gerecycled, aangevuld met 
de paar druppels regen die af en toe toch vallen. 
Als gevolg daarvan hebben de borders van de 
uitgebreide tuinen van Valdebebas ernstig last van 
zoutophoping. Dat wordt dan weer bestreden door 
het strooien van gips in de borders. Het gips dat 
gebruikt wordt, is van Aqua-Aid en heet Verdecal 
G. Ook ICL heeft onder de na Sportsmaster Base 
CalKMAG een vergelijkbaar product op het schap 
liggen. Dit moet ertoe leiden dat zout beter naar 
beneden wordt afgevoerd. Gips heeft een positieve 
invloed op de CEC-bezetting van de bodem. Hoe 
meer natrium er in het water zit, des meer natrium 
er op het CEC gaat zitten. Door te strooien met dit 
product van Aqua-Aid neemt het calcium uit het 
gips de plek van het natrium op het CEC in,  
waarna het kan uitspoelen. 

ACHTERGROND8  min. leestijd

Alle velden worden 24/7 

gemonitord door een 

meetstation dat data 

doorstuurt over de alle 

mogelijke zaken die de 

conditie van het gras 

beïnvloeden: vocht, regen, 

wind, temperatuur, 

zonne-uren, bladnat-

periode

Paul Burgess

www.greenkeeperoftheyear.nl
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In totaal heeft Burgess een club van bijna  
60 mensen onder zich. Meer dan de helft van hen 
is helemaal niet betrokken bij een van de velden 
of het hoofdveld van Bernabéu, maar bij de tui-
nen van het trainingscentrum. Net dit jaar heeft 
Burgess een brede boulevard met tuinen laten 
aanleggen, waarlangs bezoekers het complex kun-
nen oprijden of kunnen wandelen. Alleen al voor 
deze tuinen heeft Burgess zeven extra hoveniers in 
zijn team gekregen. ‘Zijn team’ is eigenlijk niet de 
goede omschrijving. In Spanje worden BVO-velden 
bijna zonder uitzondering onderhouden door 
aannemers en niet door de clubs zelf. Real Madrid 
is in zoverre een uitzondering dat Burgess en zijn 
deputy direct bij de club in dienst zijn, maar de 
overige medewerkers zijn allemaal in dienst bij de 
aannemer. Burgess: ‘Toen ik hier acht jaar geleden 
kwam werken nadat ik was weggegaan bij Arsenal, 

vond ik dat aanvankelijk maar niets. Ik vond dat je 
als club je eigen mensen in dienst moest hebben, 
maar inmiddels ben ik daarvan teruggekomen.  
Ik kan me nu voor de volle honderd procent con-
centreren op het werk dat gedaan moet worden. 
En de aannemer heeft gewoon te zorgen dat er 
voldoende deskundige vakmensen aanwezig zijn.’

Kwaliteit 
De velden van Real zijn absoluut top. Dat zie je 
al op afstand door de diepe donkergroene kleur, 
die mede veroorzaakt wordt door de zeer riante 
stikstofgift, maar ook door de volledige afwezig-
heid van straatgras. Verder is de mat voor de volle 
honderd procent gesloten. Burgess krijgt dat voor 
elkaar door zijn veld tweemaal per jaar met de 
Field Top Maker te scheren. Helemaal kaal in het 
voorjaar, waarna het veld met vaste pennen met 
de Toro Procore wordt belucht en daarna bezand 

Bugess wil zijn gazons 

onderhouden op het niveau 

van de beste USGA Specs 

greens van heel spanje

Pedro Fernandez-Bolaños

Toro-rood in de tent waar alle machines van Real Madrid staan. Er wordt op het complex zo veel gebouwd, dat de machines bij 
gebrek aan beter in een tent worden ondergebracht.

Overzichtskaart van het Valdebebas-trainingscentrum van  
Real Madrid. 

www.greenkeeperoftheyear.nl
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en ingezaaid. Het maaifrezen –koroing noemt 
Burgess het consequent – is in het najaar wat  
minder intensief en wordt dan gecombineerd  
met een intensieve doorzaai met Engels raaigras.

Madrid ligt klimatologisch in een omgeving waar 
warm season grasses het beter doen. Als hartje 
zomer het kwik boven de veertig kruipt, blijft 
Engels raaigras alleen in leven bij een aantal  
dagelijkse korte irrigatierondjes. Burgess:  
‘’s Ochtends beregenen we intensief om de zode 
nat te maken, maar gedurende dag kleine beetjes 
water om het gras te koelen. De belangrijkste 
reden daarvan is dat spelers niet graag spelen op 
warm season grass zoals bermuda.’ Real Madrid 
is een van de twee clubs die sinds kort werken 
met een nieuwe SGL-vondst: een machine die 
bestaat uit een aantal uv C-lampen, gemonteerd 
op een onderstel. Real Madrid beschikt over het 

prototype en Barcelona over een van de eerste 
seriemachines. Het doel van deze machine is om 
in de kritische periode, wanneer er extra gevaar 
is voor schimmeluitbraken, een aantal keer per 
week het veld te bestralen met ultraviolet. Dit zou 
ervoor moeten zorgen dat schimmels minder kans 
krijgen. Helemaal nieuw is dit natuurlijk niet. Het 
bedrijf Cleanlight heeft een aantal jaren geleden 
in Nederland uitgebreide proeven gedaan met 
uv-licht als middel tegen schimmels. De uitkomst 
van die proeven was dat deze vorm van bestrijden 
werkt, maar wel zeer intensief is. Vandaar dat de 
methode in Nederland nooit is aangeslagen.
Gezien de torenhoge stikstofgiften kun je vraag-
tekens zetten bij de duurzaamheid van de velden 
van Real Madrid. Burgess probeert in ieder geval 
wel zo veel mogelijk chemievrij te werken. Vandaar 
de inzet van de uv-lampen, maar ook tal van 
andere middeltjes om de grasplant in een zo goed 

mogelijke conditie te krijgen. Dat geldt voor de 
velden, maar ook voor de tuinen op het trainings-
complex.

Toro 
De reden dat Toro graag heeft dat zijn relaties 
op Real Madrid rondlopen, is de exclusieve deal 
die Burgess heeft met Toro Spanje. In principe 
houdt deze in dat Burgess alleen Toro-machines 
mag gebruiken, als Toro een bepaalde machine 
tenminste in het programma heeft. In de loods 
van Burgess is het daardoor voornamelijk rood 
gekleurd, met her en der een ander kleurtje, bij-
voorbeeld van de Dennis-stadionmaaiers en de 
Honda-handcirkelmaaiers die worden gebruikt om 
een veld direct na de wedstrijd schoon te maken.

Barcelona 
Na het bezoek aan het trainingscentrum en het 

Veel straatgras op de fairways van Golf de Llavaneras en her en der het zich ontwikkelende Bermudagras.

De nagelnieuwe sportboulevard. Op de voorgrond 
kunstgras dat deel uitmaakt van een meer dan één 
kilometer lange running track. Achter de lavendelborder 
natuurgras, dat Burgess wil onderhouden op het niveau 
van de beste struisgras-greens van Spanje.

Overzichtskaart van het Valdebebas-trainingscentrum van  
Real Madrid. 

Veld van Barcelona wordt direct na de wedstrijd schoongereden met de Honda-cirkelmaaiers.



Rijsbergen - de vroege zaterdagochtend

05:23 uur_ 

de eerste zonnestralen_ feloranje horizon_  

fris groene grasmat_ een biljartlaken. Straks:  

fanatieke golfers_ nog één uur te gaan. 

De geur van vers gemaaid gras_ hard  

gewerkt?_ de nachtploeg? Nee, DynaMow_ 

maairobot_ volledig onbemand. Ontwaakt  

zelf_ berekent maairoutes_ is vormvast_  

super strakke lijnen_ geen schade van draai-

en en keren.

07:30 uur_

de vroege ochtend_ uitgeslapen golffanaten_   

perfect getrimde golfbaan. Hole-in-one_  

alles is mogelijk. De natuur prikkelt_ geur en 

kleur_ de belofte van een perfecte golfdag. 

De vernieuwers van De Enk groen & golf  

stonden in 2013 aan de wieg van het  

DynaMow-systeem.

Wilt u meer weten over de Vernieuwers of 

over ons DynaMow-systeem?

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

info@deenkgroenen golf.nl

De Enk groen & golf...  de Vernieuwers

GOLF ONDERHOUD | 2.O

Golfpark De Turfvaert  |  05:23 uur_

Contractbeheer bij uitbesteding

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

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

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

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

Duidelijke contractuele afspraken als basis voor een 
gezonde bedrijfsvoering

Kennislandgoed Larenstein

Larensteinselaan 26 B, 6882 CT, Velp

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

OOK ZIN IN 
EEN GOED 
ADVIES?
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Bernabéu was het tijd voor de tweede bestem-
ming: Barcelona, waar onder andere een bezoek 
aan een lokale golfclub Llavaneras gepland stond, 
een rondleiding op het hoofdveld van Espanyol en 
een wedstrijd inclusief VIP-treatment in Camp Nou. 
Het klimaat aan de Spaanse Costa Brava en Costa 
Maresma is beter dan in de buurt van Madrid, 
maar vergeleken bij de Nederlandse condities 
nog steeds verre van ideaal. Ook hier is water een 

enorm probleem en moet clubs en golfbanen 
zwaar investeren in het recyclen van water. Al het  
water dat van de daken valt en uit de riolen komt 
stromen, wordt zorgvuldig opgevangen en 
bewerkt, zodat het gebruikt kan worden voor irri-
gatie. Voor golfbaan Golf de Llavaneras betekent 
dit in ieder geval dat de fairways in de zomer  
worden gevormd door bermudagras en in de 
winter door een mix van Engels raaigras en veld-

beemd. Wanneer de temperaturen in de aanloop 
naar de zomer te hoog worden, sterft het Engels 
raaigras en het veldbeemd af en neemt het  
slapende bermudagras het over.

Na een lunch ging het richting RDC Espanyol, 
waar we op het hoofdveld werden rondgeleid 
door Eduard Rovira, technical coördinator van 
Royal Verd. Royal Verd is de aannemer die zowel 

De hoofdgreenkeeper van Golf de Llavaneras Noel Álvarez  en de lokale ICL-vertegenwoordiger Nati Cobano.

ICL-showroom in de catacomben van Espanyol. Eduard Rovira op hoofveld van RDC Espanyol. 



OFFICIAL
GOLF COURSE
EQUIPMENT
SUPPLIER

JohnDeere.com

V O O R B E R E I D 
O P  D E  T O E K O M S T

De nieuwe 8900A PrecisionCut fairway maaier geeft u meer 
van de vertrouwde John Deere kwaliteit, en in combinatie met 
de StarFire 6000 bent u voorbereid op  de toekomst. Deze 
nieuwe genereatie GPS ontvanger heeft toonaangevende 
ontvangertechnologie, ultieme nauwkeurigheid en verbeterde 
signaalstabiliteit. 

Vraag uw dealer naar de mogelijkheden
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V O O R B E R E I D 
O P  D E  T O E K O M S T

De nieuwe 8900A PrecisionCut fairway maaier geeft u meer 
van de vertrouwde John Deere kwaliteit, en in combinatie met 
de StarFire 6000 bent u voorbereid op  de toekomst. Deze 
nieuwe genereatie GPS ontvanger heeft toonaangevende 
ontvangertechnologie, ultieme nauwkeurigheid en verbeterde 
signaalstabiliteit. 

Vraag uw dealer naar de mogelijkheden

Vlnr Gerard Verweijen, Fieldmanager of the Year, Eduard Rovira (Royal Verd) en Vincent de Vries (greenkeeper of the Year). 

Espanyol als FC Barcelona onderhoudt. In totaal 
zou ongeveer de helft van de Spaanse BVO’s door 
deze aannemer worden onderhouden. Omdat veel 
van deze clubs relatief weinig opslagruimte heb-
ben, fungeren de catacomben van RDC Espanyol 
als regionaal distributiepunt van Royal Verd. In 
de ogen van de Nederlandse bezoekers was het 
voornamelijk een showroom van de producten van 

ICL. Meer dan negentig procent van de producten 
in de opslag was voorzien van een ICL-beeldmerk. 
Logisch dus dat de Nederlandse accountmanager  
Twan van Wijk ons graag mee hiernaartoe wilde 
nemen. Deze ICL-showroom was zeker niet 
het enige dat het bekijken waard was bij RDC 
Espanyol. Alle clubs die Royal Verd in onderhoud 
heeft, zijn sinds kort voorzien van een interessant 
ogend meetstation dat 24/7 data doorstuurt over 
de alle mogelijke zaken die de conditie van het 
gras beïnvloeden: vocht, regen, wind, temperatuur, 
zonne-uren, bladnatperiode enz. Op basis van  
de gegevens die hieruit komen, kunnen de field-

managers beter bepalen of bijvoorbeeld het 
gevaar van een schimmeluitbraak dreigt.

Camp Nou 
De hoogtepunten van de reis waren waarschijn-
lijk het bezoek aan Camp Nou en de wedstrijd 
FC Barcelona-Sevilla. Na de wedstrijd gaf head 
groundsman Lluis Ciurana van Royal Verd ons een 
kleine rondleiding over zijn complex. Een groot 
deel van zijn tijd is Lluis Ciurana aanwezig op 
Camp Nou, maar hij bezoekt daarnaast ook velden 
waar Barcelona invitatietoernooien speelt.  
Lluis Ciurana: ‘Dan komt het natuurlijk ook voor 
dat we kunstgras aantreffen. Dat betekent dan dat 
voor een wedstijd een natuurgraszode over het 
veld wordt uitgerold en weer wordt verwijderd als 
Messi, Neymar en kornuiten hun showtje hebben 
gedaan.’

Bijzonder is ook het rapport dat Lluis Ciurana 
voor de start van iedere wedstrijd moet opstellen 
over de conditie van het veld. Het is duidelijk dat 
Barcelona geen risico wil lopen met zijn belangrijk-
ste bedrijfskaptaal, de voetballers. 

Meetinstrument op het hoofveld van RDC Espanyol.

Lluis Ciurana, head groundsman Barcelona Royal Verd.

Dat betekent dat voor een 

wedstijd een natuurgraszode 

wordt uitgerold en weer  

wordt verwijderd als Messi, 

Neymar en kornuiten hun 

showtje hebben gedaan’

www.greenkeeperoftheyear.nl Be social 
Scan of ga naar:  

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-6589
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Gebruikte machines kun je het best aan eindgebruikers slijten

Spekkoper dankzij online 
platforms

Het beeld van het veilinghuis van vroeger kan bijgesteld worden. In de tuin- en parksector heeft het zaaltje met de veilingmeester plaatsgemaakt voor 

het online veilen. Het is de manier om van boventallig ingeruild of in te ruilen materieel af te komen. Misschien is het de beste manier. Je komt zo in elk 

geval direct met de eindgebruiker in contact, die nog jaren plezier kan hebben van jouw gebruikte maaier of tractor.

Auteur: Broer de Boer 

Troostwijk Auctions is zo’n bedrijf dat met de tijd 
meeging. Zonder twijfel hebben ze er veel ervaring 
met het vinden van een geschikte eindgebruiker 
voor gebruikte machines. Het bedrijf beroept zich 
daarbij op 90 jaar ervaring. Alleen al voor tuin- en 
parkmachines kent Troostwijk een database met 
circa 70.000 relaties, die potentieel interessant zijn 
als koper voor voertuigen, maaimachines en ander 
golfbaanmateriaal. 

Business2business
Stef Hooijman, werkzaam voor Troostwijk, kent als 
geen ander het wereldje van de in- en verkoop 
van agrarische machines, grondverzet en infra-
structuur. Als boerenzoon uit de Noordoostpolder 
werkte hij als jochie al in een smederij. Naast een 
reguliere baan was Stef beëdigd taxateur voor 
landbouwwerktuigen, een soort hobby voor hem. 
Zijn activiteiten breidden zich als een olievlek uit. 

Via taxaties in deze markt voor Troostwijk werd 
hij er uiteindelijk verantwoordelijk voor agricul-
ture, groen, infra en grondverzet. ‘Al veertien 
jaar houd ik me ook bezig met veilingen op het 
gebied van tuin- en parkmachines, en dan praten 
we over het professionele segment’, vertelt hij. 
‘Consumentenproducten laten we graag over aan 
anderen. Wij hebben een business-to-business 
bedrijfsmodel.’ 
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De beste prijs
Volgens Hooijman spelen er in zo’n markt van 
gebruikte goederen twee belangrijke dingen. Hij 
zegt filosofisch: ‘De eindgebruiker betaalt altijd 
de beste prijs waarvoor iets te koop is. Dus als je 
‘oud ijzer’ hebt, probeer dan rechtstreeks de eind-
gebruiker te bereiken. Als een hoofdgreenkeeper 
of golfbaanaannemer zelf die eindklanten weet te 
bereiken, dan is dat prima. Dat scheelt in de onder-
handelingen bij nieuw. Maar lukt dat niet, dan ont-
staat er ergens een ophoping van gebruikt mate-
riaal. En dan komt die mooie prijs niet tot stand.’ 
Dat de markt in Nederland te klein is om gebruikte 
golfbaanmachines kwijt te raken, is een open deur 
intrappen. Troostwijk ging met de tijd mee en 
Hooijman zegt dat ze via internet als geen ander 
in contact staan met eindgebruikers in de meeste 
EU-landen: ‘Onze database van 70.000 vaste afne-
mers is daarbij van belang. En daaromheen zit nog 
een hele schil met potentiële klanten. Die benade-
ren we met online veilingen of via publicaties in 
vakbladen in die verschillende landen. Soortgelijke 
databases hebben we overigens ook in bijvoor-
beeld de industrie en de houtbewerking.’

Intermediair
Dat Troostwijk juist internationaal aan de weg 
timmert, is een eyeopener. Recentelijk was ik op 
een akkerbouwbedrijf in een Bulgaars achteraf-
dorpje. Ik verbaasde me over een complete serie 
landbouwmachines afkomstig van een mechani-
satiebedrijf uit het Oldambt. Dankzij het gesprek 
met Stef begrijp ik nu beter hoe zoiets werkt: ze 
maken promotie voor veilingen in al die Europese 
landen. Stef Hooijman: ‘En dat doen we naar de 
normen van dat land: in de betreffende taal en 
met de juiste tone of voice.’ En dat betekent weer 
dat het veilen van een Nederlandse partij via dit 
veilinghuis veel meer potentiële kopers oplevert 
dan je verwacht. Stef Hooijman: ‘Afhankelijk van de 
omvang steken we daar ook een behoorlijk bud-
get in. Voor kleinere veilingen is dat minder dan 
voor grotere veilingen, want uiteraard hebben we 
daarvoor ook een verdienmodel. Het betekent dus 
dat een Roemeense boer inderdaad kan bieden op 
een tractor in Ede. En dat gebeurt!’ En als er onver-
hoopt toch iets aan de tractor of de tuin- en park-
machine mankeert? Dan is in zo’n voorbeeld een 
Roemeens sprekende medewerker van Troostwijk 
in Boekarest het aanspreekpunt, en niet de plaat-
selijke dealer. ‘Want wij zijn dus de intermediair 
tussen de verkopende partij en de eindgebruiker’, 
aldus Hooijman. 

Hoe werkt dat dan? 
Hoe komt dat ‘oud ijzer’ dan op dit online plat-

form terecht? Aanbieders van machines zijn: 
mechanisatiebedrijven, importeurs, dealers, 
handelaren of de gebruikende bedrijven zelf. En 
dat kan dus ook een golfbaanaannemer of zelfs 
een individuele golfbaan zijn. Even een zijspron-
getje naar Marktplaats. Daar komen in elk geval 
aanbieders als Hooghiemstra in Hardegarijp en 
Gebroeders Bonenkamp in IJsselstein sterk naar 
voren met gebruikte professionele machines. 
Stef Hooijman: ‘Vooral gevestigde namen in jullie 
branche doen een beroep op ons. Ook de gebroe-
ders Bonenkamp, die je net noemde! Maar ook 
gemeenten en handelaren. Drost Machinehandel is 
daar een voorbeeld van.’

Tools gebruiken
Hooijman vervolgt: ‘De manier waarop we zaken-
doen, hangt altijd van de omstandigheden af. 
Meestal stellen verkopers een veiling vast. Daarbij 
bieden wij de kavels (objecten) op de markt aan.’ 
Eigenlijk organiseert een verkoper dus zijn eigen 
veiling en gebruikt hij de tools van dit veilinghuis 
om in contact te komen met eindgebruikers, in 
Nederland of Europa of zelfs daarbuiten. Een eind-
gebruiker kan de kavels op een kijkdag komen 
bekijken. ‘Maar soms organiseert Troostwijk zelf 
veilingen. Dan nodigen we partijen uit om fysiek 
objecten bijeen te brengen om ze online via onze 
kanalen te veilen’, vult Hooijman aan.

Garanties? 
Waarmee moet je als verkopende partij rekening 
houden? Stef Hooijman: ‘Wees eerlijk over het 
materieel dat je aanbiedt. Wij waken ervoor dat 
een eindgebruiker geconfronteerd wordt met een 
tractor waarvan de motor het opeens niet doet. 

Als er iets aan de hand is, vermelden we dat. Een 
eindgebruiker moet erop kunnen vertrouwen 
dat hij krijgt wat hij koopt. En daarop geven wij 
garantie. Daarnaast kan er nog sprake zijn van 
een verkopersgarantie of fabrieksgarantie.’ En als 
er geen verkoop tot stand komt? Stef Hooijman: 
‘Eigenlijk zie ik onze veilingen als een soort inter-
nationaal platform, een soort carrousel die langs 
verschillende Europese landen gaat. We maken dat 
rondje tweemaal. Als de machine in kwestie dan 
onverkocht blijft, moeten we constateren dat de 
verkoper de markt heeft overschat. Dat tweemaal 
aanbieden gebeurt overigens maar zelden.’
Naast Troostwijk Veilingen bestaat er ook nog 
Troostwijk Waarderingen & Advies. Doet deze 
bv ook nog iets in onze sector? ‘Jazeker’, aldus 
Hooijman. ‘Onafhankelijke deskundigen stellen 
daarbij voor ondernemers, banken of adviseurs de 
waarde van een machinepark vast. Dat gebeurt 
vaak bij transacties als aan- en verkoop, splitsing 
of faillissementen van bedrijven. Banken schakelen 
meestal voor dat soort zaken ons als huisadviesbu-
reau in om tot waardebepalingen te komen.’ 

Marktplaats Zakelijk 
Ook Marktplaats is zo’n online platform dat interes-
sant is om professionele tuin- en parkmachines te 
verkopen. Marktplaats Zakelijk kent verschillende 
mogelijkheden om objecten te verkopen. Vaak is 
dit maatwerk. Marktplaats Zakelijk biedt een drietal 
producten aan om te helpen je object te verkopen, 
maar ook om bij een breder publiek meer aan-
dacht te vestigen op je product of je bedrijfsnaam. 
Zo is Marktplaats Admarkt een snelle en simpele 
manier om doelgericht een product te verkopen, 
naamsbekendheid op te bouwen en verkeer naar 

Ook bij online veilingen kun je de objecten vaak gaan bekijken.
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je website te realiseren. Marktplaats Aanbieding 
zorgt voor maximale aandacht voor het te verko-
pen product, bijvoorbeeld door een prominente 
plaats op de homepage bij de juiste doelgroep. 
Marktplaats Extra geeft de mogelijkheid om met 
een eigen verkooppagina je aanbod meer te laten 
opvallen. Een woordvoerster van Marktplaats bena-
drukte dat dit online-medium graag de mogelijk-
heden voor een aanbieder op een rij zet: ‘Een pas-
send advies hangt af van de wensen die je hebt en 
wat je wilt bereiken. Ook voor concrete opdrachten 
van verkopers van tuin- en parkmaterieel geven wij 
graag een zakelijk advies.’

Andere online veilers
Bij de Amersfoortse online veiler BVA komt onze 
tuin- en parksector maar zeer beperkt aan bod. Vul 
je in de zoekfunctie op de site de gerenommeerde 
branchemerken of -producten in, dan krijg je in 
veel gevallen geen enkele hit. Gebruikt professio-
neel tuin- en parkmaterieel kom je hier dus – tot 
nu toe – als toevalstreffer tegen, en dan vaak nog 
als ‘lot’ bij faillissementsveilingen. Alleen agrarische 
veilingen komen bij BVA het dichtst in de buurt. 
Voor de wat serieuzere tractoren kun je terecht op 
trekkermarkt.nl. En voor E-bay ligt nog een hele 
markt open om individuele gebruikte machines 
aan te bieden: je weet maar nooit! 

Reële startbedragen
Van Beusekom in Baarn is een taxatie- en online 
veilingbedrijf, dat ruim 35 jaar geleden startte 
met het taxeren van onroerende zaken. Ook dit 
bedrijf beweegt zich in de tuin- en parksector. 
Jordy Samson: ‘Tegenwoordig verkopen we voor 
opdrachtgevers ook objecten. Wat startte met 
zaalveilingen, is nu veranderd in online veilen.’ 
De te veilen objecten komen uit faillissementen 
en vele vrijwillige veilingen. Samson zegt dat Van 
Beusekom veel energie steekt in het bezoeken van 
bestaande relaties. Daarnaast zijn ze zeer actief op 
zoek naar nieuwe opdrachtgevers, omdat online 
veilen ook een extra verkoopkanaal is voor zzp’ers, 
bedrijven, particulieren en verschillende types 
bedrijven. De kosten die een aanbieder in rekening 
gebracht worden, zijn afhankelijk van de ver-
wachte opbrengst. ‘Bij Van Beusekom doet één van 
onze taxateurs eerst een waardebepaling’, aldus 
Samson. ‘Afhankelijk hiervan weten we ongeveer 
de opbrengst en wat de aanbiedende partij aan 
kosten kwijt is. Wij doen die waardebepaling voor 
transparantie tegenover onze opdrachtgever; het 
geeft ons inzicht, zodat we achteraf geen dispuut 
krijgen. De koper wordt het percentage opgeld in 
rekening gebracht.’ Net als zijn collega Hooijman 
is Samson heel duidelijk over de prijsstelling: ‘De 

markt bepaalt de prijs, de startbedragen zijn reëel 
en de wereld is zo transparant geworden dat er 
bijna geen verassingen zijn voor een koper. Soms 
heb je een heel goede koop en soms wat minder, 
maar bottomline weet je wat je koopt! Het gaat 
met name om het gevoel dat je een goede deal 
hebt gemaakt.’

Via dealernetwerk
Ook Lozeman Tuinmachines is met diverse ves-
tigingen een behoorlijke speler op de markt van 
gebruikte tuin- en parkmachines, door de machi-
nes die het inruilt. Toch gebruikt dit bedrijf maar 
sporadisch de mogelijkheden die online veilen 
bieden. Dit is wat hen betreft ook seizoengebon-
den. Het familiebedrijf importeert al sinds 1950 
tuin- en parkmachines. Op basis van deze jaren-
lange ervaring weet Lozeman de juiste machines 
te importeren uit o.a. Duitsland, Amerika, Italië, 
Japan en sinds kort ook China. De hoofdmerken 
die Lozeman importeert, zijn o.a. Ferrari, Gianni 
Ferrari, Orec, Mitsubishi, Grasshopper, Loma en 
accutuingereedschap van Powerworks. Het bijzon-
dere is dat het bedrijf ook een breed assortiment 
voert, waaronder compacttractoren uit Japan. 
‘Wij willen zo dicht mogelijk bij de vraag van de 
klanten blijven en ze zo goed mogelijk bedienen’, 
zegt Gerben Lozeman. ‘Wij werken niet met veilin-
gen, maar houden de ontwikkelingen van online 
veilen zeker in de gaten. Qua gebruikt materieel 
werken we aan een professionaliseringsslag en we 
filteren op werkzaamheden. Qua verkoop richten 
we ons vooral op Nederland, Duitsland, België en 
Luxemburg.’ Echt goede, gebruikte tuin- en park-
machines zet het bedrijf eventueel via het dea-
lernetwerk direct bij de eindgebruiker af. Daarbij 
staan ze achter het geleverde product en geven ze 
drie maanden garantie aan de eindgebruiker. ‘De 
rest stoten we door naar handelaren in binnen- en 
buitenland. Er is sprake van continue ontwikke-
lingen. Wij constateren dat men in het buitenland 
gebruikt tuin- en parkmaterieel uit Nederland 
hoog waardeert’, aldus Gerben Lozeman. ‘En dat 
komt door de goede staat van onderhoud. In 
bepaalde landen is soms een sterke vraag naar 
bepaalde gebruikte merken of producten. In 
Nederland bijvoorbeeld zijn gebruikte compact-
tractoren heel populair. Wij benaderen onze eind-
gebruikers door middel van nieuwsbrieven, een 
website, beurzen, open dagen en advertenties. 
Ook op internet willen wij graag dicht bij de eind-
gebruiker zijn!’  

GeBRuIkTe TeRMen In – onlIne – 
VeIlInGlAnD 
Opgeld: 16% commissie, gebruikelijk bij vei-
lingen.

Kavel of lot: het object.

Minimumopbrengst gehaald: kavel wordt 
verkocht aan de hoogste bieder.

Onder voorbehoud van gunning: hoogste 
bod wordt na de veiling voorgelegd aan de 
opdrachtgever; hij kan ja of nee zeggen.

Combinatie: twee of meer kavels die individu-
eel worden verkocht, maar ook goed als set 
bruikbaar zijn. Eerst individuele verkoop van 
een kavel. Totaal der kavels bij elkaar opge-
teld, verhoogd met 5%, is de vraagprijs van 
een combinatie. Wordt daarop geboden, dan 
zijn de individuele kopers overboden en ont-
staat er een nieuwe veiling over het geheel.

Margeartikelen: objecten van een opdracht-
gever waarover bij aankoop reeds btw is 
betaald, terwijl hij deze niet heeft kunnen 
verrekenen als eigenaar in een btw-onder-
neming. Voorbeelden zijn privépersonen en 
ondernemingen zonder btw-boekhouding.

Stef Hooijman, verantwoordelijk voor agriculture, groen, infra 

en grondverzet bij Troostwijk Auctions

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6576
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Joost Luiten op de achttiende hole op het KLM Open, The Dutch 2016

Derck Versteegh 
(assistent-HGK op The Dutch): 
‘Het hele jaar staat in het teken 
van het KLM Open’
Voorbereidingen in de aanloop naar het meest prestigieuze toernooi in Nederland

Van 14 tot en met 17 september wordt de 98ste editie van het klM open gehouden, net als vorig jaar op The Dutch. Het greenkeepersteam heeft in 

de aanloop naar neerlands grootste toernooi zijn handen vol aan de voorbereidingen. Wat moet er allemaal gebeuren om dit toernooi voor de 

internationale top succesvol te hosten en hoeveel tijd zit daarin?

Auteur: Santi Raats
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Wanneer beginnen de voorbereidingen? 
Assistent-hoofdgreenkeeper Derck Versteegh lacht: 
‘Vlak na de afloop van het vorige KLM Open richten 
 we onze blik alweer op het KLM Open van het jaar 
erop.’

na herstel snel door
Na het afgelopen KLM Open ging het green-
keepersteam meteen aan de slag met herstel. 
Versteegh vertelt dat de meeste schade aan de 

baan was aangericht buiten de touwen waarachter 
de toeschouwers stonden. ‘Het ging daarbij om 
oversteekplaatsen voor toeschouwers, hospitality 
units en tribunes. Binnen de touwen waar de spe-
lers zich begeven, was er bijna geen schade aan 
de baan. Meteen na het toernooi hebben wij de 
schade gerepareerd en de baan in zijn standaard-
toestand teruggebracht. Onze standaard is dat we 
de baan binnen twee weken zo moeten kunnen 
prepareren dat we een European Tour-evenement 

kunnen hosten. Vanwege deze standaard werken 
we jaarrond met veertien greenkeepers.’

Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers geen KLM Open. Versteegh: 
‘Tijdens het toernooi hebben we gebruik kunnen 
maken van 35 vrijwilligers met dertien verschil-
lende nationaliteiten. Omdat we de greens en tees 
met de hand maaien en bunkers met een totaal 
oppervlak van 7500 vierkante meter met de hand 
harken, hebben we dit grote aantal vrijwillgers 
nodig. Alle greenkeepers verbleven bij ons op het 
terrein in een grote tent en kregen ontbijt, lunch 
en diner. Op dit moment is mijn collega, hoofd-
greenkeeper Paul O’Donoghue, alweer bezig met 
het regelen van vrijwillgers. De vrijwillgers van 
vorig jaar hebben voorrang en de meesten hebben 
ook al toegezegd.’ 

Punten op de i
Golf course-superintendent Niall Richardson legt 
uit wat er de laatste twee weken voor het toernooi 
nog moet gebeuren: ‘Wij prepareren de greens, 
zodat ze sterk en snel zijn. Dit doen we door het 
vochtpercentage terug te brengen naar 10 pro-
cent. Normaal zitten we rond de 14 tot 15 procent. 
Dat resultaat wordt bereikt door droog te maaien 
en extra te rollen. De maaifrequentie van fairways, 
tees en semi-rough gaat van drie naar vijf keer per 
week. Deze maaibeurten doen wij in de middag, 
zodat er geen dauw is. De maaihoogte van de 
rough is in juli vorig jaar van 51 mm naar 90 mm 
gegaan. Dit om het spel iets moeilijker te maken 
voor de professionals.’

new kid on the block
Vorig jaar kampte The Dutch met verschillende 
uitdagingen. Niall Richardson vertelt: ‘We voelden 
sowieso druk op onze schouders, want we waren 
de new kid on the block, niet een van de traditio-
nele, oude golfbanen. We moesten ons dus zien te 
bewijzen. Drie weken voor het toernooi kampten 
we nog met schimmel op de fairways. Dat kwam 
doordat we een grote bunkerrenovatie hadden 
gedaan in de winter en lente. Ook hadden inge-
nieurs van het leger als oefening bruggen op de 
golfbaan aangelegd, die we in 2015 met de KLM 
Open gebruikten om de bezoekers overal te kun-
nen laten komen. Om het leger te helpen, moesten 
we al het zand, hout en staalwerk aanvoeren. Door 
deze zaken waren we te weinig toegekomen aan 
het normale topdressingprogramma. Dit jaar wordt 
het dressen van de fairways dan ook onze priori-
teit, maar ook een goed beluchtingsprogramma 
om dollarspot tegen te gaan.’

ACTUEEL

 ‘We moesten ons 

bewijzen als new kid 

on the block'
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Testtoernooi
Toch was The Dutch in zekere zin al voorbereid.  
In september 2015, toen het KLM Open werd 
gehouden op de Kennemer, hield The Dutch parel-
lel een schaduwtoernooi. ‘We hebben gesimuleerd 
wat we moesten doen op onze baan tijdens het 
toernooi. Hierbij hebben we verschillende scena-
rio’s uitgewerkt; denk hierbij aan natte en droge 
weersomstandigheden, starttijden en zonopkomst 
en -ondergang. In de ochtend maaiden we de 
holes vooraan, dicht bij het clubhuis en harkten 
we de bunkers. We kwamen erachter dat we dan 
gebrek aan licht hadden en hebben bouwvak-
kerslampjes op de helmen en extra lampen op 
alle machines gebouwd. Ook kwamen we erachter 
hoeveel machines wij tekortkwamen als al het 
werk klaar moest zijn voordat de eerste spelers de 
baan op kwamen, en we zagen hoeveel we extra 
moesten doen in verband met de tweede dauw 
op dat tijdstip. We lieten vier golfers simuleren dat 
ze het eerste team waren om kwart voor acht. Zij 
bespeelden de baan zoals tijdens een toernooi en 
gaven ons feedback, bijvoorbeeld over eventuele 
geluidsoverlast van machines, over het feit dat 
ze machines zagen, over de vraag of er genoeg 
belichting was. We werkten van het clubhuis af 
naar de andere kant van de baan, zodat men over-
dag zo min mogelijk overlast had van ons.’

Voorbereidingen buiten greenkeeping om
De voorbereidingen van het KLM Open van vorig 
jaar hadden, verassend genoeg, meer met zaken 
buiten het greenkeepen te maken. Voor organi-
sator This is Golf was de locatie en dus de hele 
logistieke organisatie nieuw. ‘De  baan hoefden 
we feitelijk alleen nog op te poetsen. We hebben 

vorig jaar tijdens de baanvoorbereidingen en 
het toernooi ook veel geluk gehad met het weer. 
Voorafgaand aan het KLM Open hadden we het 
eigenlijk vooral erg druk met het aansturen van 
de logistiek. Er was aanvoer van tribunes, tenten, 
het hele dorp, lichtmasten en cameraplatforms. 
Bruggen voor de spelers werden in de vorm van 
drijvende pontons aangevoerd. 
We hebben meegeholpen bij de aanleg van de 
parkeerplaatsen over 11 hectare. Ook hebben 
we vergunningen aangevraagd bij gemeente en 
waterschap, onder andere op het gebied van flora 
en fauna. We moesten bijvoorbeeld een kikker 
beschermen en hebben daarvoor speciale  
corridors over de baan aangelegd. Hoe dichter het 
toernooi naderde, hoe drukker het werd op de 
baan. Er kwamen verkoopkarren de baan op rijden 
en advertentieborden en vlaggenstokken werden 
in de grond geplant. Om de drainage- en berege-
ningssystemen te ontwijken, moesten we de plat-
tegronden erbij halen en iedereen begeleiden.  
Een greenkeeper ontving alle gasten en verwees 
hen door naar de juiste persoon op de baan. 
Tijdens dat proces onderhielden we radiocontact 
met elkaar.’ 
De aangelegde parkeerplaats blijft de komende 
paar jaar liggen. ‘Daar kunnen we dit KLM Open 
gelukkig nog van profiteren; dat scheelt veel in de 
voorbereiding,’ klinkt Versteegh opgelucht.

Materieel
Tijdens het vier dagen durende toernooi zelf geven 
de greenkeepers helemaal plankgas: allemaal staan 
ze half vijf op om de baan perfect te hebben liggen 
voor de eerste spelers. Het aantal greenkeepers is 
meer dan verdubbeld tijdens het toernooi, omdat 

er externe hulp wordt aangetrokken. Ook het 
materieel moet daarom verveelvoudigd worden. 
Jean Heybroek sponsort het KLM Open al sinds 
jaar en dag door middel van het uitlenen van 
materieel. The Dutch heeft zelf vier sets van vijf 
loopmaaiers, omdat op The Dutch alle greens en 
tees met de hand worden gemaaid. Er zijn acht 
zitmaaiers. Maar tijdens het KLM Open zijn er zes 
maaiploegen actief op The Dutch, die ’s ochtends 
en ’s avonds dubbel maaien. ‘We hebben twee 
extra fairwaymaaiers nodig, twee Triplex-maaiers, 
twee loopmaaiers, twee rollers en extra buggy’s,’ 
aldus Versteegh. ‘De leen- of huurmachines zijn er 
altijd al twee tot drie weken van tevoren.’
Jan Plooij, sales- en marketingmanager bij Jean 
Heybroek: ‘We zijn al vijfentwintig jaar sponsor 
van het KLM Open. We ondersteunen met extra 
machines, een monteur en service. Op de meeste 
banen waar Opens worden gespeeld, wordt voor 
het grootste gedeelte met ons hoofdmerk Toro-
machines gewerkt. Toro is op zijn beurt sponsor 
van de European Tour. Vanaf april begint Jean 
Heybroek al met het inventariseren van de behoef-
te aan extra materieel van de golfbaan waarop het 
KLM Open gehouden wordt. Dit extra materieel 
leveren we vanuit onze huur- en demovloot voor 
diverse toernooien. De uitdaging is om het hele 
greenkeepingteam van het KLM Open goed te 
voorzien. Nog een paar jaar geleden liepen er op 
een KLM Open hoogstens vijftien greenkeepers 
rond, maar het afgelopen jaar waren het er vijftig!’

V.l.n.r.: hoofdgreenkeeper Paul O’Donoghue, golfbaan-superintendent Niall Richardson en assistent-hoofdgreenkeeper Derck Versteegh.Jan Plooij, sales- en marketingmanager bij Jean Heybroek.
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Lampe (De Pan): ‘We willen gewoon dat eigen spelers en gasten onze baan 
goedkeuren, winter of geen winter’

De competitie vormt de eerste 
graadmeter in het jaar voor 
een golfbaan 

Het gereedmaken van de baan voor de competitie, die loopt van 1 april tot medio mei, is geen sinecure: de greens komen dan zojuist de winter uit en 

niet alle banen zijn dan schimmelvrij. Greenkeepers knokken echter hard om een zo representatief mogelijk speeloppervlak af te leveren.

Auteur: Santi Raats

Abe Jan ter Beek, competitiecoördinator bij de 
NGF, herkent dat de meeste banen het lastig vin-
den om te zorgen dat de golfbaan begin april is 
zoals je hem hebben wilt. ‘Het groeiseizoen is nog 
niet begonnen, maar besturen en greenkeepers 
willen de gasten wel een zo mooi mogelijke baan 
tonen.’

Planning 
Dat de competitie zo vroeg in het jaar is, komt 
door de beperkte organisatorische mogelijkheden. 
‘Vooral de verenigingen zelf hebben drukke wed-
strijdkalenders. De competitie duurt zes weken; 
die zijn nauwelijks later in het jaar in te plannen. 
Bovendien is het voor verenigingen, spelers en 

pro’s prettig als de competitie net na de winter 
begint: ‘Spelers blijven daarvoor in de wintermaan-
den trainen en lessen nemen bij pro’s; zodoende 
blijft er activiteit op de baan.’

Ruimte voor dispensatie
Ter Beek benadrukt dat greenkeepers niet worden 



2 - 201730

4 min. leestijd

gepusht om de baan naar het optimale niveau te 
tillen nog voordat het groeiseizoen begint. ‘Er staat 
niet in het competitiereglement dat de golfbaan 
qualifying moet zijn. Als een green bijvoorbeeld 
door schimmel onbespeelbaar is, dan kan hij eruit 
liggen. Het kan ook zijn dat er op dat moment een 
hole vervangen wordt. Dat kan er op een tijdelijke 
green of reservehole worden gespeeld. Wanneer 
een baan bij aanvang van de competitiedag nog 
niet speelklaar is, zoals door nachtvorst, kan men 
ook een uurtje later beginnen. Het is weleens voor-
gekomen dat men ‘s ochtends begon op de win-
tergreens en pas tussen 10 en 11 uur verder ging 
op de zomergreens. De baan moet wel bespeeld 
kunnen worden zoals hij is ingemeten. Dat houdt 
in dat de afstanden niet mogen afwijken. Als er 
noodgedwongen moet worden uitgeweken naar 
wintertees of reserveholes, waardoor de afstanden 
in het geding komen, kan een golfbaan dispensatie 
bij de NGF aanvragen.’  

Voordeel van zachte winters en vroeg voorjaar
Hoofdgreenkeeper Dick Vastenhouw van de 
Kennemer Golf & Countryclub is de afgelopen win-
ter bezig geweest met het herstel van paden en 
renovaties. Ook heeft hij de baan opgeknapt. Door 
de jaren heen is schade ontstaan door alle Opens 
die er op de Kennemer zijn gehouden. Vastenhouw 
vertelt over de staat van zijn baan bij aanvang 
van de competitie: ‘Dan krijgt hij van mij niet de 
8 of 9 die de Kennemer in mijn ogen behoort te 
krijgen. Maar in de regel liggen de meeste maai-
programma’s stil totdat het groeiseizoen begint. 
Het is, denk ik, ook zo dat de meeste banen met 
dezelfde issues kampen rond de competitieperi-

ode. Maar we hebben dit jaar een zachte winter 
gehad en door het goede weer in de laatste week 
van maart groeit het gras al. Vlak voor aanvang 
van de competitie konden we daardoor beginnen 
met de eerste maaibeurten van de spelonderdelen 
en met heel licht dressen. Zodra het goede weer 
doorzet, vaak in mei, kunnen alle programma’s 
worden opgestart: doorzaaien, (hol)prikken, dres-
sen, bemesten en het volledige maaiprogramma. 
De betere teams die de finale spelen in mei, spelen 
meestal op banen die al een stuk beter zijn dan 
aan het begin van de competitie. Dit is wel mede 
afhankelijk van de weersomstandigheden en van 
hoe de baan uit de winter is gekomen.’

Jaarrond kwaliteit
De Utrechtse golfbaan De Pan komt goed de 
winter uit. Dat is volgens hoofdgreenkeeper Mark 
Lampe te danken aan het feit dat de bos- en hei-
debaan al lang inzet op duurzaam werken. Ze zijn 
daar dan ook al helemaal klaar voor de Green Deal. 
‘Op 1 april begint bij ons de hoofdklasse dames. 
Begin mei is de competitie hier afgelopen. In de 
tussentijd houden we de greens netjes door ze 
te maaien. Maar verder hoeven wij geen halsbre-
kende toeren uit te halen. De baan is jaarrond 
van hoge kwaliteit. Na een slechte winter halen 
we handmatig slechte stukjes eruit. Wij passen al 
jaren weinig water en meststoffen toe en laten zo 
veel mogelijk licht en lucht over de greens gaan. 
We hadden vroeger greens met honderd procent 
straatgras en hebben vanaf 1985 een ommezwaai 
gemaakt naar goede grassen: struisgras met een 
beetje roodzwenk. We hebben nu weinig ziekten 
en bijna geen last meer van fusarium. Soms, wan-

neer er veel vocht is en een hoge nachttempera-
tuur in de zomer, hebben we wel last van dol-
larspot, maar dat komt niet al te vaak voor. We zijn 
al acht jaar bezig met duurzaam beheer, waarop de 
Green Deal zich focust, en dat werpt nu zijn vruch-
ten af. Het echte werk aan de greens, zoals prikken 
en bezanden, begint pas eind april of begin mei, 
als er wat meer temperatuur en dus ook meer 
groei in de greens zit. Op die manier hebben de 
competitiespelers geen last van allerlei werkzaam-

Abe Jan ter Beek, competitiecoördinator NGF. Mark Lampe, hoofdgreenkeeper De Pan.

Dick Vastenhouw, hoofdgreenkeeper Kennemer Golf & 

Countryclub.
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Mark Lampe, hoofdgreenkeeper De Pan.

heden of verstoringen op de greens.’ 
Lampe gelooft sowieso niet in lastminuteoplos-
singen. ‘Het is geen goed teken als je vlak voor de 
competitieaanvang, of überhaupt vlak voor een 
event, nog van alles moet doen. De competitie 
staat vast en je kunt daar al ver van tevoren naar-
toe werken, door te zorgen dat de baan de winter 
aankan. Wij houden ons nu vooral bezig met het 
netjes maken van de baan; we poetsen de bal-
lenwassers, blazen de baan mooi schoon, plaatsen 
nieuwe vlaggenstokken en zorgen voor nieuwe 
cups en bunkerharken.’

Mening van de spelers
De Pan komt dus al relatief ‘klaar’ de winter uit 
omdat het een constante speelkwaliteit heeft, 
maar toch blijft de mening van de spelers belang-
rijk. ‘De eerste wedstrijd van het jaar vormt de 
graadmeter. Dan zien we hoe de spelers op de 
baan reageren. We willen gewoon dat alle com-
petitieteams de baan goedkeuren, winter of geen 
winter achter de rug.’
Een constante speelkwaliteit is de beste oplossing 
om de winter uit te komen, daar is Ter Beek het 

mee eens. Maar hij geeft wel aan dat dit niet voor 
elke baan even makkelijk is. ‘Golfbanen met een 
zandondergrond kampen met wezenlijk andere 
problemen dan bijvoorbeeld polderbanen. Daar 
bestaan verschillen in. Maar ik heb het gevoel dat 
het begrip daarvoor bij de meeste competitiespe-
lers groot genoeg is. Captains weten van tevoren 
hoe de baan erbij ligt; zij moeten elkaar vooraf-
gaand aan de wedstrijd op de hoogte brengen 
van de staat van de golfbaan. Zo kan de situatie 
zich voordoen dat de baan alleen geschikt is voor 
trolleys in plaats van handicars. Er zijn competitie-
spelers die weleens een ongefundeerde uitspraak 
doen als de baan niet optimaal is, maar de mees-
ten begrijpen dat de condities niet te vergelijken 
zijn met die in de maand augustus.’

De clubs hebben drukke 

wedstrijdkalenders, 

waardoor de competitie 

vroeg moet plaatsvinden

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6578



2 - 201732

Eeuwenoud bemestingsconcept lijkt bezig aan een tweede leven

Zeewier als natuurlijke bodem-
verbeteraar op de golfbaan

Zeewier wordt al sinds jaar en dag toegepast op nationale en internationale golfbanen om de bodem en het gras te verbeteren. Met de ondertekening 

van de Green Deal en het bijbehorende streven om in 2020 het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen drastisch terug te brengen, kan zeewier de 

komende jaren weleens een steeds grotere rol gaan spelen op de nederlandse golfbanen.

Auteur: Nino Stuivenberg

Wie weleens een bezoek brengt aan de kust, 
komt er al snel achter dat het begrip zeewier een 
verzamelnaam is voor allerlei soorten planten in 
verschillende kleuren, variërend van groen tot 
bruin en rood, afkomstig zowel van de kust als uit 
het diepe water. Het zeewier dat vooral interessant 
is wat bemesting betreft, zijn de bruine wieren, 
zoals knotswier (Ascophyllum nodosum) en kelp 
(Laminaria). Zeewier wordt al eeuwenlang als een 
natuurlijke bodemverbeteraar gebruikt, vooral in 

de kustregio’s, waar het letterlijk voor het oprapen 
ligt. Tegenwoordig zijn verschillende zeewieren 
echter overal verkrijgbaar, ook hier in Nederland. 
Zo levert Prograss zeewier van het Ierse Oilean Glas 
Teoranta (OGT), dat met bijvoorbeeld Algaegreen 
verschillende zeewierproducten in zijn assortiment 
heeft. OGT is al sinds 2004 bezig met het ontwikke-
len en onderzoeken van zeewier als voedingsmid-
del voor de bodem. 

Geen fungiciden meer
Zeewier is vooral geschikt om de algehele vrucht-
baarheid van de bodem op te krikken, naast het 
leveren van een voedzame en gebalanceerde 
mix van sporenelementen. Zeewieren bevatten 
gewoonlijk weinig stikstof (N) en fosfor (P), maar 
wel een hoog gehalte kalium (K). Zeewier is vooral 
bekend om zijn hoge gehalte aan mineralen en 
groeibevorderende stoffen. Zeewierproducten zijn 
grofweg in twee categorieën in te delen: vloei-
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baar zeewier en zeewiermeel. Zeewiermeel wordt 
gedroogd en vermalen uit Ascophyllum, zodat het 
gemakkelijker wordt afgebroken in de bodem. 
Meel dat op deze manier wordt vermalen, wordt 
doorgaans ook wel compost genoemd en is in 
granulaatvorm toe te passen. Afbraakproducten 
van deze melen vormen een rijke koolstofbron 
voor bodemmicro-organismen, waardoor ze een 
belangrijke rol spelen in de wortelzone, net als 
door hun functie als ionenwisselaar.

Wat betreft de vloeibare zeewierproducten zijn 
er meer vraagtekens. Sinds de jaren vijftig zijn er 
veel van deze producten in de markt gezet met 
overambitieuze doelstellingen, die niet haalbaar 
bleken te zijn, wat de reputatie van het product 
geen goed gedaan heeft. Er zijn twee soorten 
vloeibaar zeewier: oplosbaar zeewier, vooral 
bestaand uit koolhydraten, mineralen, aminozuren 
en verschillende soorten bodemverbeteraars, en 
zeewierextracten, die een uitgebreide koolstofbron 
voor micro-organismen vormen. Laatstgenoemde 
is echter zeer kwetsbaar voor ziekteverwekkende 
organismen; daarom moet het gebruik van het 
product goed doordacht zijn. Als de zeewierextrac-
ten worden toegepast in een sterk gecontroleerde 
bodem, kan het gebruik van chemische en bestrij-
dingsmiddelen doorgaans sterk omlaag. Net als 
bij ieder ander voedingsmiddel, is het echter wel 
belangrijk om goed te weten hoe het zeewier toe-
gepast dient te worden en wat de exacte samen-
stelling is.

Zeewier als topdressing
Zeewier wordt meestal geclassificeerd als bodem-

verbeteraar voor tuinieren, maar het kan ook zeker 
toegepast worden op sportvelden en golfbanen. 
Het product bevat namelijk meer dan zestig mine-
ralen en sporenelementen die kunnen bijdragen 
aan een betere bodem. Zeewier is daarbij op aller-
lei manieren toe te passen: rechtstreeks afkomstig 
van het strand, gedroogd en gekorreld, maar ook 
vloeibaar. 

Veel linkse golfbanen, die bij de kust natuurlijk een 
gunstige ligging hebben voor zeewier, gebruikten 
vroeger zeewier van aangrenzende stranden om 

’s winters de greens mee te bedekken. Op met 
zeewier afgedekte greens werd het gras namelijk 
beschermd tegen de kou; bovendien kwamen er 
door het afwateren meerdere voedingsstoffen in 
de bodem terecht. Wanneer het weer verbeterde 
en de temperaturen stegen, werd het zeewier 
verwijderd en gecomposteerd met zand, waarmee 
het een sterke topdressing vormde. Tegenwoordig 
wordt er op veel banen het hele jaar door gespeeld 
en is deze toepassing dus niet meer haalbaar, maar 
zeewier kan als compost nog altijd een sterk top-
dressingmateriaal vormen. Zeewier is bovendien 
een waardevolle toevoeging bij het inzaaien, want 
het bevordert kieming en vestiging. 

Gekorreld zeewier wordt vaak toegepast bij de 
beworteling van nieuwe sportvelden, omdat het 
een gezonde basis kan opleveren. Bij bestaande 
gazons en sportvelden is het echter een stuk moei-
lijker om zeewier te mengen. In zulke situaties is 
het aan te raden om door middel van vertidrainen, 
uitboren of prikken het granulaat wat te versprei-
den en zo in de verschillende gaten te verwerken. 
Het fijngemalen zeewier moet op het oppervlak 
toegepast worden, aangezien de korrels door 
maaiers worden meegenomen en vaak te veel 
vocht vasthouden bij het oppervlak. Zeewier kan 
dan ook het best toegepast worden in het voorjaar, 
direct na het verticuteren en gevolgd door de 
topdressing. Voor de rest van het groeiseizoen is 
vloeibaar zeewier de beste optie, aangezien het 
een goede bladbemesting heeft en gecombineerd 
kan worden met andere voedingsstoffen, mocht 
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dat nodig zijn. Dit voedingsschema is voor veel 
greenkeepers een van de belangrijkste redenen 
waarom zij minder tot geen fungiciden hoeven te 
gebruiken op de golfbaan.

‘Duidelijk voordeel’
De theoretische voordelen van zeewier zijn natuur-
lijk mooi, maar pakt die werking in de praktijk ook 
zo goed uit? Tony Jackson, manager op Golfclub 
Haviksoord in Leende, kan het weten. Jackson is 
sinds 1979 werkzaam in het greenkeepersvak en 

gebruikt zeewier al vanaf halverwege de jaren 
tachtig. Jackson raakte in Engeland voor het eerst 
bekend met het gebruik van zeewier op de golf-
baan. ‘Ik speelde veel op Engelse golfbanen en heb 
daar veel mensen gesproken. Zeewier werd daar 
vaak rechtstreeks op de greens gegooid, terwijl 
anderen het vermaalden en daarna gebruikten. Zij 
wisten daar toen al dat zeewier een bepaalde wer-
king had, maar konden hun vinger er niet achter 
krijgen.’

Die voordelen zijn inmiddels wel duidelijk, oordeelt 
Jackson. ‘Na jarenlang toepassen van zeewier zie 
ik een aantal voordelen. Zo hebben de greens een 
mooiere kleur en zijn ze resistenter tegen ziekten, 
wat weer een vermindering in het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen oplevert. Ook tegen 
droogte en kou zijn de greens beter bestand, 
waardoor ze beter de winter doorkomen.’ Op 
Golfbaan Haviksoord wordt er, weliswaar in kleine 
hoeveelheden, eens in de twee weken met zeewier 
bemest. Door de ligging van Golfbaan Haviksoord 
op vroegere heigrond is zeewier een oplossing. ‘We 
werken hier met een pH-waarde tussen de 4,2 en 
3,7, wat erg laag is. Zeewier helpt daarbij.’ Jackson 
heeft inmiddels beide kanten van de medaille 
gezien. Toen er een aantal jaar geleden geen zee-
wierproducten op de markt waren en de greens 
een halfjaar zonder zeewierbemesting moesten 
overleven, zag hij de kwaliteit van de greens ach-
teruitgaan. Voor hem een duidelijk signaal dat de 
producten wel degelijk effectief zijn. ‘Hard bewijs 
is er natuurlijk niet, maar nu ik met eigen ogen het 
verschil gezien heb, durf ik wel te zeggen dat zee-
wier voor ons een uitkomst is.’

oVeR oGT
Sinds 2004 is Oilean Glas Teoranta (OGT) actief 
met onderzoek naar en ontwikkeling van 
zeewier, om de markt te overtuigen van de 
voordelen van zeewier en de toegevoegde 
waarde als voedingssupplement. Vanaf 1960 
werd zeewierextract traditioneel geproduceerd 
door toepassing van hoge temperaturen of zelfs 
chemicaliën, waardoor veel waardevolle ingredi-
enten van het oorspronkelijke zeewier verloren 
gingen en een alkalineoplossing ontstond. OGT 
ontwikkelde in eigen huis een methode om zee-
wiercellen te laten barsten, zonder daarbij hoge 
temperaturen of chemicaliën te gebruiken. In 
plaats daarvan wordt een druksysteem gebruikt, 
waarbij het extract zo min mogelijk afwijkt van 
het natuurlijke uitgangsmateriaal. De zuurgraad 
van Ascophyllum blijft daarbij intact (pH 4,2-4,6) 
en het product is honderd procent oplosbaar. 
Deze ‘tedere’ manier van extractie zorgt ervoor 
dat zo veel mogelijk bioactieve moleculen, 
die oorspronkelijk in Ascophyllum zitten, ook 
terug te vinden zijn in een vloeibare vorm zoals 
Algaegreen.
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Autonome maaier wordt gezien als medewerker van het greenkeepersteam  
op Schloss Moyland

Hoofdgreenkeeper Camps: 
‘Onze extra man heet Johnny 
en staat gewoon op de  
planning!’

De golfbaan naast kasteel Moyland in Bedburg-Hau, dat voor het eerst wordt genoemd in documenten uit 1307, is in 2015 heropend, nadat Golf-Park 

am Schloss Moyland in 2013 failliet ging. De nieuwe golfclub heet Golf International Moyland. De hoofdgreenkeeper van Aha de Man, Mark Camps, en 

zijn team brengen de baan weer terug op het oude niveau, onder meer met hulp van een autonoom rijdende fairwaymaaier, de John Deere 8700A.

Auteur: Santi Raats

Johnny, onbemand aan het maaien op de fairway
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Hoe troffen jullie de golfbaan aan en wat heb-
ben jullie opgeknapt?
‘Hij was vervallen. De achttien holes met zes oefen-
holes en uitgebreide oefenfaciliteiten zijn in 1992 
aangelegd, maar de golfclub ging in 2013 failliet. 
Tot april 2015 werd de baan niet meer onderhou-
den. Aha de Man, die samen met de investeerders 
en de baron van het kasteel aandeelhouder is van 
de golfbaan, brengt de baan nu weer terug op 
het oude niveau. Vroeger was het een heel mooie 
baan. De dubbelgreen van hole 7 en 16 ligt het 
dichtst bij het Schloss. In 2011 en 2012 zijn er nog 
grote toernooien gehouden, zoals de EPD tour, een 
Duits amateurtoernooi waar ook Nederlandse pro’s 
speelden. We hebben er weer een soort parkbaan 
van gemaakt, met stukken natuur ertussen, zoals 
natuurweides, die we alleen na het broedseizoen 
en in oktober maaien. Het oude machinepark 
stond er nog, maar niet alle machines waren nog 
bruikbaar. Die hebben we met wat aanpassingen 
weer kunnen opstarten. We hebben nu een mix 
van Toro- en John Deere-machines. De baan ziet 
er bijna weer als vanouds uit. Meerdere oud-leden 
zijn teruggekomen. Daarnaast zijn we in principe 

een pay and play-baan. De focus ligt voornamelijk 
op bedrijfsdagen, grote groepen en greenfee-
spelers.’

Waarom gingen jullie over tot de aanschaf van 
een John Deere 8700A met gps?
‘De oude John Deere 3235 was versleten en aan 
vervanging toe. Als Aha de Man wilden we over-
stappen op gps, omdat we geloven dat dit de toe-
komst heeft. Vorig jaar hebben we besloten tot de 
lease van de 8700A met gps en deze is in augustus 
2016 geleverd door Kraakman Perfors. Dit jaar heb-
ben we besloten een tweede 8700A met gps te 
nemen. Die wordt ingezet op golfbaan Regthuys, 
waar Aha de Man ook het onderhoud doet. Het 
voordeel van de John Deere 8700A met gps is dat 
alle onderdelen, de ontvanger, de elektronica en 
de machine van Kraakman Perfors komen, een alles 
in één huis-concept, dus. We hebben dus één aan-
spreekpunt voor vragen of problemen en worden 
niet van het kastje naar de muur gestuurd. Ik wist 
ook dat John Deere al vanaf 1990 ervaring heeft 
met gps op machines in de landbouw, zoals de 
combine. Een ander pluspunt is dat ik de ontvan-
ger die het gps-signaal opvangt, kan verwisselen. 
Ik kan die ontvanger dus ook op een greenmaaier, 
roughmaaier, veldspuit of tweede fairwaymaaier 
zetten. Met andere woorden, ik hoef niet voor elke 

gps-machine een eigen ontvanger te hebben. 
De John Deere 8700A heeft een systeem voor de 
instelling van onder andere de motortoerentalre-
geling, maai-eenheden en snelheid. Dat heet het 
Tech control-systeem. Ook heeft de maaier een 
elektronische handrem, wat een groot voordeel 
is ten opzichte van een handbediende handrem. 
Mocht hij het gps-signaal verliezen, dan staat de 
maaier automatisch op de handrem. Dit voorkomt 
bijvoorbeeld dat hij bij een gps-signaalverlies een 
helling af rolt.’

Moest hij nog worden gefinetuned?
‘Het jaar 2016 hebben wij inderdaad gebruikt om 
vertrouwd te raken met het autonoom maaien. 
Ook hebben we deze periode gebruikt om te fine-
tunen en dan voornamelijk om een balans te vin-
den tussen productie en veiligheid. Deze machine 
is uitgerust met diverse veiligheidssystemen, zodat 
hij automatisch stopt op het moment dat hij een 
obstakel detecteert. In het begin hebben we vooral 
dit veiligheidssysteem afgesteld. Deze gps-maaier 
is beveiligd door middel van een laser in plaats van 
radar. Dat is een vooruitgang, want de radar detec-
teerde geen objecten lager dan 40 centimeter. De 
laser detecteert tot op de grond. Maar hij maakt 
geen onderscheid tussen hoog gras, een golfer of 
een golftas. Daardoor stopte hij vaak onnodig. De 
montage en afstelling van de laser zijn aangepast, 
zodat hij nu minder moeite heeft met ondulaties. 
Hierdoor hebben wij de productie kunnen verho-
gen zonder in te boeten op veiligheid.’

Was het wennen om de maaier zelf te laten 
rondrijden?
‘In het begin wel. Maar al snel zagen we de visu-
ele maaikwaliteit omhooggaan: door gps maait 
hij altijd rechte maailijnen. Dat krijgt een mens 
nooit voor elkaar. Ook rijdt de gps-maaier altijd 
op een vooraf ingestelde constante snelheid en 
zijn de draaibewegingen rustig. Hij maait tot 2 cm 
nauwkeurig, wat een voordeel is, omdat de con-
touren van de fairway op die manier niet verlopen. 
Hierdoor krijg je een scherpe en strakke overgang 
tussen fairway en semi-rough. We hebben de spe-
lers goed geïnformeerd vanaf het moment dat we 
hem voor het eerst inzetten en er staat een infor-
matiebord bij het clubhuis. We overwegen om een 
informatiefilm te laten afspelen in het clubhuis. 
Maar de spelers zijn er nu aan gewend. Vorig jaar 
heeft de gps-maaier gemaaid met een snelheid 
van 6,7 km per uur, heel rustig om de spelers te 
laten wennen. Daarnaast was er altijd een green-
keeper in de buurt. Zijn taak was naast het obser-
veren van de maaier om de spelers te informeren 
en vragen van spelers te beantwoorden. Ook kon 

TECHNIEK

We kunnen achttien holes 

maaien met deze ene 

gps-maaier
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hij laten zien dat het volledig veilig was. Door in 
de maailijn te gaan staan, kon hij laten zien dat de 
maaier op 10 meter afstand zijn snelheid halveert 
en op 5 meter afstand tot stilstand komt, waarbij 
het toerental van de motor stationair draait. Vijftien 
seconden nadat het object is verdwenen, voert hij 
zijn toerental weer op om op de juiste snelheid zijn 

maaiwerk te hervatten. Dit jaar wordt hij afgesteld 
op 8,5 km per uur. Mede door deze verhoging van 
de snelheid kunnen we achttien holes maaien met 
deze ene gps-maaier.’ 

Mis je het maaien?
‘In februari en maart geniet ik van de eerste maai-
beurten. Maar tegen het eind van het seizoen ben 
ik er ook wel klaar mee. Een greenkeeper houdt 
van afwisseling in zijn werkzaamheden en weet dat 
de baan in zijn geheel op orde gebracht moet wor-
den. Het vak bestaat niet alleen uit maaien.’

Is het gps-systeem gebruiksvriendelijk?
‘Ja, het is niet zo moeilijk. We programmeren de 
maai-/draaigebieden en transportroutes. Na het 
programmeren van de multiroute rijdt hij zelfstan-
dig van de loods weg en komt na gedane arbeid 
weer terug naar de loods. Het kostte ons een dag 
of twee om alle fairways en transportroutes erin te 
zetten. Het finetunen en het samenstellen van de 
diverse multiroutes hebben we afgelopen jaar tus-
sendoor gedaan.’

Welke besparingen levert de gps-maaier op?
‘Bij Aha de Man zetten we gps in principe niet in 
om op personeel te besparen, maar om een zo 
hoog mogelijke kwaliteit van de baan te bereiken! 
We zien het als een extra man; hij heet dan ook 

Johnny en staat gewoon op de planning. In plaats 
van op de machine werken we nu zo veel mogelijk 
rond de machine. De gps-maaier maait dan wel 
autonoom oftewel zelfstandig, maar in principe 
nooit onbewaakt. Er is altijd een greenkeeper in 
de buurt om een oogje in het zeil te houden. Deze 
greenkeeper bemant dan een andere machine 
of verricht handwerk. Normaal gesproken zie je 
tijdens het maaien op de baan honderd en één 
dingen die nog moeten of kunnen gebeuren. Het 
probleem is dat je dan niet van je maaier kunt 

Schloss Moyland

John Deere heeft jarenlange 

gps-ervaring vanuit de 

landbouw

De laser detecteert ook 

objecten lager dan 40 cm
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afstappen. Voor deze werkzaamheden hebben we 
nu als team wel tijd. Door de inzet van deze gps-
maaier hebben we meer rust in ons werkschema 
en kunnen we kwalitatief beter werk leveren. De 
spelers merken dat; we zetten als greenkeepers-
team de punten op de i.’

‘Hoewel de John Deere 8700A een standaard die-
selaangedreven fairwaymaaier is, spaart hij wel 
brandstof en tijd uit. De gps-maaier werkt in de 
pauze gewoon door en daardoor besparen we op 
transport van en naar de loods. Verder hebben we 
in samenwerking met Kraakman-Perfors de ideale 
afstellingen gezocht via het motormanagement, 
genaamd Tech control.’

Rijden in de toekomst al jullie maaiers op gps, 
denk je?
‘We gaan wel uitbreiden op dat gebied. Bij Aha 
de Man hebben we de insteek dat we niet bang 
moeten zijn voor nieuwe technieken en ontwik-
kelingen, maar wel goed moeten kijken wat 
bruikbaar is. Momenteel zetten we al een John 
Deere 9009A-roughmaaier met gps in op golfbaan 
Bentwoud. Komend seizoen gaan we op Moyland 
samen met Kraakman-Perfors aan de slag met de 
ontwikkeling van een gps-gestuurde Progator met 
een John Deere-veldspuit. De volgende stap zal 
een gps-gestuurde greenmaaier zijn, waarschijnlijk 

ook van John Deere. Wellicht volgen er later nog 
meer gps-gestuurde maaiers. We beseffen dat 
het in krappere tijden erg belangrijk is dat green-
keepers werk kunnen combineren. Gps-gestuurd 
maaien zien wij absoluut als oplossing: in plaats 
van op de maaier, werken we rondom de maaier.’

Mark Camps van Schloss Moyland

Bart Perfors, golfspecialist bij de afdeling 
verkoop van Kraakman Perfors: ‘We zijn bij 
Kraakman Perfors aan het kijken naar de  
mogelijkheden in de detectie van ziekte-
beelden. Vooral door de losse John Deere-
ontvanger, die verwisselbaar is tussen diverse 
machines, is het John Deere-systeem geschikt 
voor dit onderzoek.’

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6580
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Woord voorzitter…

Lente!! 

Tijd voor een ongelooflijk groot compliment aan de vijf mannen met wie ik het 
NGA-bestuur mag vormen. Ik wil deze mannen graag uitgebreid in de schijnwerpers 
zetten. Achter en soms voor de schermen werken deze heren ontzettend hard om van 
de NGA een nog mooiere en sterkere vereniging te maken. Heren, bedankt voor de 
fijne samenwerking! Het gras begint te groeien, dus even wat minder NGA en wat meer 
maaien!

Met groet,
Koert

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

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

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

Graszaden:
Barenbrug Holland, DLF.

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

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

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

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

NGA-sponsorlijst

vlnr:
Jan Buman – penningmeester, Antoon Kuijstermans – regio’s en algemene zaken,
Martin Brummel – communicatie, William Boogaarts – secretaris,
Jannes Landkroon – opleidingen, Koert Donkers – voorzitter



Ik ben Ralf Smeets, 24 jaar en sinds drie seizoenen werkzaam op 
golfbaan Land van Thorn in het Limburgse dorpje Hunsel. In 2016 heb 
ik als vrijwilliger meegewerkt aan het BMW International Open in 

Keulen (Duitsland). Op dit toernooi heb 
ik o.a. met Silvain Timmerman gewerkt. 
Na de kennismaking heb ik mijn ‘droom’ 
kenbaar gemaakt: internationale ervaring 
opdoen. Ik wist dat Silvain voor een jaar 
naar de VS is geweest via het Ohio  
Program. Na vele vragen gesteld te 
hebben, heb ik contact opgenomen met 
de Ohio State University (red. Mike 
O’Keeffe). Na een kort skypegesprek heb 
ik besloten om me aan te melden voor 

het Ohio Program en een jaar ervaring op te doen in Amerika. Toen 
ik klaar was met de procedure, kreeg ik te horen waar ik mijn droom-
ervaring mag gaan opdoen: dat is Harbour Town Golf Links geworden, 
net als Silvain en Milan. Dat ik mocht gaan was natuurlijk al mooi om te 
horen, maar dat ik ook nog de ervaring van een PGA Tour mag mee-
maken, maakt mijn jaar helemaal compleet.
Op 3 april stap ik in het vliegtuig richting Columbus Ohio, waar ik een 
introductie krijg op de University. Op 5 april vlieg ik door naar Hilton 
Head Island, waar ik met mijn neus in de boter val en direct aan het 
werk mag op het toernooi.

Pro Turf Care is powered by

Op woensdag 23 februari 2017 werd onze jaarlijkse bijeenkomst met 
de Belgische greenkeepers weer gehouden. Ondanks het slechte weer 
waren er zo’n 110 greenkeepers naar golfbaan Prise d’eau in Tilburg 
gekomen. Het thema was: een klimaatbestendige golfbaan. Meerdere 
sprekers verwoordden het thema, van klimaatveranderingen (Erno 
Bouman), waterhuishouding in de bodem (Ernst Bos) tot balans in de 
toplaag (Maurice Evers en Marcel Straatman). Tijdens het middag- 
gedeelte waren er miniworkshops, verzorgd door Ernst Bos,  
Kim Swinnen van DCM en GKB, in samenwerking met Verveat- 

van Weele, die enkele machines had staan om te bekijken: een sandfiller, 
een bezandingskar en een beluchtingsmachine. Ook kon er een kijkje 
genomen worden in de nieuwe werkplaats van De Enk op golfbaan 
Prise d’eau. Afsluitend was er nog een borrel. De organisatie kan terug-
kijken op een geslaagde dag, met dank aan golfbaan Prise d’eau,  
De Enk bv, Ernst Bos, Maurice Evers, Marcel Straatman, Erno Bouman, 
Kim Swinnen, Wim van Remortele en GKB, de organisatoren, Jeroen 
Vingerhoets, Koen Verhelst, Eric Wijnhoven en Antoon Kuijstermans.

De partijen die zijn betrokken bij de Green Deal Sportvelden zijn het erover 
eens: bij het beheer van sportgras is er alleen ruimte voor erkende best 
practices en best tools. Het laatste begrip heeft betrekking op concrete 
instrumenten zoals middelen, apparaten en softwaremodellen. Dit 
was de boodschap tijdens de officiële aftrap van het Innovatienetwerk 
Green Deal Sportvelden op de Dag van de Sportaccommodaties. 
Het Innovatienetwerk richt zich op het stimuleren en afstemmen van 
innovatie en op het ontwikkelen van best practices. Daarmee moeten 
gewasbeschermingsmiddelen bij het beheer van sportgras op een 
verantwoorde manier worden uitgefaseerd. 
Het Innovatienetwerk biedt iedereen die een bijdrage wil leveren aan 
het slagen van de Green Deal een platform om mee te doen. 
Voor beheerders is het van belang dat zij weten welke practices en 
tools passen bij de uitfasering van gewasbeschermingsmiddelen. Bin-
nenkort kunnen zij die vinden op de website van het Innovatienet-
werk. Door op een gestructureerde manier te overleggen, ontwik-
kelen deelnemers gezamenlijk best practices. Daarnaast stellen zij de 
behoefte aan innovatie vast en initiëren ze nieuwe ontwikkelingen. 
Helder is dat bij een verantwoord beleid geen ruimte is voor zoge-
naamde quick fixes, schijnoplossingen en symptoombestrijding. 
Ben Moonen, directeur van BSNC (Branchevereniging Sport en 

Cultuurtechniek), 
onderstreepte 
het belang van 
het gezamenlijk 
op zoek gaan 
naar subsidies 
voor bijbeho-
rende projecten. 
Iedereen die de 
doelen van de 
Green Deal 
onderschrijft, 
kan deelnemer 
worden. Dat geeft onder andere de vrijheid om producten voor te 
leggen voor erkenning als best tool: de enige mogelijkheid om via 
de website beheerders te bereiken. Lukas Florijn van het ministerie 
van I&M benadrukte het belang om mee te doen, want de politieke 
druk blijft onverminderd hoog. Het Innovatienetwerk is met andere 
woorden een uiterst belangrijk middel om de doelen van de Green 
Deal te realiseren.

Ralf Smeets ook naar Harbour Town!

Green Deal Sportvelden 
Alleen echte oplossingen zijn welkom 

Regiobijeenkomst NGA – GAB

Een aantal deelnemers aan de officiële aftrap van het Innovatie-
netwerk Green Deal Sportvelden op de Dag van de Sportaccom-
modaties. V.l.n.r. Vincent de Vries (Greenkeeper van het Jaar), Geert 
Cuperus (projectleider Innovatienetwerk), Lucas Florijn (ministerie 
I&M), Ben Moonen (BSNC) en Joris Slooten (NGF)
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Blec multiseeder
Eind 2015 nam Redexim alle aandelen van het Britse 
bedrijf Blec over, waarmee tegelijkertijd de productie 
van de Blec machines naar de Redexim fabrieken 
werd overgeheveld.

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

Het productie programma omvat vele producten  
voor de aanleg en onderhoud van sportvelden en 
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Ochtendprogramma
30 januari 2017: Op de eerste NGA-regiodag op Crossmoor waren 24 
enthousiaste greenkeepers aanwezig. De dag begon met demonstraties 
in de baan, waarbij de tees bijvoorbeeld vanwege onderhoud of reno-
vatie verplaatst moesten worden. Het doel was om qualifying condities 
te behouden als de gele teemarkers bijvoorbeeld naar de rode verzet 
zouden worden.
Er was al behoorlijk wat kennis over dit onderwerp aanwezig, maar het 
is altijd nuttig om te herhalen. Nieuwe kennis was vooral dat je niet 
meer dan 50 meter over negen holes of 100 meter over achttien holes 
mag afwijken van de gemeten lengte van de baan. Deze mogelijkheid 
zou meer speelruimte bieden bij het onderhoud van de tees. Daarnaast 
vond men het praktisch dat je bij overschrijding van deze grenzen op 
tees op andere van de betreffende negen of achttien holes, door het 
plaatsen van teemerken voor of achter de meetpunten, het verschil 
weer kunt terugbrengen tot minder dan 50 of 100 meter; op die manier 
blijft er toch sprake van qualifying condities. Er was uitleg over het on-
derhoud van de baan (o.a. verandering van rough-hoogte door de baan 
of sneller maken van de green), wat kan leiden tot een andere moei-
lijkheidsgraad van de baan (andere course en slope rating) en daardoor 
meer of minder slagen van de golfers; deze uitleg werd als interessant 
ervaren. Veel greenkeepers gaven aan dat zij enerzijds de baan zo veel 
mogelijk in dezelfde toestand (moeilijkheidsgraad) proberen te houden 
gedurende het seizoen, maar dat er anderzijds vanwege het groeisei-
zoen en wensen van spelers (greens sneller gedurende het seizoen) 
toch wel enigszins zal worden afgeweken van de course en slope rating. 

6 februari 2017: Tijdens de tweede regiodag op Naarderbos was het 
aantal deelnemers wat kleiner (elf). Het voordeel was dat er meer 
interactie was tussen de deelnemers en de docenten. Zo kwamen de 
deelnemers in de baan met meer vragen over markeringen en het 
gebruiken van plaatselijke regels. Hierbij werd vooral duidelijk dat goede 
markering, onder meer buiten de baan en bij waterhindernissen, leidt 
tot snellere doorstroming in de baan, omdat er minder discussie is 
over de toepassing van de regels. De deelnemers vonden het goed om 
te horen dat je bepaalde plaatselijke regels kunt inzetten (bijvoorbeeld 
ingebedde bal door de baan bij een natte en modderige baan) om het 
spelplezier van de golfers te vergroten. Bij de demonstratie van de 
rating van een hole in de baan werd de wijze van waardering van diverse 
moeilijkheidsfactoren (o.a. water, bomen, bunkers, buiten de baan, green) 
begrijpelijker.

13 februari 2017: Tijdens de derde dag in Swifterbant was het animo 
met 26 deelnemers wederom groot. 's Ochtends werd twee keer de 
vrieskou getrotseerd bij de demonstratie van markeringen en plaatse-
lijke regels in de baan, en de samenhang tussen het verplaatsen van tee-
merken ten behoeve van het onderhoud van de baan en het handhaven 
van qualifying condities. Hierbij kwam onder andere naar voren dat bij 
de achterste tee (wit) de ruimte van twee stoklengten achter het meet-
punt niet wordt gehaald, en werd gesproken over de manier waarop 
men hiermee moet omgaan bij kunststof tees (lees: matten). Tevens 

kwam aan de orde hoe men 
moet omgaan met de marke-
ring van een waterhindernis 
als hier bomen voor staan, 
en wat men moet doen 
met kaphout van bomen en 
houtwallen. Tijdens alle drie 
dagen werd gesproken over 
de belangrijke rol van de 
greenkeeper op een golfbaan 
op het gebied van baaninrichting en qualifying condities. Verder kwam 
aan de orde dat een geoliede samenwerking met clubvrijwilligers (com-
missies) op een golfbaan essentieel is om het plezier van de speler te 
bevorderen, door een goede baaninrichting en een goede afstemming 
van het onderhoud op de moeilijkheidsgraad van de golfbaan.
Ten slotte hebben wij als de docenten de input van de deelnemers en 
de interactie met hen (mede door hun vakdeskundigheid) als leerzaam 
ervaren. Wij hopen in de toekomst vaker als gastspreker voor de NGA 
te mogen optreden.

Middagprogramma verlengen spuitlicentie
Het middagprogramma was een kennisbijeenkomst in het kader van het 
bewijs van vakbekwaamheid voor het mogen toepassen van gewasbe-
schermingsmiddelen. De bijeenkomst stond in het teken van techniek 
en veiligheid en de organisatie was in handen van ProGrasS, dat het be-
lang van geïntegreerde bestrijding benadrukte. Daarnaast werd ingegaan 
op de rol van water bij het voorkomen van stressvolle situaties voor 
een grasplant. Het bedrijf Hamburg, bekend van de Hardi-veldspuiten, 
behandelde spuittechnieken en ontwikkelingen op dit gebied, het on-
derhoud van de spuitmachine, veiligheid bij het spuiten, voorkomen van 
drift, de juiste afstelling van de spuit en ontwikkelingen in de toekomst, 
zoals luchtondersteuning, gps-doseren, sectieschakeling en sensortech-
nieken. De middagen werden afgesloten met het onderdeel persoonlijke 
bescherming en bescherming van de omgeving, iets wat in de praktijk 
nog weleens te wensen overlaat.

NGA-Nieuws

Verslag regiodagen NGA baaninrichting en spuitlicentie
Workshop baaninrichting en course rating en verlenging spuitlicentie
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Werkbreedteoverschatting: de meest gemaakte fout bij strooien organische  
meststoffen

Sportveldbeheerders, 
ga aan de slag met de 
schudbakkentest! 

Peperdure meststoffen slecht toepassen zou een doodzonde moeten zijn in ons vakgebied. Toch gebeurt dit, terwijl niemand iets wil verspillen. 

Allemaal gaan we voor een egaal en streeploos groeibeeld van de grasmat. Het blijkt dat de bemestingskennis en -techniek een behoorlijke  

oppepper kunnen gebruiken. 

Auteur: Broer de Boer

Niet iedereen beschikt over hightech (gps-) 
machines om meststoffen efficiënt en rendabel 
over de sportvelden te verdelen, helaas. Menig 
sportveldbeheerder moet zich vanwege de kosten 
maar wat behelpen bij de bemesting. Tien jaar 
oude pendelstrooiers en een stoffige strooitabel 
vormen geen uitzondering, en dat terwijl de mest-
stoffen in die tien jaar toch echt veranderden. Dat 
maakt vooral de aanpassing van de rijafstand en 
het rijpatroon nodig. De korrelgrootte, het gewicht 
en de vorm bepalen het strooibeeld en – vooral 
– het rendement van de meststof. En daarmee is 

het op de Nederlandse sportvelden ‘bar en boos’ 
gesteld, zoals deskundige Dave Ryan vakblad 
Greenkeeper laat weten. Dave is een autoriteit 
als het om het testen en afstellen van kunstmest-
strooiers gaat.

Meststoffen als Kas27 en 12-10-18 hebben het veld 
geruimd voor milieuvriendelijker producten. Veel 
van die topproducten die gemeentes nu kopen, 
laten zich echter niet op 6-9 meter strooien of op 
de ouderwetse manier rondrijden: kantstrooien, 
de hoeken goed doen en de rest aan stroken maar 

even zelf indelen. ‘Toch gebeurt dat’, weet Dave 
Ryan. ‘Geen afgemeten breedtes, geen weet van 
de overlap, geen idee over de fractionering van de 
meststof. En dat kan lijden tot 100% afwijking van 
nutriënten op bepaalde plaatsen.’ Dave is een zelf-
standig ondernemer. Hij test alle merken strooiers. 
Voor een kunstmeststrooierfabrikant, bijvoorbeeld, 
bezoekt hij alle klanten in de veehouderij en de 
land- en tuinbouw. Hij geeft ze praktische onder-
steuning. Dat doet hij nu ook in de sportvelden-  
en golfbranche. 
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Schudboxtest
Dave Ryan: ‘Zo’n 90 procent van mijn presentaties 
gaan over het gebruik van de schudbox. Een 
simpel apparaatje, waarmee je in vier fracties een 
meststofmonster onderverdeelt. Op sportvelden 
gebruiken jullie veel van die stoffige of fijnkorrelige 
producten. Het idee is dat dicht bij elke grasspriet 
voedingstoffen beschikbaar zijn. Vaak strooit men 
die op een breedte van 12 meter.’ Maar het strooien 
op 6-9 meter van fijne meststoffen is volgens Dave 
vaak geschikter. Dit verbetert namelijk het rende-
ment van de meststoffen. De oude, traditionele 
centrifugaalstrooier die in gebruik is op sportvel-
den mag van Dave direct naar de schroothoop:  
‘Er bestaan geen tabellen voor deze apparatuur en 
de hedendaagse (kunst)mest. Bovendien strooien 
ze naar de zijkanten. De hoeken strooien is een 
heel zwak punt. Een pendelstrooier doet dat beter. 
Die strooit naar achteren en doet dat in betrek-
kelijk rechte lijnen. Maar pas op bij een scheve aan-
bouw! Ook een dure, maar scheef aangebouwde 
pendelstrooier, die gps-gestuurd keurig bij de 
hoeken in- of uitschakelt, levert dan geen goed 
resultaat. En uiteraard zijn er ook geavanceerde 
schijvenstrooiers, die hun werk goed doen.’

Op goed geluk
Dave vervolgt: ‘Bij veel gemeenten en golfbanen 
schiet de kennis tekort en strooien ze op goed 
geluk. Ook de voorlichting is beneden peil. In 
de Nederlandse akkerbouw, bijvoorbeeld, gaat 
dat heel anders. In hun onwetendheid betalen 
topmannen in de sportveldenbranche een top-
prijs voor de meststof. Vervolgens springen ze er 
nonchalant mee om.’ In de communicatie tussen 
de kunstmeststrooier-fabrikanten en de meststof-
fenleveranciers in de sportveldenbranche kan 
er volgens Dave Ryan nog veel verbeteren: ‘Het 
bewustzijn van de groep mineralen of de orga-
nische stoffen die je strooit en welke afstelling 
en werkbreedte dat vraagt moet verbeteren.’ Het 
litergewicht, de korrelgrootte en de korrelhard-
heid spelen een hoofdrol in een goed strooibeeld. 
Ongecoate Kas 27, bijvoorbeeld, geeft namelijk 
een totaal ander effect dan dit product met een 
coating. 

Variatiecoëfficiënt 
Als we het goed begrijpen, kan er zelfs zonder 
zichtbare strooibanen op sportvelden minimaal 
30 procent afwijking zijn van het strooibeeld. 
Betekent dat dat de sportbranche veel efficiënter 
met meststoffen kan omgaan? ‘Klopt’, zegt Dave. 
‘Met een juiste afstelling en werkbreedte kan je 
meer uit je meststoffen halen.’ In de landbouw  
hanteert men het begrip ‘variatiecoëfficiënt’ (VC). 

Hoe lager de coëfficiënt, hoe beter de verdeling is. 
Een coëfficiënt rond 8 is goed. Vanaf een VC van 
15% treedt er in alle gewassen onzichtbare schade 
op. De homogeniteit van het gewas neemt af.  
Bij tarwe, bijvoorbeeld, kan dat tot legeren leiden. 
In granen en grassen komen er pas strepen voor 
vanaf een VC van 30%. ‘Toch hoeft ook een strooier 
van 30.000 euro, die met de basisinstelling een VC 
van 18,5% realiseert, ondanks alle toeters en bellen 
niet altijd het ideale strooibeeld te geven’, waar-
schuwt Dave.

Strooibeeld
Het strooibeeld bepalen en daarmee een goede 
VC bereiken is complex. Je hebt namelijk ook met 
overlap te maken. De meststof bepaalt min of  
meer of het strooibeeld trapeziumvormig is of 
driehoekig. Dat is niet slechter of beter, maar de 
overlapping bij een trapeziumvormig beeld is  
kleiner dan bij een driehoekig beeld. ‘En dat komt 
dus bij één en dezelfde machine voor’, aldus Dave. 
‘Bij een driehoekig beeld zit achter de strooier een 
dip in het strooibeeld, terwijl bij een trapezium-
beeld minder overlapping nodig is.’ Met ‘even wat 
bakken plaatsen en de meststof wegen’ ben je er 
niet! En zeker bij een blend zal je korrelgescheiden 

op basis van de schudbox moeten bepalen wat 
gezien vanuit de strooier waar neervalt.  
De nutriënten ontmengen als het ware bij het 
strooien! Volgens Dave lijken blends goedkoper op 
grotere werkbreedtes, maar hebben ze absoluut 
geen effectieve verdeling over de hele werkbreed-
te. ‘Immers: vorm en grootte, litergewicht en hard-
heid van de korrels variëren’, aldus Dave.

Gps-weegstrooier 
Strooierproducent Vicon zegt met de RO-M 
en RO-EDW GEOspread-weegstrooier via gps 
een ideaal strooibeeld te realiseren. Zo’n Vicon-
weegstrooier kun je instellen op het aantal kilo’s 
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Zelf goed afstellen
Het afstellen van de strooier begint met een technische inspectie. Aandachtspunten zijn de schoepen, 
schotels, het roermechanisme en de kantstrooi-elementen. Controleer ze op slijtage en vergeet de lagers 
en de aandrijflijnen hierbij niet! Een goed (kunst)mestproduct is natuurlijk een vereiste. Je stelt de strooier 
af zoals de fabrikant dat voorschrijft. Afhankelijk van de strooibreedte plaats je bakken voor de test. Strooi 
je bijvoorbeeld op 24 meter, zet dan zo’n 60 bakken uit over een breedte van 50, dus om de 120 cm. Met 
de juiste rijsnelheid en het juiste toerental van de aftakas ga je strooien. Doe dit niet met (sterke) zijwind. 
De opgevangen hoeveelheden in de bakken geven visueel al inzicht in het strooibeeld. De werkelijke 
hoeveelheid kan je wegen en met de schudbox kan je de fracties bepalen. Met software kun je daarin nog 
veel verder gaan! Ir. Bakker van de LUW, bijvoorbeeld, ontwikkelde een product voor R&D Strooier Afstel 
& Advies. Dit brengt zowel het strooibeeld als de variatiecoëfficiënt (VC) grafisch in beeld. Het vormt de 
basis voor de finetuning van de strooitechniek en het strooiergebruik. Vergeet daarbij niet eenzelfde test 
van de mogelijkheden voor kantstrooien, voor zover van toepassing!

Voorbeeld uit de landbouw met Kas27. Werkbreedte 46 m met dezelfde strooier. In grafiek 1 is de fractieverdeling, bepaald met 
de schudbox, 0-10-80-10. Dit levert een VC op van 9%. In grafiek 2 is deze fractieverdeling 0-30-70-0. Hier neemt de VC al toe 
naar 15! Bron: www.strooier-afstel.nl

 ‘Hoe lager de variatie- 

coëfficiënt (VC), des te 

beter de verdeling’
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per hectare, de rijsnelheid en het type kunstmest. 
Verder wijst de machine strooisecties ter breedte 
van minimaal 2 meter toe. De strooibreedte en de 
dosering (kg/min) passen zich automatisch aan de 
omstandigheden aan. Het maximumaantal secties 
is 24. De combinatie van werkbreedte en dose-
ring maakt dit geavanceerde GEOspread-systeem 
uiterst nauwkeurig. En dit gaat niet ten koste van 
de VC. Hoe bereikt zo’n machine dit rendement? 
Productmanager Jos Heinen: ‘Dankzij het aanpas-
sen van het uitstroompunt, de plek waar meststof 
op de schijf terechtkomt. Het toerental van de 
strooischijven blijft daarbij onveranderd. De ver-
minderde overlap bespaart meststoffen, geeft een 
betere verdeling en de automatische werkbreed-
teaanpassing geeft veel gebruiksgemak. Op sport-
velden gaat het simpel: rij rondom het veld en het 
gps-systeem geeft aan waar je moet rijden. Als je 
daarvan afwijkt, sluit de machine tijdig de aanvoer 
en/of hij zorgt ervoor dat er geen meststoffen 
terechtkomen waar ze al zijn. Meer informatie is te 
vinden op www.vicon.nl. 

Eindgebruikers
Dave Ryan is er duidelijk over. Volgens hem maken 
(kunst)meststofmannen er maar wat van. En de 
eindgebruiker moet maar zien hoe hij het goed 
strooit: ‘Op de verpakking zou minstens de  
fractionering van de korrel, het litergewicht en de 
hardheid moeten staan. En heel belangrijk:  
de herkomst. Bij overstorten van partijen kan ont-
menging ontstaan, zeker bij een blend.’ Volgens 
Dave is het dan nattevingerwerk als je met de 
strooitabellen van de machinefabrikant tegelijker-
tijd vijf verschillende producten ‘tot poederige 
humus aan toe’ gaat strooien. ‘Iedere korrelsoort 
heeft zijn eigen toepassing. In de akkerbouw komt 
dat heel nauwkeurig. Daar strooit men met de toe-
nemende werkbreedtes met producten die daarop 
zijn afgestemd. Akkerbouwers controleren het pro-
duct en ook melkveehouders beginnen daarmee. 
Meststoffenfabrikanten moeten zich meer richten 

op hun afnemers.’ En volgens deze deskundige is 
er in onze branche maar één remedie: ‘Start met de 
schudbakkentest. Die geeft zicht op het product!’ 

DCM ontzenuwt gerucht
In het geruchtencircuit circuleren verhalen dat 
bepaalde producten een slecht strooibeeld zouden 
geven. Met Dave’s kennis kunnen we nu zeggen: 
het is lastig om met die betreffende meststof een 
goede, dus lage VC te krijgen. Het schort ook aan 
de kennis en de mentaliteit van de machinist is 
niet optimaal. Erwin Weening van DCM beaamt dit. 
‘Met onze kleine, fijne Minigran-korrels voorkomen 
we het zogenaamde luipaardpatroon op sportvel-
den. Het resultaat is een veel egalere verdeling en 
overal dezelfde voeding! En één ding is zeker: als 
je zo’n minigranulaat met een oude pendelstrooier 
met een rijafstand van 24 meter strooit, komt het 
niet goed.’ Fijne korrels laten zich goed verdelen. 
DCM kan zelfs info leveren over de normaalverde-
ling van de korrelgrootte. Weening: ‘Er staat een 
size guide number (SGN) op onze producten en 
daarmee moet je werken. Hoe hoger het nummer, 
hoe grover de normaalverdeling van de korrels. 
Voor de Vicon-schudbandstrooier zijn hiervoor wel 
degelijk strooitabellen ontwikkeld voor een mooi 
verdelingspatroon.’ 

Grote brokjes 
Heel illustratief is een filmpje van Vicon. (Google 
eens op Blend vs Minigran). Dat laat zien dat fijne 
korrels het eerst de machine verlaten en brokjes 
het verst weggeworpen worden. Het gevolg: een 
slechte verdeling over het hele veld. Denk dus 
goed na voordat je bepaalde blends op een sport-
veld strooit. Weening: ‘Blends zijn mengsels van 
verschillende korrels met verschillende voedings-
stoffen en verschillende maten en gewicht. Voor 
een goede verdeling zijn ze, zoals het filmpje laat 
zien, heel slecht. Distributeurs bieden blends te pas 
en te onpas aan. Het klinkt aanlokkelijk, in één keer 
alles strooien, maar goed is het niet.’ Na de akker-
bouw en de veehouderij is ook de sportbranche 
aan zet om milieuvriendelijk met meststoffen om 
te gaan. Ook de sportveldensector ontkomt niet 
aan de trend van precisiebemesting. Weening: ‘Een 
lagere milieubelasting dus. In de toekomst ga je 
gerichter daar bemesten waar het nodig is en niet 
gewoon een heel sportveld strooien. Gps gaat je 
helpen de plekken over te slaan waar al voldoende 
P en N in de bodem zit. Meststoffen geven doe je 
niet voor jezelf, maar voor de plant!’

Dynamisch strooien
De ISOBUS-kunstmeststrooiers van Amazone 
beschikken standaard over een meervoudige  
sectieschakeling. Eerst waren dat zestien secties, 
die mechanisch werden aangedreven. De upgrade 
hiervan is de dynamische sectieschakeling, 
genaamd DynamicSpread. De hydraulisch aange-
dreven strooiapparatuur kan nu dankzij section 
control-software in combinatie met gps 64 tot 
128 strooisecties inschakelen. Productmanager 
Erwin Tessers van importeur Kamps de Wild zegt 
hierover: ‘Amazone loopt hiermee voorop. Dit 
systeem maakt een dynamische aanpassing van de 
strooibreedte en strooihoeveelheid mogelijk.’ Hoe 
realiseert men dit? ‘Het oplegpunt is verstelbaar 
en de twee strooischotels worden hydraulisch 
aangedreven. De toerentallen kun je individueel 

De RO-EDW GEO-spread-weegstrooier van VICON Amazone maakt het nu dankzij section control-software en gps mogelijk maximaal 
64 tot 128 strooisecties in te schakelen.

‘Ook de golfsector ontkomt 

niet aan de trend van 

precisiebemesting’
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voor de linker- en rechterzijde bedienen. Hierdoor 
kun je zowel de werkbreedte als de strooihoeveel-
heid nauwkeurig aanpassen aan de verschillende 
vormen/breedtes van het te bemesten oppervlak.’ 
(Zie foto.) Strooitabellen voor de Amazone ZA-M, 
ZA-V en ZA-TS zijn er volgens Tessers voor alle 
gangbare meststoffen. Bij twijfel kun je tegen mini-
male kosten een monster opsturen naar de fabriek. 
Amazone zorgt dan dat je de juiste instellingen 
krijgt. Tessers pleit voor de ontwikkeling van klei-
nere en lichtere hightech strooiers voor sport- 
velden, ‘met een weeginrichting en de hedendaag-
se technieken. Maar producenten vinden de markt 
daarvoor te klein.’

Meststoffendistributie
Ook distributeurs zijn nadrukkelijk bezig met dit 
issue. Zo levert Vos Capelle voor zijn eigen VOSCA-
meststoffenhuismerk eigen strooitabellen. Ze zijn 
vastgesteld in de testhal bij Vicon. Salesmanager 
openbaar groen, sportvelden & golfbanen Bart 
van Kollenburg zegt: ‘Binnen ons 4Evergreen-
concept staat het juist toepassen van meststoffen 
centraal. Mede daarom zijn we twee jaar geleden 
van meststoffenproducent veranderd. De nieuwe 
leverancier kon beter voldoen aan onze wensen 
betreffende kwaliteit, uniformiteit en fijnheid van 
de korrels. Die heeft ook een ander productiepro-
ces bij het toevoegen van humuszuren, zoals wij 
laten doen. Daarom is ook de plakkerigheid – een 
gevolg hiervan – verleden tijd.’ Om de kwaliteit van 
de producten te waarborgen, heeft Vos Capelle de 
ingangscontrole in zijn ISO9001-protocol opgeno-
men. Van iedere geleverde batch worden de pro-
ducten visueel getest (verpakking en product op 
zich) én wordt de korrelgrootte met de schudbox 
gecontroleerd. 

Controleren
Bart van Kollenburg: ‘Wij willen dat de fabrikant 
levert wat is afgesproken. We doen dat zelfs met  
de A-merken die we doorleveren.  
Daarmee zetten wij onze producten dus  
gecontroleerd onder ISO-protocol af. En at random 

laten we zelfs de gehaltes nutriënten controleren 
door een laboratorium!’ Maar hij waarschuwt wel: 
‘De afnemer moet de meststoffen zelf wel goed 
opslaan. Minerale meststoffen, bijvoorbeeld, zijn 
hygroscopisch. Als ze vocht opnemen, geven ze 
ondanks een mooie strooitabel een afwijkend 
strooipatroon. Sommige meststoffen kunnen zelfs 
tijdens de opslag verpulveren in de zak. Ook is het 
strooien van fijne korrels en de lichte organische 
stoffen zeer windgevoelig, en dat vergeet men 
weleens.’ En de grootste misser? ‘Veel trekkerchauf-
feurs overschatten de werkbreedte van het strooi-
en van organische meststoffen. Aannemers werken 
serieus met de strooitabellen die bij onze  
producten horen. Gemeentes moeten we wat 
vaker proactief stimuleren om hier iets mee te 
doen!’

Strooi-instellingen getest
Vicon beschikt over een eigen strooiertesthal, op de productielocatie van Kverneland Group in  
Nieuw-Vennep. Daar testen ze ook de genoemde GEOspread-strooiers. Klanten beweerden slechts een  
maximale strooibreedte van 8 meter te halen. Met de vermelde instellingen is echter een strooibreedte 
van 12 m haalbaar voor DCM SPORT-MIX. Voor DCM VIVIFOS, met een hoger soortelijk gewicht, is naast 
deze strooibreedte ook een breedte van 15 m mogelijk. Op basis van deze proeven zijn strooitabellen 
opgemaakt. 

Dave Ryan, een autoriteit als het om het testen  en afstellen 
van kunstmeststrooiers gaat

Bart van Kollenburg, Vos Capelle

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-6581

Beging april bezochten Greenkeeper of the Year Vincent DE Vries en Fieldmanager of the Year Gerard Verweijen Golf 

Llavaneras aan de Costa Brava in Spanje. Daar werd deze foto gemaakt die aardig de streepvorming laat zien die het gevolg 

is van slecht strooien van meststoffen.
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Langlopende pilot bereikt zijn einde met eerste fase renovatie

Eerste bunkers met ‘nieuw’ 
bunkerzand aangelegd op 
Golfbaan Heelsum

Jaren terug startten Heicom en De Enk Groen & Golf met een project dat zou uitlopen op een jarenlange pilot. Op Golfbaan Heelsum in het gelijknamige 

Gelderse plaatsje werden diverse proefbunkers aangelegd. Het doel: een ideale bunkervulling vinden. Met de aanleg van de eerste ‘definitieve bunkers’ 

afgelopen najaar bereikt de proef zijn eind. 

Auteur: Kelly Kuenen  

De bunkerproef dateert van begin dit decennium, 
toen Heicom en De Enk Groen & Golf (toen nog 
Heijmans Sport & Groen) gezamenlijk een zoek-
tocht startten naar het ‘ideale bunkerzand’. Hoewel 
het initiatief afkomstig was van deze twee partijen, 
sloot Golfclub Heelsum er al vroeg bij aan. In 2013 

werden diverse bunkers op deze golfbaan voorzien 
van verschillende onderlagen en toplagen, om in 
de jaren daarop als ‘proeftuin’ te fungeren. 

Problemen met de bunkers 
‘Er bestond al langere tijd de wens om de bunkers 

een opknapbeurt te geven. Ze waren echt aan 
vervanging toe’, vertelt Olivier Willemsen, lid van 
de baancommissie. De problemen die Golfclub 
Heelsum ondervond met zijn bunkers, staan sym-
bool voor problemen waar meerdere clubs mee 
kampen. Doordat de onderlaag met de bovenlaag 
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vermengt, verandert niet alleen het zandprofiel, 
maar ook de kleur van het zand en groeit er 
bovendien relatief veel onkruid. Een dikkere laag 
zand biedt geen oplossing, omdat het zachte zand 
niet mooi in profiel blijft liggen en van de faces 
terugglijdt naar dieper gelegen gedeeltes van de 
bunkers.   

‘In de zomer was het zand zo droog, dat voetstap-
pen diep in het zand bleven staan en het opper-
vlak van de bunker heel oneffen werd, waardoor 
je veelvuldig moest harken. Als het na een droge 
periode regende, vond er veel inspoeling plaats. 
In de winterperiode daarentegen was de bunker 
al snel te nat, waardoor je geen jaarrond uniform 
bunkeroppervlak hebt’, vertelt Arthur Berends, 
bedrijfsleider van De Enk Groen & Golf. 
Marcel Straatman, salesmanager bij Heicom, vult 
aan: ‘Met name de droge perioden zorgden voor 
problemen. Zand moet dusdanig luchtig zijn dat 
je erdoorheen kunt slaan. In droge perioden kwam 
het echter ook voor dat golfers de bal bijna niet 
meer konden terugvinden in het rulle en ongelijk-
matig zand.’ 

Golfbaan Heelsum kampte met nog een probleem. 
De baan ligt aan de rand van een stuwwal die 
dateert uit de laatste ijstijd, waardoor er van nature 
veel kleine steentjes in de grond zitten. Het zwarte 
zand met de steentjes mengde zich met het bun-
kerzand, waardoor steentjes naar boven kwamen. 
Niet fijn als je door het zand slaat en met de club 
de steentjes raakt, om nog maar te zwijgen over de 
hinder bij het baanonderhoud. 

Zeven testbunkers
De zoektocht startte met een onderzoek met een 
tiental zandmengsels. Uit de handvol die overbleef, 
werden zeven bunkers op Golfbaan Heelsum 
gevuld. Vijf daarvan kregen een speciale basislaag, 
twee met toevoeging onder de onderbouw. In 
totaal werden vier soorten toplagen gebruikt. 
Uiteindelijk bleef een variant zónder bijzondere 
basislaag of toevoeging in de onderbouw over. 
Het zand bestaat uit een deel hoekige en een deel 
ronde korrels. De hoekige korrels zorgen voor sta-
biliteit van het zand, de ronde korrels voor water-
doorlatendheid. Eind 2016 werd bij de helft van de 
bunkers zand afgegraven en in profiel gebracht en 
het nieuwe hoekige zand werd aangebracht. Op 
de baan wijst Berends naar de bunker, om te tonen 
dat het bunkerzand nu in profiel blijft ‘hangen’. 
‘Het bunkerzand blijft op de glooiing liggen. Als 
de bal de face raakt, rolt hij bovendien terug.’ En 
die gebiedseigen steentjes, die blijven nu in de 
ondergrond.
De afgelopen periode kreeg Heelsum verschil-
lende geïnteresseerde collegabanen op bezoek. 
Straatman: ‘De algemene opmerking luidt: het 
bunkerzand ziet er mooi uit, maar het oogt zo grof. 
Men heeft het gevoel dat met het slaan de zand-
deeltjes op de greens belanden. Dat is niet het 
geval. Omdat de korreltjes wat grover zijn, dragen 
ze niet zo ver, maar vallen juist sneller weer naar 
beneden.’ Berends: ‘Gelukkig kunnen wij de erva-
ring van onze greenkeepers direct meenemen; zij 
geven aan niet veel last te hebben van steentjes.’ 
Willemsen herkent dit gevoel. ‘Maar onze ervaring 
is dat je met deze vulling zelfs minder zand mee 
hoeft te nemen voor een goede slag. Doordat de 

bal óp het zand ligt, is het mogelijk beter contact 
te maken en daardoor meer controle uit te oefe-
nen. Dat maakt het ook voor de geoefende golfer 
interessant.’ 

Desondanks is het bunkerzand uitgevoerd in een 
iets grovere (0-2 mm) en iets fijnere variant (0-1 
mm). In sommige gevallen kiezen banen ervoor de 
iets grovere variant aan te leggen op fairways, de 
iets fijnere variant op de greens. Volgens Berends 
en Straatman is het vooral een gevoelskwestie; ook 
het nieuwe grovere zand blijft mooi op zijn plaats 
liggen. 

Olivier Willemsen, Marcel Straatman en Arthur Berends.

In een bunker die niet meer in gebruik is, zijn de steentjes in 

het ‘oude’ zand goed te zien. 
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Heide
Golfbaan Heelsum is van oorsprong een ‘platte’ 
baan. In fasen wordt ze omgevormd tot klassieke 
heidebaan. Om dat karakter te realiseren, worden 
ook plaggen van heide aangelegd. Hiervoor werkt 
de baan samen met Natuurmonumenten, die zo’n 
550 m2 heide uit de omgeving heeft geleverd, die 
als het ware ‘getransplanteerd’ worden op de baan. 
Voor het aanplanten van de heide is gebruik-
gemaakt van het bunkerzand dat bij renovatie 
van de bunkers vrijkwam. Zo kreeg het zand een 
nieuw leven, maar werd de zwarte grond in de 
bunkeromgeving ook meteen verschraald. Om dit 
op een duurzame manier te doen, werd een plan 
opgesteld, waarbij vrijgekomen zand uit een bun-
ker werd neergelegd op een heidelocatie zo dicht 
mogelijk bij de bunker.

Testen in de praktijk
Het is bijzonder dat Golfbaan Heelsum haar baan 
zo’n lange tijd ter beschikking heeft gesteld, vindt 
Berends. Want het vraagt durf en flexibiliteit van 
zowel de club als de golfers. ‘We wilden het onder-
zoek naar een ideale bunkerinvulling per se uit-
voeren op bunkers die gewoon in gebruik bleven, 
om het direct in de praktijk te kunnen testen. We 
hebben geluk gehad dat Heelsum haar bunkers ter 
beschikking wilde stellen en we de kans kregen om 
verschillende bunkers uit te proberen.’ Willemsen: 
‘Je moet er inderdaad vertrouwen in hebben en 
besluiten er volledig voor te gaan.’ Berends: ‘Als je 
dit als baan doet, dan moet je echt je nek durven 
uitsteken. Dat kost geld en het moet ook iets ople-
veren. Maar je kunt het nog altijd beter in één keer 
grondig aanpakken, dan als aan soort lapmiddel 
telkens kleine veranderingen doorvoeren.’ 
Ook op andere golfbanen wordt al gewerkt met 
het nieuwe zand, proefmatig dan wel in de vorm 
van reeds gerenoveerde bunkers. Clubs die kennis 
hebben gemaakt met het zand zijn bijvoorbeeld 
Sallandsche Golfclub De Hoek, Lochemse Golf- & 
Countryclub De Graafschap, Twentsche Golfclub, 
Golfclub de Lage Mors, Golfclub de Stippelberg 
en de Edese Golfclub. In sommige gevallen wordt 
overigens wel een stabiele onderlaag aangelegd. 
Het gaat dan vooral om golfbanen op kleigrond of 
een te onstabiele zandonderlaag, zoals The Dutch 
en De Hoge Kleij, Goyer Golf & Country Club en de 
Noordwijkse Golf. De ervaring is ook dat er minder 
onderhoud gepleegd hoeft te worden, omdat er 
met de stabiele laag minder onkruid groeit, de 
fases beter blijven liggen en de speeleigenschap-
pen constanter zijn. Dat past ook al mooi in de 
Green Deal, stelt Berends. Ook de hark kan vaker 
blijven liggen, omdat het bunkerzand zelf al mooi 
vlak blijft. Straatman: ‘Al vinden golfers dat laatste 
wel lastig. Zij zien toch graag het beeld van een 
geharkte bunker.’

Alle drie de partijen zijn tevreden over zowel de 
proefresultaten als de samenwerking. Dit najaar 
wordt in fase 2 de andere helft van de bunkers 
aangepakt. Ook bestaat het plan om de tees aan 
te pakken, al is dat er vooral op gericht de kwali-
teit en bespeelbaarheid op peil te houden. Voor 
De Enk heeft de proef zo goed uitgepakt dat het 
bedrijf zelfs speelt met de gedachte een heuse 
‘golfbaanproeftuin’ te realiseren.

‘Als je dit als baan doet, 

dan moet je echt je nek 

durven uitsteken’

De ‘getransplanteerde’ heide.

Berends toont het bunkerzand .
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Moet je minder beregenen als de structuur  

in de bodem op orde is? Die kans is groot.  

Water vindt namelijk vanzelf een weg naar 

beneden, tenzij het ergens wordt tegenge-

houden of geblokkeerd. Het resultaat: een te 

natte of een te droge toplaag. De opbouw van 

de toplaag is dus belangrijk.

Auteur: Ruud de Deugd (VGR Equipment)

Drainage en structuur:  
belangrijker dan beregening?
VGR TopChanger voor open verbinding en structuur in de bodem

Greenkeepers hebben doorgaans echter te maken 
met terrein dat er al jaren ligt, en daar zal naar 
gehandeld moeten worden. Er moet worden 
gezocht naar een manier om structuur te creëren 
in de bodem. Die structuur zorgt er namelijk voor 
dat er een soort waterbuffer ontstaat voor droge 
periodes, en dat er in natte tijden voldoende water 
afgevoerd kan worden. Uit deze buffer, ongeveer 
vijftien tot twintig centimeter onder de top, zou-
den de ‘gewenste’ grasplanten hun water moeten 
halen tijdens droogte. In natte periodes moet de 
toplaag voldoende kunnen doorlaten; de opbouw 
van organismen dient dus minimaal te zijn. 

Beluchten met meer efficiëntie
Het is dus zaak om een open verbinding en  
structuur te creëren. De TopChanger van VGR is 
een machine die dit mogelijk maakt. Zodra de 
structuur op orde is, is de gang voor het over-
tollige water naar de aanwezige drainage vrij en 
door het bufferende vermogen kan het beregenen 
tot een minimum worden beperkt. Beluchten met 
meer efficiëntie en de bodem als basis voor een 
goede grasgroei: dat is de gedachte achter de 
TopChanger.

Op vrijwel alle hoogwaardige grasoppervlakken 
zijn problemen met verdichting en de water- en 
luchthuishouding. Door veel te beluchten wordt 
er alleen maar hinder veroorzaakt bij golfers en 
ook dient deze bewerking regelmatig herhaald te 
worden. Bij VGR Groep werd al snel ondervonden 
dat de beluchtingsgaten het best gestabiliseerd 
konden worden door deze af te vullen met zand. 
Dit is met een traditionele beluchter echter niet 
eenvoudig.

Alles in één werkgang
Via allerlei testen en na machines uit andere  
landen te hebben beproefd, heeft VGR Groep aan 
de hand van een nieuw concept de TopChanger 
ontwikkeld. Het hoofddoel dat bij de ont- 
wikkeling van deze machine voor ogen stond, was 
om zand in de bodem te krijgen met minimale 
hinder voor de sporters. Door dit ene probleem op 
te lossen, werden ook andere voordelen zichtbaar. 
Met de TopChanger kunnen voedingsstoffen,  

wetting agents en bodemverbeteraars direct bij de 
wortel worden ingebracht. De TopChanger heeft 
zich inmiddels bewezen op golfpark Almkreek. 
Door het onderhoud met de TopChanger zijn er 
sinds jaren geen ziektes meer en is er weinig ver-
dichting en vilt, waardoor de golfers tevreden zijn. 
De TopChanger brengt gras naar een hoger niveau 
met de bodem als basis, alles in één werkgang en 
aan de hand van een goede analyse vooraf.

WERKWIJZE VAN DE TOPCHANGER
In één routine voert de TopChanger alle 
bewerkingen uit die nodig zijn om de bodem in 
conditie te brengen. Afhankelijk van de behoefte 
van de bodem worden de volgende bewerkingen 
uitgevoerd:

• De TopChanger belucht de bodem; 
•  de TopChanger voegt bodemverbeterende  

stoffen toe;
• de TopChanger injecteert zand.

VGR TopChanger op de Wouwse Plantage

Daarmee geeft het voorlopig 

ontwerp een duidelijk en 

overzichtelijk beeld van  

de nieuwe situatie
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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 2017 voor de vijfde 

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

sponsors Jean Heybroek, ICL en Bayer 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 2017 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
Vincent de Vries als
Greenkeeper of the Year 2018?



Ik begin dit stukje tekst met een excuus. Eigenlijk een heel elftal excuses. 
Ben koud een paar dagen terug van een ongelooflijke snoepreis met de 
hoofdredacteur van dit blad, Vincent de Vries, uit hoofde van zijn functie als 
Greenkeeper of the Year. Een snoepreis met onder andere een bezoek aan de 
trainingscomplexen en hoofdvelden van Real Madrid en Barcelona. Mijn hoofd 
is dus nog wat voller van voetbal dan van het eigenlijke onderwerp van dit 
vakblad: golf en greenkeeping. Dat snoepreisje heeft mij wel weer voldoende 
snelle suikers gegeven om full pull door te gaan met de verdere uitbouw van 
ons Greenkeeper of the Year-initiatief. Het is heel bijzonder om te zien welke 
deuren zelfs bij Real Madrid, Barcelona en Espanyol opengaan als je meldt 
dat je met de beste greenkeeper en fieldmanager van Nederland langs wilt 
komen, die overigens voor één keer de echte hoofdredacteurs van deze uit-
gave van vakblad Greenkeeper en Fieldmanager zijn.

Over dit onderwerp kan ik eigenlijk dan ook maar één ding zeggen: heren en 
dames, schrijf u allemaal in en wellicht gaat u de volgende keer mee op een 
dergelijk droomreis.
Want een droomreis, dat was het. We hebben in amper twee dagen drie 
wereldberoemde voetbalclubs bezocht, op hun hoofdveld gestaan en uitge-
breid kunnen praten met de beste greenkeeper en fieldmanagers van Spanje. 

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur

Mijn hoofd is dus nog wat voller van 

voetbal dan van het eigenlijke 

onderwerp van dit vakblad: 

golf en greenkeeping

Opgeven is een optie 

Be social 
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Een golfbaan die te weinig water krijgt of juist 

overspoeld raakt: er kan heel wat misgaan bij 

de beregening van een golfbaan. Geen prettig 

scenario, wat greenkeepers heel wat stress kan 

opleveren. Vroeger was een telefoontje naar 

de installateur, die alles moest laten vallen om 

bij een calamiteit direct eerste hulp te komen 

verlenen, heel gebruikelijk. Smits Leading Water 

Solutions vond daar iets op, door greenkeepers 

een gerichte training aan te bieden. Jan Coppens, 

senior salesmanager bij Smits: ‘We merken het 

effect van onze Rainbird Central Control-trainin-

gen aan de geringe tijd die we nu kwijt zijn met 

troubleshooting.’

Auteur: Guus van Rijswijck

Greenkeepers beregenen 
bewuster met training
Smits Water Solutions leert greenkeepers met Rainbird Central Control-training 

fijne kneepjes van het vak beregenen

Bewustwording bij het beregenen, daar ontbreekt 
het volgens Jan Coppens van Smits bij greenkee-
pers nog weleens aan. ‘Voor greenkeepers die 
verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de 
waterhuishouding van de grasmat, is nazorg min-
stens zo belangrijk als onze uitleg bij de installatie. 
Het gaat bij wateronderhoud van een sportveld 
om meer dan alleen een systeem aan- en uitzetten.’ 
Een greenkeeper die een beregeningsprogramma 

laat draaien, moet volgens hem precies weten wat 
hij aan het doen is. ‘Heb je bijvoorbeeld meststof-
fen op de baan gestrooid, dan moet je niet te veel 
water sproeien. Anders spoelt de bemesting weer 
weg. En in dat geval smijt je ook geld over de balk.’

Meten is weten
Bij het beregenen geldt het oeroude credo ‘meten 
is weten’, vertelt Coppens. ‘Het gaat erom dat een 

greenkeeper weet waar hij mee bezig is en het 
optimale uit de installatie haalt. Daarvoor moet hij 
zich de functies en opties van een beregeningssy-
steem eigen maken. Denk daarbij aan een patroon 
waarbij je rekening houdt met werkzaamheden, 
temperaturen en jaargetijden. We moeten af 
van het statische idee dat een greenkeeper star 
een vaste werkopdracht uitvoert. Greenkeepers 
moeten bij het laten draaien van een beregenings-
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programma kunnen inspelen op verschillende 
omstandigheden en daarop kunnen anticiperen. 
Vaak kunnen ze er zelf uitkomen, zonder dat het 
nodig is om ons direct in te schakelen.’

Verstand van beregenen
Daarbij zal de greenkeeper verstand moeten heb-
ben van het beregeningssysteem, maar ook van de 
consequenties van zijn handelen, vertelt Coppens. 
‘Door een training te geven, proberen wij die 
bewustwording te creëren bij onze cursisten. Wat 
gebeurt er als je op die en die knop drukt? Hoeveel 
millimeter water geef ik een golfbaan? Dat moet 
zijn gebaseerd op een achterliggend idee dat je 
kunt verantwoorden. Vaak krijgen greenkeepers 
niet voldoende tijd om in deze theorie te duiken, 
waardoor ze niet goed weten wat ze aan het doen 
zijn. Het is dus aan ons om hen daarvan bewust te 
maken met deze training.’

Schade
De meeste greenkeepers gebruiken slechts tien 
procent van een beregeningsprogramma, vertelt 
hij. ‘Dat is zonde, want je laat veel mogelijkheden 
liggen. Elke baan heeft zijn eigen waterbehoefte; 
daar moet je op kunnen inspelen. De meeste 
greenkeepers weten dit wel, maar de vraag blijft 
of ze ook de tijd krijgen en nemen om zich dit 
systeem eigen te maken. Je zult dus moeten inves-
teren in gedegen kennis van het systeem waarmee 
je werkt en de omstandigheden waaronder je het 
gebruikt. Neem nu het eerder genoemde voor-
beeld over meststoffen. Deze kun je in meer of 
mindere mate laten inregenen. Kies je voor twee 
millimeter, vijf millimeter of tien millimeter? Als je 
dit niet weet en de beregening op minuten instelt, 
ben je verkeerd bezig en kan de baan schade oplo-
pen. We moeten bij het beregenen van een golf-
baan in millimeters denken, niet in minuten.’

Ontzorgen
De bedoeling is dat greenkeepers na de training 
van Smits zelfstandig én bewust met het berege-
ningssysteem kunnen omgaan. ‘Het doel van deze 

training is in eerste instantie om onze klanten te 
ontzorgen, waardoor zij in ieder geval met het 
beregenen geen problemen meer hebben.’ De 
training vindt om het jaar plaats; daarbij worden 
de cursisten opgedeeld in een groep beginners 
en een groep gevorderden. Deze groepen moeten 
niet te groot worden, om elke cursist aan bod te 
kunnen laten komen. Coppens: ‘We hebben nu 45 
geïnteresseerden ingeschreven. Als zij allemaal 
een à twee vragen hebben, zijn dat al gauw zestig 
vragen om te beantwoorden.’ En dat is nuttig, zegt 
hij: ‘Vaak is de kennis alweer enigszins weggezakt 
of heeft een golfbaan met personeel geschoven, 
waardoor er een andere persoon op de baan ver-
antwoordelijk is voor de beregening.’

Waterbesparing
Volgens Coppens is hét thema bij beregening 
waterbesparing. ‘Dit zul je moeten bereiken met de 
techniek op de baan; anders ben je verkeerd bezig. 
Soms gaat het om een bestaande baan die een 
nieuwe installatie krijgt of waarbij de bestaande 
installatie moet worden gerenoveerd.’ Een uitge-
kiend rekenmodel moet zorgen voor deze water-
besparing, vertelt hij. ‘Met behulp van de techniek 
en de software kun je een uitgebalanceerd pro-
gramma samenstellen, dat je eventueel nog kunt 
finetunen. Er is veel mogelijk: denk bijvoorbeeld 
aan het gras op een fairway waar je het water van 
twee kanten naar elkaar toe sproeit, zodat het 
water op de fairway blijft. Met een enkele rij bere-
gening op een fairway heb je uiteindelijk dubbel 
zo veel water nodig als met een dubbele rij. En 
acht millimeter op een green is anders dan acht 
millimeter op een fairway of op een tee, waarbij 
de intensiteit van het bewateren ook weer een rol 
speelt.’

Blikseminslag
Tijdens de cursus worden verschillende vraagstuk-
ken uit de praktijk behandeld, vertelt Coppens. 
‘Denk bijvoorbeeld aan een blikseminslag in een 
clubgebouw, waardoor de computer op zwart 
gaat. Stel dat dit in een droge periode gebeurt 

en je het beregeningssysteem de volgende dag 
weer wilt laten draaien. Je hebt dan een nieuwe pc 
nodig met daarop alle gegevens van de baan om 
weer aan de gang te komen. Wij beheren de laatste 
kopieën van alle databases, zodat we niet alles 
opnieuw hoeven in te voeren bij het vervangen 
van een systeem. We kunnen dus snel handelen, 
zodat er zo snel mogelijk weer beregend kan wor-
den. Onze mensen zelf zijn allemaal opgeleid en 
gecertificeerd door Rainbird Europa en kunnen in 
heel Europa ingezet worden om calamiteiten zo 
snel mogelijk te verhelpen. Zij zijn onze cursuslei-
ders voor deze trainingsdagen.’
De eerste training werd gegeven in 2005 en is 
inmiddels flink ontwikkeld, vertelt Coppens. ‘Met 
behulp van een beamer behandelen we bij ons op 
locatie ook allerlei nieuwigheidjes, zoals digitale 
neerslagmeters en vochtmeters. Vaak zijn cursisten 
zich niet bewust van alle mogelijkheden die een 
installatie biedt. Daarnaast leren ze veel van elkaar 
tijdens een training. Ze vinden het fijn om bijge-
praat te worden en nieuwe dingen te horen.’

Bedieningsfouten
Daarbij snijdt het mes aan twee kanten. ‘We heb-
ben deze cursus enerzijds opgezet omdat het niet 
nodig is voor elk wissewasje langs te komen om 
een probleem op te lossen. We zorgen ervoor dat 
onze klanten zelf met deze tool kunnen werken. 
Daarbij fungeren wij als helpdesk, waarbij we 
nazorg leveren bij de installatie. We hebben op 
onze locatie twee medewerkers die permanent 
online ondersteuning bieden. Zij kunnen inlog-
gen op het systeem van de klant. Maar in de 
eerste plaats leren we klanten hoe ze zelf met het 
systeem kunnen omgaan. Als ze deze cursus vol-
gen, hebben wij ons doel bereikt. En mochten we 
er dan toch naartoe gaan, dan hoeven we hen in 
ieder geval niet meer op bedieningsfouten te wij-
zen. Maar over het algemeen hoeven we niet vaak 
meer bij een klant op locatie uit te leggen hoe zijn 
eigen systeem werkt. Met deze cursus ontzorgen 
wij dus onze klant, maar ook onszelf.’ 
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Update maaien met 
losse handjes 
Volgende droom: de drone bepaalt waar onbemand gemaaid gaat worden

Onbemand maaien lijkt een hype te worden. Bij een van de Nederlandse groenaannemers lopen er nu al totaal zeventien. Traditioneel worden  

bestaande maaiers omgebouwd en van software voorzien. Ze kunnen dan teach and playback en/of dynamisch maaiend het werk van de greenkeeper 

overnemen: zonder maaifouten. Volgens deskundigen maaien we over twintig jaar allemaal elektrisch en automatisch op de golfbaan.

Auteur: Broer de Boer 

In 2010 stond deze foto in dit vakblad met de kopregel Kijk 

papa met losse handjes. Dit betrof de eerste officiële test met 

robotmaaiers op golfbaan De Rotte Bergen,  Inmiddels is het 

gebruik van robotmaaiers in golf eigenlijk al gemeengoed.

Haast automatisch kom ik voor het onderwerp 
onbemand maaien terecht bij Vincent Achten, 
hoofd R&D bij De Enk Groen en Golf, en bij Allard 
Martinet, werkzaam als directeur business  
development bij Precision Makers. Beide heren, 
ooit studiegenoten in Wageningen, verdienden 
hun sporen met de toepassing van onbemand 
werken op akkers en sportvelden. 

Tot op de centimeter
De robotmaaiers die wij kennen, zijn meestal 
bestaande maaiers waarvoor typespecifieke soft-
ware werd ontwikkeld en waarvoor iedere machine 
apart moet worden omgebouwd. Hoe zijn we 
zover gekomen? Het startte met projecten in de 
precisielandbouw. Dat gebeurde in combinatie 
met het speciale en kostbare real time kinematic-
gps (RTK): tot op de centimeter nauwkeurig! 

Vincent Achten: ‘In de akkerbouw betrof het heel 
nauwkeurige projecten, zoals onbemand aard-
appels poten, rijen frezen en onkruid schoffelen. 
Voor grasmaaiers bleef deze techniek tot 2006 op 
de plank liggen. Vanuit Wageningen enquêteerde 
ik at random 25 golfbanen en die waren heel 
enthousiast.’ Op De Rottebergen liep het eerste 
prototype van een onbemande fairwaymaaier. Dat 
was op basis van teach and playback, min of meer 
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afgekeken van industriële robots. Allard Martinet: 
‘In 2008 viel het besluit om Probotiq op te richten 
om deze techniek te commercialiseren. Toro-
importeur Jean Heybroek wilde wel een demoma-
chine beschikbaar stellen. De eerste onbemande 
Toro reed in 2009 op De Hooge Rotterdamsche 
(voorheen De Rottebergen, red.).’ Vervolgens zorg-
den de crisis in de golfbranche, herkaveling in de 
aannemerswereld en managementbuy-outs voor 
vertraging in de ontwikkeling, maar uiteindelijk 
hadden de HGM en SBA (Mourik) de primeur van 
de eerste robotmaaiers voor fairways. Dat betrof 
de Toro 5510/5610. Fairwaymaaiers dus, die ook 
‘gewoon’ te bedienen waren. En dat is, ook nu nog, 
het uitgangspunt bij de robotmaaiers van Precision 
Makers, de nieuwe naam van Probotic.

Nadeel
Met deze Toro-machine, uitgerust met het RTK-
gps-systeem, maaiden de greenkeepers eerst heel 
nauwkeurig eenmaal de fairway. De software sloeg 
daarbij de route en de handelingen op. Met een 
soort teach and playback deden deze aangepaste 
machines vervolgens hun werk. Ze deden gewoon 
na wat hen geleerd was. Dus ook de maaifouten! 
En dat bleek in dit systeem moeilijk te corrigeren. 
Het was kostbaar en tijdrovend, want het alterna-
tief was nog een keer voormaaien en dan zonder 
fouten. Vanwege de vaak grillige vormen was het 
interessant om met de teach and playback- 
systematiek de greens, foregreens en tees te  
maaien. Ook in de transportstand functioneerde 
het systeem uitstekend. Andere types van Toro en 
later John Deere volgden. 

Dynamow
Beiden noemen Gerard van der Werf, thans  
directeur van De Enk Groen en Golf, de persoon in 
ons land die als eerste voordeel zag in onbemand 
maaien. Maar: ‘Je moest de machine het maaien 
niet meer voordoen; dat leidde immers alleen maar 
tot fouten.’ Zijn gedachte ging ernaar uit om de 
golfbaanlay-out en de maaivlakken in te meten 
en de robotmaaier vervolgens zelfstandig zijn 
routes te laten berekenen, dit weer op basis van 
RTK-gps. Dit resulteerde in het product Dynamow. 
Dynamisch maaien dus, wat iets later ook geschikt 
gemaakt werd voor kleinere greenmaaiers. Allard 
Martinet, die hierbij betrokken is, vertelt over het 
idee: ‘Met Dynamow rijd je eenmalig de contouren 
van de fairway, vervolgens rijd je de sluitronden en 
daarna laat je de robotmaaier in dit begrensde vlak 
zijn dingen doen.’ Dit opende ook mogelijkheden 
om softwarematig de maaihoek ten opzichte van 
de speelrichting met één druk op de knop automa-
tisch aan te passen. Met deze techniek zijn er met 
Dynamow op een green acht maaipatronen (stap-
pen van 15 graden) en op fairways zes patronen 
(stappen van 45 graden) mogelijk. Dynamow heeft 
bovendien als voordeel dat de contouren van de 
fairway en de (semi)rough vaststaan. Een fairway 
wordt dus nog steeds gemaaid zoals de golfbaan-
architect dat bedoeld heeft! 

Probleempje oplossen
De Dynamow-techniek maakt het mogelijk 
(menselijke) maaifouten te voorkomen. ‘RTK-gps-
gestuurd, met een nauwkeurig systeem, geen 
slingers meer, dus rechte lijnen, geen overgeslagen 
plekken. Zoiets wordt natuurlijk zichtbaar als de 
machine enkele malen dezelfde maaifout maakt’, 
aldus Vincent. Het gps-baken op de machine 
beweegt horizontaal en verticaal nooit in een 

rechte lijn. Het te tackelen probleem zat dus in een 
scheefstand van een maaier en het trillen, stuiteren 
en springen. Allard: ‘Dit probleem werd met een 
gyroscoop en met trillings- en valversnellingssen-
soren getackeld, zodat er nu echt op de centimeter 
nauwkeurig gemaaid kan worden. Daarvoor moet 
de machine wel satellieten kunnen “zien”. Bij bos-
banen levert dat soms nog steeds problemen op, 
omdat satellieten niet geostationair zijn.’ RTK-gps is 
weliswaar zeer nauwkeurig, maar mede vanwege 
de onnauwkeurigheid van de satellieten en hun 
niet-geostationaire posities moeten er correcties 
plaatvinden. ‘En dat laatste werkt via de simkaart 
in de computer van Precision Makers! Bij een slecht 
bereik, zoals bij een bosbaan of in de polder, kan 
een betere antenne of een radiobasisstation voor 
dit essentiële dataverkeer een oplossing bieden’, 
aldus Allard.

Heel parcours
Om met zo’n machine de hele fairwaylay-out  
automatisch te laten maaien, is een truc toegepast.  
De machine rijdt via de teach and playback-
techniek naar een punt tussen de contouren van 
de fairway en de sluitronde, en daar neemt de 
Dynamow het commando over. Volgens de R&D-
man biedt de ontwikkeling van dit automatisch 
maaien-concept voor nieuwe types machines 
vooral kansen op zo veel mogelijk geëlektrifi-
ceerde maaimachines, bijvoorbeeld de elektrisch 
bediende hydrostaten. Dat scheelt al een heel stuk 
in de aanpassingen die gedaan moeten worden. 
Voor een nieuwe machine, van een type waarvoor 
de Dynamow-kit al is ontwikkeld, kost het chauf-
feurloos rijklaar maken ongeveer een werkweek. 
Na de Toro-fairwaymaaiers volgde John Deere met 
deze innovatie. ‘Inmiddels zijn er drie John Deere-
machines operationeel’ vertelt Stefan Schmeitz, 
sales representative Turf van John Deere Nederland 
BV. ‘Op de Goese Golf en op Moyland (Kleve) draait 
een 8700A fairwaymaaier zijn rondjes, terwijl op 
Renswoude een 9009A werkzaam is.’ Zo is ook 
Jacobson momenteel bezig om machines geschikt 
te maken voor deze techniek. Bij Barenbrug loopt 
zo al een teach and playback AR3. 
Mark Reuter sr. van importeur Pols Zuidland  
vertelde desgevraagd dat kort geleden opdracht 
gegeven is aan Precision Makers om twee 
Jacobson LF 570’s om te bouwen tot demorobot-
maaier: ‘Eén daarvan gaat naar De Gulbergen.’ 
Votex uit Enschede heeft de innovatie (teach  
and playback) doorgevoerd op een Roberine 
 F3-klepelmaaier. ‘De machine wordt nu in het 
openbaar groen ingezet, maar zou ook best zijn 
werk kunnen doen op een golfbaan’, aldus woord-
voerder Jan Teggeler. 

ACTUEEL

Op De Rottebergen liep het 

eerste prototype van een 

onbemande fairwaymaaier
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De rough
Hindernissen in de maaivlakken zijn ongewenst. 
De gevoeligheid van de veiligheidssystemen kan 
worden ingesteld. ‘Juist dat maakt de ontwikkeling 
van een automatische (semi)roughmaaier zo  
complex’, aldus Allard. ‘Voor je het weet, stopt hij 
voor een grote graspol.’ Husqvarna experimenteert  
momenteel op De Stippelberg met een draad-
geleid systeem op de semirough. Het leuke is 
dat dit golfers vaak niet eens opvalt. Hugo van 
Bijsterveldt, global director Husqvarna Professional, 
meldt dat de eerste contacten over dit Husqvarna-
systeem op basis van de Automower 450X 
gelegd zijn met de Koninklijke Haagsche en de 
Noordwijkse Golfclub.

Gestroomlijnd maaien
Met de F315 heeft de eerder genoemde TURFLYNX 
een totaal ander concept, wat ook een andere 
beleving van robotmaaien geeft. CEO Marco 
Barbosa praat zelfs over een gestroomlijnd  
concept. De technologie is helemaal verborgen 
voor de gebruiker. De F315 is een van de lichtste 
triplex machines, maar het meest geschikt voor 
fairways. Volgens de producent is het echter geen 
enkel probleem om deze robotmaaier ook op 
andere grasvlakken in te zetten. Alle elementen 
aan deze machine functioneren elektrisch, dus  
zonder hydraulica of brandstof. Schade aan de 
grasmat door lekkende hydrauliekslangen behoort 
hiermee dus definitief tot het verleden.  

Dat volledig elektrisch werken zorgt ook voor lage 
onderhoudskosten van de machine. De benodigde 
energie wordt opgeslagen in lithiumaccu’s,  
specifiek de LiFePO4, lithium-ijzerfosfaat.  

De opslag van energie in het accupack bedraagt  
15 kWh. Marco Barbosa: ‘Deze machine heeft 
beduidend minder onderhoudspunten dan een 
traditionele “fossiele” fairwaymaaier.  
Alle elektrische systemen zijn keurig en dus veilig 
weggewerkt. Bij storingen is het een kwestie van 
het vervangen van een component volgens de 
plug-and-play-filosofie.’ Barbosa bevestigt dat het 
ook voor hen een uitdaging is om dit type techniek 
goed te laten functioneren in een omgeving  
met veel bomen en/of hoge gebouwen.  
‘Ook al kan de machine werken bij slechte gps-
omstandigheden, het kan effect hebben op de 
kwaliteit van het werk dat dit soort machines 

levert. En het prijskaartje dat eraan hangt?  
Begin 2017 was de prijs ongeveer 85.000 euro.  
Dat is net iets meer dan het instapmodel van  
een Tesla S!’

Alternatief voor greens?
Precision Makers heeft voor de Toro-types 3250, 
3400 en 3420 al een oplossing om de greens auto-
matisch te maaien. En het alternatief, bijvoorbeeld 
goedkope maaiertjes at random je greens laten 
maaien? Als je zo’n e-mower wilt programmeren 
om de vleugen er mooi in te maaien, komt er vol-
gens Allard qua investering op een 18 holesbaan 
nog minimaal een halve ton bij: ‘Om een goed 
functionerend RTK-gps-systeem te maken, ben 
je voor een golfbaan al 15.000 euro per systeem 
kwijt. Ons systeem zit op 35.000 per maaier.’ 

Driving range
De driving ranges zijn het zorgenkindje van elke 
golfclubmanager. Hoe kan men daar het gras kort 
houden en de ballen zo goed, veilig en zuinig 
mogelijk verzamelen? Belrobotics heeft hiervoor 
een oplossing met de combinatie van robot-
maaiers en ballenverzamelaars. De Bigmow en 
de Ballpicker voeren deze taken automatisch uit, 
waardoor de medewerkers hun tijd kunnen beste-
den aan andere, meer waardevolle activiteiten.  
De Bigmow en de Ballpicker gaan als team aan 
de slag op de driving range voor het automatisch 
maaien van het gras en het verzamelen van de 
ballen. En… tot slot is er nog de Astrobot One. 
Maar deze robot wordt alleen ingezet voor het 
onderhoud van kunstgrasvelden. Nu zijn er golf-
banen met redelijke oppervlaktes kunstgras, maar: 
‘Golfbanen vormen niet direct onze markt’, aldus 
Nicolas De Geyter van Astrobot.

Beeld begrenzing bij Dynamow (rode en blauwe lijn)John Deere 9009A

Op de Goese Golf en op 

Moyland (Kleve) draait 

een 8700A-fairwaymaaier 

zijn rondjes, terwijl op 

Renswoude een 9009A  

werkzaam is

Team Bigmow en de Ballpicker in een line-up
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ACTUEEL

Dynamow

De Turflynx F315 wordt geproduceerd in Portugal

7 min. leestijd

HOE DyNAMiSCH ZiJN WE?
Allard Martinet (l) en Vincent Achten,  
specialisten in het onbemand werken op  
akkers en sportvelden. Als een van de pioniers 
op het gebied van robotmaaien staat dus  
De Enk Groen en Golf genoteerd. Daar rijden  
nu zeventien robotmaaiers rond. De huidige 
leverancier van teach and playback en Dynamow 
is Precision Makers. Dit bedrijf is tegenwoordig 
een onderdeel van de Dutch Power Company-
holding, waarin sinds 2016 bijvoorbeeld ook 
ABN Amro participeert. Precision Makers pro-
duceert hightech oplossingen specifiek voor de 
groene sector, maar is bijvoorbeeld ook bezig 
met robottractoren voor de landbouw. 

Welke andere spelers zijn er op deze nog jonge 
markt? Dat is Cub Cadet (VS), die zich naast 
de productie van buggy’s en maaiers ook op 
robotmaaiers heeft gestort; dit bedrijf is alleen 
actief in greenmaaiers. En verder is er Turflynx, 
van origine een Portugees bedrijf, dat chauffeur-
loos maaien combineert met een totaal nieuw 
maaierconcept. Veiligheid is een belangrijk 
issue voor alle robotmaaiers. Standaardisering 
of normering bestaat nog niet. En de toekomst? 

Over twintig jaar maaien we allemaal elektrisch 
en automatisch, volgens Vincent Achten en 
Allard Martinet. En we maaien nog dynamischer! 
Een drone schouwt de golfbaanonderdelen en 
bepaalt op basis van warmtebeelden waar en 
wanneer er gemaaid gaat worden…

DE ROBOTMAAIERS OP EEN RIJ

Merk/Type

Toro
3250
3400
3420 (hybride)
5510/5610
5010 (hybride)
John Deere
8700 A
9009 A
Jacobson
AR3
LF570
Roberine
F3 klepelmaaier
Turflynx
F315
Husqvarna
Automower 450X
Belrobotics
Bigmow
Parcmow
Ballpicker

Inzet

Greens
Greens
Greens
Fairway
Fairway

Fairway
Semi-rough

Tee-maaier
Fairway

Openb. Groen

Fairway

Semi (Rough)

Driving range
Tuin/park

Driving range

Gps-systeem

Rtk-gps
Rtk-gps
Rtk-gps
Rtk-gps
Rtk-gps

Rtk-gps
Rtk-gps

Rtk-gps
Rtk-gps

Rtk-gps

Rtk-gps

Gps/draad

Gps/draad
Gps/draad
Gps/draad

Energiebron

Fossiel
Fossiel
Fossiel
Fossiel
Fossiel

Fossiel
Fossiel

Fossiel
Fossiel

Fossiel

LiFePO4

Elektrisch

LiFePO4
LiFePO4
LiFePO4

Vermogen

16,2 pk
24 pk
24 pk

35/44.2 pk
24.8 pk

49.2 pk
51.5 pk

30 pk
38 pk

41 pk

5.4 kW+1kW

43 W

320 W
320 W
320 W

Aandrijving

Hydraulisch
Hydraulisch

Hybride
Hybride

Hydraulisch

Hydraulisch
Hydraulisch

Hydraulisch
Hydraulisch

Hydraulisch

Elektrisch

Elektrisch

Elektrisch
Elektrisch
Elektrisch

Werkcapaciteit

Afh layout
Afh layout
Afh layout
Afh layout
Afh layout

Afh layout
Afh layout

Afh layout
Afh layout

Afh layout

3.5 ha/lading 
 

0.5 ha/lading

2 ha/lading
1 ha/lading
2 ha/lading

Aanschaf in €  circa

Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag

Bepaalt dealer
Bepaalt dealer

Op aanvraag
Op aanvraag

Op aanvraag

85.000 
 

3.500

11.500
7.500

12.500

Allard Martinet (l) en Vincent Achten, specialisten in het 

onbemand werken op akkers en sportvelden
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Ik heb het al zo vaak meegemaakt; het is een aantal dagen mooi weer en ik 
speel met de gedachte de baan te beregenen. Maar als ik de vochtmeter erbij 
pak, blijkt beregenen helemaal niet nodig. We geven al snel te veel, zowel 
water als bemesting. Kunstmest bijvoorbeeld kun je altijd strooien, maar je 
kunt er ook voor kiezen dit pas te doen als het regent, zodat je geen extra 
water hoeft te geven. 

Voor mij is het een kwestie van continu meten en inspelen op de natuurlijke 
omstandigheden. En goed kijken en luisteren naar wat anderen doen of zeg-
gen en daar de dingen uit pikken waar ik wat mee kan. Je kunt nog zo’n mooi 
bemestings- of onderhoudsplan maken, uiteindelijk bepaalt de natuur hoe 
deze bewerking uitpakt. Waarom dan niet anticiperen op de natuur? Je kunt 
handelingen beter uitstellen dan onderhoud uitvoeren onder slechte omstan-
digheden, waardoor het cultuurtechnisch niveau er ook niet op vooruitgaat. 
Uiteraard heeft het tijd nodig om je baan te leren kennen en te weten wat 
werkt. Wijsheid komt immers met de jaren. Maar we zijn toch nooit te oud om 
te leren? 

Daarmee anticiperen we ook meteen op de Green Deal. Een onderwerp dat, 
als je het mij vraagt, nog te weinig speelt. Zo werd ik gevraagd een presenta-
tie over best practices te verzorgen op de Dag van de Sportaccommodaties, 
afgelopen maart. In de zaal was ruimte voor 150 à 200 man, er liepen duizen-
den mensen rond op de beurs, maar uiteindelijk gaf ik mijn presentatie voor 
een vijftigkoppig publiek. De Green Deal is het meest actuele thema van dit 
moment, maar het speelt niet. Ik denk dat velen er te gemakkelijk over den-
ken. Enerzijds bestaat het zich voorbereiden op de Green Deal uit logische 
stappen. Door bijvoorbeeld goede grassen als roodzwenk en struisgewas te 

stimuleren, hoef je automatisch minder te bemesten en beregenen en moet je 
meer beluchten; daar houdt straatgras immers niet van. Moeilijk hoeft het dus 
niet te zijn. Maar we moeten er wel mee bezig zijn, anders zijn we straks te laat.
Dat anticiperen op de natuurlijke omstandigheden speelt overigens ook bij 
andere dingen. Zo begrijp ik niet dat de golfcompetitie zo vroeg in het seizoen 
plaatsvindt. Greenkeepers beginnen met het onderhoud zodra de weersom-
standigheden zich daartoe lenen. Dit jaar hebben we geluk met een zacht 
voorjaar, maar ik heb ook jaren meegemaakt waarin het in april nog vroor. 
Sommige banen kiezen er dan voor het onderhoud uit te stellen tot na de 
competitie. Wij greenkeepers zijn daar niet blij mee, want we krijgen zo niet 
de kans te presenteren wat we wél kunnen. Er wordt beredeneerd dat compe-
titiespelers dit zullen snappen, maar volgens mij is dat niet zo. Wij worden er 
toch op aangekeken als de baan van mindere kwaliteit is. Bovendien neemt de 
animo voor golf een spurt in het vroege seizoen, het moment waarop de baan 
dus bezet is door competitie, terwijl de animo in september juist afneemt. Zou 
het geen beter idee zijn de competitie later in het jaar te laten plaatsvinden? 
Kortom: als greenkeepers werken we met een natuurproduct, waarvan de 
behoefte continu fluctueert. Wil je daarmee omgaan, dan is het een kwestie 
van meten en weten. Kijk wat de natuur doet en speel daarop in!

Vincent de Vries, via J. de Ridder werkzaam als hoofdgreenkeeper 
op De Hoge Kleij en 
Greenkeeper of the Year 2017

Anticiperen op de natuur

Moeilijk hoeft de Green Deal 

niet te zijn. Maar we moeten  

er wel mee beginnen
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ER ECHT Vering geïnspireerd op de auto-industrie.

TOE DOET Heerlijk soepel rijden.
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