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NOTHING RUNS LIKE A DEERE

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

 FINANCIERING 
VANAF

0,99%**

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

MOGEN WIJ U 
UPGRADEN?

KOOP EEN 2500E – 
VOOR DE PRIJS VAN
EEN 2500B*
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Wortelsnijden met inploeg
machine op golfbaan 
Woeste Kop

Boomwortels dicht bij de fairway zorgen 

vaak voor een slechte kwaliteit van de gras-

mat. Het helpt dan enorm om de wortels 

door te snijden. En dat ‘wortelsnoeien’ kan 

tegenwoordig helemaal schadevrij.

Hendrickx naar golfbaan  
Bernardus: 'Een heel mooie kans'

Greenkeeper Freek Hendrickx, een van de genomi-

neerden voor de Greenkeeper of the Year Award, 

maakte onlangs de overstap naar golfbaan 

Bernardus. Hendrickx is per 1 maart begonnen op 

de golfbaan in Cromvoirt. Greenkeeper stelde hem 

een paar vragen. 

COLOFON
Greenkeeper -een uitgave van NWST NeWSTories bv- 
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Planmatig beheer is een must

In dit artikel wordt op hoofdlijnen aandacht geschonken 

aan het planmatig in kaart brengen van de verschillende 

knelpunten die het bereiken van de gewenste kwali-

teit van de golfbaan op dit moment in de weg staan. 

Vervolgens wordt aangeven hoe de kwaliteit van de 

golfbaan door gestructureerd te werken met planmatig 

onderhoud verder kan worden verbeterd en vervolgens 

ook duurzaam kan worden geborgd. 

Nieuw in het greenkeepersvak: 'In mijn eerste maand 
al veel geleerd'

Jurr Jurriaans (33) is sinds 1 maart van dit jaar werkzaam als aankomend 

greenkeeper op golfbaan Waterland in Amsterdam. Hij werkt daar onder de hoede 

van hoofdgreenkeeper Kees van der Vliet. Jurriaans is helemaal nieuw in het 

greenkeepersvak. Reden voor vakblad Greenkeeper om hem een aantal vragen 

te stellen.
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Directiewisseling 
Delfland
30 april is Laurentine Bouman door de algemene 
vergadering van aandeelhouders van de N.V. 
Golf Exploitatie Maatschappij Schipluiden (GEMS) 
benoemd tot statutair bestuurder/directeur. 
Bosman neemt daarmee de leiding van golfbaan 
Delfland over van Tinus Vernooij. Vernooij is 
per dezelfde datum teruggetreden als interim-
directeur. Bosman zal -aldus het persbericht- het 
herstructureringsproces dat in oktober 2016 door 
Vernooij en haarzelf in de functie van operationeel 
manager, is ingezet is, afronden en toewerken naar 
een gezonde exploitatie van Golfbaan Delfland. 

Nieuwe automower 
met bluetooth 
Husqvarna introduceert de Automower 520 en 
550. Ze zijn speciaal ontwikkeld om groenprofes-
sionals maaiwerk uit handen te nemen en tevens 
de kwaliteit en duurzaamheid van grasvelden te 
verbeteren. Tegelijkertijd levert de professionele 
Automower een kosten- en tijdbesparing op, aldus 
de fabrikant. Via Husqvarna Fleet Services 2.0 krij-
gen gebruikers met de nieuwste bluetooth-techno-
logie realtime inzicht in het gebruik van robotmaai-
ers en andere gereedschappen in het machinepark. 
Zo is onder meer direct duidelijk waar de machines 
zich bevinden en of ze op een efficiënte manier 
worden ingezet. Ook is inzichtelijk wanneer het 
tijd is voor onderhoud. De nieuwe Husqvarna 
Automowers uit de 500-serie zijn geschikt voor 
grasvelden tot 5000 m2 en maaien tot 208 m2 per 
uur. Hellingen tot 45% vormen daarbij geen pro-
bleem. Via de Husqvarna Fleet Services-app, maar 
ook via de computer zijn de robotmaaiers eenvou-
dig te bedienen en in te stellen. De Automower 
500-serie is uitgevoerd met gps en geeft realtime 
zijn status en locatie door. De uiterst stille aandrij-
ving van de robotmaaier houdt het geluidsniveau 
op slechts 58 dB(A), zodat mens en dier niet 
gestoord worden. Omdat de Automower 24/7 kan 
maaien in weer en wind, is de robot ideaal voor bij-
voorbeeld grasvelden rondom hotels, bibliotheken, 
begraafplaatsen en andere stiltegebieden. Ook is 
de robotmaaier een uitkomst voor verkeersgevaar-
lijke locaties, zoals drukke rotondes met gras. Met 
Husqvarna Fleet Services heeft de beheerder direct 
nauwkeurig inzicht in de locatie en het gebruik van 

het machinepark. De machines worden uitgevoerd 
met bluetooth-sensoren en verzamelen data. Die 
worden verzonden via de smartphone, waarna de 
gegevens direct te bekijken zijn op de computer 
of app. Het nieuwe bluetooth-platform geeft 
groenbeheerders nog snellere updates dan de 
vorige versie. Ook het taakbeheer wordt verbeterd, 
doordat de gegevens van verschillende teams op 
werklocaties live beschikbaar zijn. Husqvarna Fleet 
Services 2.0 is geschikt voor machines met brand-
stofmotor of elektrische motor. Ook machines van 
andere producenten kunnen worden aangesloten, 
maar aangesloten Husqvarna-machines leveren 
meer gedetailleerde gegevens op. Het geavan-
ceerde vlootmanagementsysteem is beschikbaar in 
verschillende abonnementsvormen.

Ron Bakker versterkt 
Prograss-team
Ron Bakker heeft meer dan tien jaar ervaring 
opgedaan als (hoofd)greenkeeper op golfbanen in 
Nederland en ruilt nu zijn baan als hoofdgreenkee-
per op Golfbaan St. Nicolaasga in voor deze nieuwe 
functie. Met Ron heeft Prograss weer een praktijk-
man in dienst die klanten en relaties kan bijstaan 
bij de dagelijkse problematiek van het aanleggen 
en beheren van gras(sport)velden en golfbanen.
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NIEUWS

In Memoriam: 
Kees Beenackers, 
oprichter Golfbaan 
Princenbosch
In het begin van de jaren negentig vormde Kees 
Beenackers zijn melkveebedrijf in Princenbosch bij 
Breda om in een golfbaan. Zijn zonen en opvolgers 
op de golfbaan Erik-Jan en Richard Beenackers 
maakte bekend dat hun vader op 11 april op 
81-jarige leeftijd is overleden. Kees Beenackers 
was een trendsetter die al in het begin van de 
golfhausse de lange termijn visie had om zijn boe-
renbedrijf om te bouwen tot een golfbaan. Erik Jan 
Beenackers: 'Het idee kwam door een broer van 
mijn moeder die als kelner werkte op een golfbaan 
in Zuid Limburg dat eerst ook een boerenbedrijf 
was geweest. Princenbosch is mede door de inzet 
van Kees Beenackers een van de meest succesvolle 
commerciële banen van Nederland en heeft op dit 
moment ongeveer 1500 leden. Dit succes is waar-

schijnlijk het best te verklaren door de Brabantse-
familiaire gemoedelijkheid die Kees Beenackers 
uitstraalde. Princenbosch was en is een commerci-
ele baan, maar is vooral ook een familie Beenackers 
baan. Een aardige illustratie daarvan is een inter-
view dat Vakblad Greenkeeper in 2006 publiceerde 
met de familie Beenackers dat online te lezen is. 

Proef met 
Fieldtopmaker op 
fairway Het Wedde
De Imants Fieldtopmaker wordt iedere zomer op 
tientallen natuurgrasvelden ingezet voor toplaag-
renovaties. Waarom gebruiken we deze machine 
eigenlijk (bijna) niet op Nederlandse fairways? Die 
vraag zagen we voorbijkomen op sociale media. 
Er valt natuurlijk wat voor te zeggen; het schrapen 
van de toplaag heeft namelijk allerlei voordelen 
voor het gras. Onkruid en straatgras worden ermee 
verwijderd en de velden zijn vaak egaler. Dat roept 
de vraag op waarom deze bewerking niet op golf-

banen wordt uitgevoerd. Jean Heybroek stelde 
daarom een machine beschikbaar om uit te pro-
beren op een Nederlandse fairway. Barry Lotgerink 
Bruinenberg van Sportfondsen Voorschoten (aan-
nemer op Golfbaan Het Wedde) nam dit aanbod 
aan. Binnenkort komt er dus hoogstwaarschijnlijk 
een proef met een Fieldtopmaker op een fairway 
van Golfbaan Het Wedde. In het buitenland wordt 
de Fieldtopmaker al vaker ingezet op fairways. Met 
deze proef wordt zichtbaar hoe succesvol deze 
bewerking is in het Nederlandse klimaat.

De Ridder wint 
aanbesteding 
Kromme Rijn
J. de Ridder heeft onlangs de aanbesteding 
gewonnen voor het onderhoud op Golfbaan 
Kromme Rijn. Kromme Rijn is een negenholes-
golfbaan in de buurt van Bunnik, direct aan het 
spoor. De aanbesteding werd gehouden onder 
leiding van NLadviseurs. Bijzonder aan deze aan-
besteding is dat er niet met een bestek gewerkt 
wordt, maar met een programma van eisen. De 
verantwoordelijkheid voor het voldoen aan die 
eisen ligt bij de aannemer, die wel meer vrijheid 
krijgt om zijn werkzaamheden zelf in te vullen.
De Ridder heeft het onderhoud gegund gekregen 
voor een duur van minimaal vijf jaar, weet Jos 
Opdam te melden. Het contract gaat uiterlijk in op 
1 januari 2019. De aannemer uit Soesterberg is de 
opvolger van Gras Totaal Beheer. Aan de samen-
werking met greenkeeper Wim Roskam komt 
daarmee na vijftien jaar een einde. 

Golfbaan Edda Huzid 
sluit de deuren
Per dinsdag 1 mei is Edda Huzid Golf en 
Countryclub gesloten. Volgens de website van 
de golfbaan heeft de baan hiervoor gekozen 
om het niet op een faillissement aan te laten 
komen. Het is geen groot geheim dat Edda 
Huzid al langer in zwaar weer verkeerde, maar 
een abrupte sluiting zal voor veel mensen toch 
als een verrassing zijn gekomen. Op de website 
geeft het management aan dat de baan zich 
niet tijdig aan heeft kunnen passen aan de 
veranderde vraag van de hedendaagse golfer, 
die de vrijheid wil om op meerdere banen te 
spelen. 

De familie Beenackers in 2006: vlnr Richard, Helma, Kees en Erik Jan Beenackers.



www.eurofi ns-agro.com

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

Eurofi ns Agro
Binnenhaven 5, 6709 PD Wageningen

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

Basis voor sportieve prestaties
GEZONDE GOLFBAAN

Wil jij werken op 
een van de mooiste 
golfbanen in Europa? De Kennemer Golf & Country Club

is opgericht in 1910. De club heeft 
een rijke historie en prachtige 
voorzieningen. De golfbaan is een 
27 holes links course en is een van 
de mooiste banen van Europa. 
De Kennemer ligt in de duinen op 
slechts 1,5 kilometer van de Noord-
zeekust. De Club heeft circa 1.370 
leden en is een echte familieclub. 
De Kennemer is de oudste ‘links’ golf-
baan in Nederland. De baan bestaat 
uit 3 series van 9 holes, te weten: 
de A-holes (de Van Hengel course), 
de B-holes (de Pennink course) en 
de C-holes (de Colt-course).

De Kennemer Golf & Country Club zoekt ter versterking 
van ons ambitieuze greenkeeper team een:

Ervaren greenkeeper m/v

Onze nieuwe collega heeft: 
· Aantoonbare kennis en ervaring in greenkeeping 
· Een afgeronde greenkeeping opleiding 
· Een proactieve houding 
· Verantwoordelijkheidsgevoel
· Is een teamplayer met goede contactuele 
en communicatieve eigenschappen

Wij bieden: 
·   Arbeidsvoorwaarden volgens de Golf CAO 

en aanvullende KG&CC regeling 
·  Een werkomgeving met een uitgebreid 

en up-to-date machinepark 
· Een enthousiast Kennemer team om mee samen te werken 
· De mogelijkheid tot specialisatie en kennisontwikkeling

Uw motivatie brief met 
CV kunt u zenden aan: 
manager@kennemergolf.nl 
t.a.v. dhr. H. Hendrikx

Kennemer Golf & Country Club 
Kennemerweg 78 2042 XT Zandvoort

www.kennemergolf.nl

NLadviseurs

KWALITEITSVERHOGING DOOR UITVOERBAAR ADVIES

NLadviseurs draagt structureel bij aan de kwaliteit van golfbanen 
en golfclubs met een praktisch en planmatig beheerplan. 

Wij doen dit door het geven van duurzaam en toegankelijk 
beheeradvies gericht op het golfspel, het landschap en de 
bedrijfsvoering.

MEER INFORMATIE:

www.nladviseurs.nl | info@nladviseurs.nl | 026-7851440
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NIEUWS

Extra water-
berging voor 
Golfbaan Kralingen
Onderhoudsaannemer Aha de Man heeft de afge-
lopen tijd werkzaamheden uitgevoerd op Golfbaan 
Kralingen. Hierdoor is de waterberging van de 
golfbaan verbeterd. Er is altijd wel iets wat een 
golfbaan uniek maakt. Bij Golfbaan Kralingen is dat 
het feit dat de baan ruim 7 meter onder NAP ligt, 
waarmee het één van de laagst gelegen golfbanen 
van Europa is. Een negenholes op voornamelijk 
veengrond en met een relatief hoog grondwater-
peil betekent dat er nogal wat dient te gebeuren 
om de baan bespeelbaar te houden.
Marc van der Mijn, baancommissaris bij Golfbaan 
Kralingen, en Aha de Man werken jaarlijks samen 
om de golfbaan bestand te houden tegen het 
water. Om de baan nog droger te maken, heeft Aha 
de Man dit jaar de sloten uitgebaggerd en enkele 
watergangen vergroot, zodat er meer opslagcapa-
citeit voor het water is. Sommige zones in de golf-
baan zijn daarnaast voorzien van extra drainage en 
alle vijvers en sloten zijn grondig schoongemaakt.

Renovatie op 
Haarlemmermeersche
Op de Haarlemmermeersche Golfclub is de 
Hollandsche Greenkeeping Maatschappij (HGM) 
onlangs gestart met de renovatie van de par-3-
Bolstrabaan. Ook de driving range wordt grondig 
gerenoveerd. Er komen overdekte afslagplaatsen 
bij en voor de pro's wordt lesruimte gemaakt. 
Het ontwerp van nieuwe oefenfaciliteiten van 
golfbaanarchitect Alan Rijks zal de komende 
weken gestaag vorm gaan krijgen. De uitvoering 
van de werkzaamheden is in handen van HGM, 
dat al geruime tijd het onderhoud uitvoert op 
de golfbaan nabij Cruquius. De eerste fase is het 
verwijderen en afvoeren van circa 100 volwassen 
populieren en vele coniferen. De omstandigheden 

met droge vorst waren daarvoor uitstekend. De 
club heeft vertrouwen in de toekomst en blijft 
werken aan kwaliteit. Met de renovatie van de 
oefenfaciliteiten hoopt de 27-holesgolfbaan hierin 
de volgende stap te zetten. In 2016 werd in samen-
werking met Alan Rijks en HGM ook al een ingrij-
pende renovatie van tees, bunkers en een aantal 
holes uitgevoerd.

SBA aan de slag op 
Brunssummerheide
SBA Golf & Groen gaat als onderhoudsaannemer 
aan de slag op Golfbaan Brunssummerheide in 
het Limburgse Brunssum. Beide partijen zijn deze 
samenwerking onlangs overeengekomen, meldt 
de aannemer. De overeenkomst ging deze maand 
direct in. SBA Golf & Groen gaat achttien holes (de 
routes geel en blauw) van de champions course 
onderhouden. Brunssummerheide bestaat in 
totaal uit 45 holes; 27 daarvan (negen per kleur: 
geel, blauw en rood) vormen samen de champions 
course. Hiervan neemt SBA dus een deel (18/27 
holes) van het onderhoud over. De champions 
course kenmerkt zich door zijn hoogteverschillen, 
de diversiteit aan naald- en loofbomen en de ver-
schillende waterpartijen en vennetjes.

LEADING WATER SOLUTIONS

www.smitsveldhoven.nl

Nieuwe beluchters 
van Jacobsen
Jacobsen kondigde onlangs twee nieuwe 
modellen aan: de GA450 en de GA580. Beide 
GA-modellen zijn beluchters. De beluchters 
dienen achter op een tractor gemonteerd te 
worden. Zowel de GA450 als de GA580 kan 
beluchten tot twintig centimeter diep in de 
grond. Beide zijn uitgerust met zogenaamde 
perfect strike-technologie, wat volgens 
Jacobsen voor perfect ronde en uniforme 
gaten zorgt. De wortelzone wordt bovendien 
minimaal aangetast, waardoor het gras snel 
kan herstellen. Elk model heeft een specifieke 
werkbreedte en -diepte, waarmee ze samen 
alle verschillende onderdelen van de golfbaan 
kunnen verzorgen. De GA450 is geschikt 
voor het beluchten van greens. De machine 
is licht in gewicht, waardoor de beluchting 
snel en efficiënt verloopt. De 450 heeft een 
werkbreedte van zo'n 140 centimeter. De GA 
580 kan het best uit de voeten op fairways. 
Het model is voornamelijk ontworpen voor 
gebruiksgemak en gebruiksvriendelijk onder-
houd. De 580 heeft een werkbreedte van zo'n 
180 centimeter. De GA-serie verschijnt voor-
lopig alleen in de Verenigde Staten. Mogelijk 
worden de nieuwe modellen later dit jaar naar 
Europa geïmporteerd, maar hier is volgens 
Marc Reuter van Pols nu nog geen zekerheid 
over.
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Een van de grondleggers van  
vakblad Greenkeeper overleden 

Afgelopen 24 maart 2018 overleed Jeff Collinge. Jeff Collinge was lid van golfbaan Toxandria, maar voor de Nederlandse greenkeepers met name  

belangrijk als een van de grondleggers van vakblad Greenkeeper, tot op het laatst bovengemiddeld betrokken bij (en kritisch over) alles wat in dit 

vakblad werd gepubliceerd. 

Auteur: Hein van Iersel

Hij was beter op de 

hoogte van wat er nationaal 

en internationaal werd 

gepubliceerd op het gebied 

van golf en greenkeeping 

dan wie ook

Jeff Colinge

In memoriam Jeff Collinge: 19 mei 1935  24 maart 2018 
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Toen eind jaren tachtig het besef opkwam dat 
er iets gedaan moest worden om de kennis van 
Nederlandse greenkeepers naar een hoger niveau 
te brengen, werd er binnen de NGF-commissie 
Greenkeeping al snel gekeken naar Jeff Collinge 
en Jan Brewer. Beide heren hadden de tijd, maar 
belangrijker nog, ook de interesse en passie om 
vanuit de Commissie Greenkeeping het vakblad 
Greenkeeper gestalte te geven. Jan Brewer richtte 
zich daarbij meer op de bestuurlijke kant van de 
zaken, zoals contacten met de markt en andere 
bestuurders binnen de NGF. Jef Collinge op zijn 
beurt ging puur voor de inhoud. Hij was beter op 
de hoogte van wat er nationaal en internationaal 
werd gepubliceerd op het gebied van golf en 
greenkeeping dan wie ook. En nog steeds heb ik 
in mijn boekenkast een omvangrijke ordner met 
knipsels uit Amerikaanse greenkeepingbladen 
zoals USGA Green Section Record. Dit blad was 
voor Collinge de standaard waarnaar we moesten 
streven, onafhankelijke artikelen van een weten-
schappelijk niveau. 

Tussen 1989 en 1992 verscheen een vijftal nieuws-
brieven onder de naam Greenkeeper, die uit de 
koker van Jef Collinge en Jan Brewer kwamen. Pas 
in 1992, toen Greenkeeper was overgegaan naar 
de huidige uitgever, kreeg het vakblad de vorm die 
het nu nog heeft. Ook toen Greenkeeper werd uit-
gegeven door de huidige uitgever, bleef Collinge 
betrokken bij het vakblad. Collinge schreef een 
groot aantal artikelen voor het blad, die nog steeds 
uitblinken als je ze weer doorleest. Allereerst bin-
nen de redactiecommissie, waarin hij tot 2004 
bleef zitten, maar ook nadien nog, na de bijna 

ontelbare keren dat de redactie van Greenkeeper 
hem belde met kleine en grote vragen. Ook dan 
was hij kritisch. Jeff Collinge wilde graag helpen 
waar hij kon, maar verwachtte dan wel dat wij als 
redactie tot het gaatje gingen. Deden we dat niet 
of formuleerden we niet precies genoeg naar zijn 
zin, dan kregen we dat te horen. 

Jeff, namens de redactie van Greenkeeper, maar ook 
namens alle Nederlandse greenkeepers:  
bedankt voor jouw enthousiasme om kennis te delen. 

IN MEMORIAM2 min. leestijd

De artikelen die Collinge 

schreef voor dit blad, 

blinken nog steeds uit  

als je ze weer doorleest

Oud exemplaar van van vakblad Greenkeeper.

Collinge en Brewer.

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-7504
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Veel banen zijn sterker uit 
de crisis gekomen
NGF directeur Jeroen Stevens over succes als keuze en 

transitie van de golfsector
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Het interview met Stevens is niet het eerste in 
dit magazine: vakblad Greenkeeper interviewde 
hem eerder in 2012, toen hij zo ongeveer aan het 
eind van zijn wittebroodsweken als NGF-directeur 
zat. Mensen voor een tweede keer interviewen 
leert je om te relativeren. Als je het interview uit 
2012 terugleest, blijkt dat de hete hangijzers van 
dat moment al weer behoorlijk afgekoeld zijn. De 
belangrijkste onderwerpen in het interview van 
2012 zijn de animositeit tussen NVG en NGF en 
de trage realisatie van de turfgrass-leerstoel aan 
Wageningen Universiteit. Beide onderwerpen zijn 
onder het oppervlak nog steeds aanwezig, maar de 
strijdbijl tussen de golfbond en de NVG is begra-
ven en leerstoel is inmiddels gerealiseerd. Hoewel 
Stevens daarover fijntjes opmerkt dat het allemaal 
wel heel lang heeft geduurd. 

Succes als keuze 
Stevens is duidelijk in zijn visie op de golfmarkt: 
‘De crisis in de golfmarkt is door sommige banen 
aangegrepen om zaken te veranderen. Die banen 
zijn sterker uit de crisis gekomen, maar andere 
banen hebben die switch niet kunnen maken.’ 
Mijn reactie: ‘Is dat niet een hard standpunt: succes 
als keuze? Wat jij zegt, is dat banen waar het niet 
goed mee gaat, dat aan zichzelf te danken hebben.’ 
Stevens: ‘Een aantal wel, ja, dat klopt. Daar komt 
het wel op neer.’ Stevens nuanceert zijn stelling 
in zoverre dat hij zegt terdege te beseffen hoe 
ingewikkeld het is om een golfbaan te besturen 

en veranderingen door te voeren. Bij een com-
mercieel gerund bedrijf is dat al lastig, maar voor 
een golfbaan is dat door de verenigingsstructuur 
veel complexer. Stevens: ‘De infrastructuur van 
een vereniging is super en door het ontbreken van 
dure overhead ook supergoedkoop, maar die ver-
enigingscultuur kan je ook in de weg zitten als je in 
korte tijd zaken wilt veranderen.’

Slimme bestuurders 
Succesvol veranderen vereist slimme bestuurders, 
waarbij slim in de visie van Stevens staat voor oog 
hebben voor alle leden. Volgens Stevens is het 
redelijk normaal dat een golfbaan een jaarlijks 
ledenverloop heeft van tien procent. Het wordt pas 
een probleem als er meer leden vertrekken dan 
die tien procent en je het ledenverloop niet kunt 
compenseren. Stevens: ‘Als bestuurder ben je snel 
geneigd om te luisteren naar de mensen met een 
grote mond. Een gemiddelde vereniging bestaat 
uit 800 leden, waarvan er echt maar maximaal 100 
op de alv komen.’

Stevens vervolgt: ‘Mensen komen op voor hun 
eigen belang, maar dat hoeft niet altijd ook het 
belang van de vereniging te zijn. Hou daarbij in 
de gaten dat een vereniging feitelijk niets anders 
is dan een verzameling van 800 individuen. Daar 
gaat het voor een bestuurder ook om. Het gaat om 

n=1 en aandacht voor het individu. Als bestuur-
der moet je je afvragen wie je als klant voor de 
golfbaan wilt hebben. In feite kies jij wat voor 
soort baan je wilt zijn. Daar zit ook een technische 
component bij, die belangrijk is voor de greenkee-
per. Wanneer je kiest voor een green met 6 op de 
stimp, heeft dat ook consequenties voor het soort 
leden dat je aantrekt.’ 

De Nederlandse golfsector zit volop in een transitie. Naar duurzamer beheer, maar ook naar bedrijfsmatiger beheer. Jeroen Stevens, directeur van de 

NGF, heeft daar een uitgesproken mening over. Vakblad Greenkeeper zocht hem op! 

Auteur: Hein van Iersel

INTERVIEW4 min. leestijd

Een greenkeeper krijgt zijn 

opdracht van een baan-

commissaris, die van  

baanbeheer feitelijk niet  

veel afweet

‘De oplossing zit bij de 

lezers van vakblad 

Greenkeeper’
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Chemie of niet
Ook Stevens heeft als directeur van de NGF een 
keuze gemaakt. Het belangrijkste aspect daarvan 
voor greenkeepers is de stap naar duurzaamheid 
en chemievrij beheer. Ik vraag hem of het wel de 
taak van een sportbond is om daarbij een voor-
trekkersrol te spelen. Volgens Stevens lijdt dat 
geen twijfel: ‘Wij zitten eigenlijk in gekochte tijd. Ik 
ben er stellig van overtuigd dat we door de Green 
Deal nog een aantal jaren beperkt gewasbescher-
ming konden blijven gebruiken; anders was het 
al afgelopen geweest. Onderdeel van de afspraak 
is dat we als golfsector dan wel energie moeten 
steken in het terugdringen van chemie. Dan is het 
weleens vervelend als een baan de stap naar che-
mievrij niet wil maken.’ Stevens gebruikt het woord 
‘freeriders’ niet, maar dat is overduidelijk wel wat 
hij bedoelt. Banen die zich niet committeren aan 
chemievrij beheer, profiteren in zijn visie feitelijk 
van de inspanningen van andere banen die daar 
wel naar streven. 

Stevens ziet een dominante rol voor de NGF bij het 
aanjagen van duurzaamheid, maar snapt tegelijk 

ook dat je als bond niet alles kunt. Uiteindelijk 
moet de markt het voor elkaar krijgen. ‘Ik hoop van 
harte dat de manier van onderhoud verandert en 
markpartijen met natuurproducten op de markt 
komen die ons helpen om chemie met 99% terug 
te dringen.’
Stevens durft ook kritisch te zijn ten opzichte 
van de NGF zelf. ‘De afgelopen jaren zijn we mis-
schien wat theoretisch bezig geweest, en dat was 
lange tijd ook nodig. Maar uiteindelijk gaat het 
om de praktijk.’ Greenkeepers vormen daarin een 
belangrijke schakel, misschien wel de belangrijkste. 
Stevens vergelijkt een greenkeeper met een boer. 
‘Zowel boeren als greenkeepers zijn langeter-
mijndenkers. Het verschil met een boer is echter 
dat een greenkeeper niet autonoom is. Hij krijgt 
zijn opdracht van een baancommissaris, die van 
baanbeheer feitelijk niet veel afweet. Dat hoeft ook 
niet; het zou ook raar zijn als een baancommissaris 
met een cursus van een paar weken evenveel zou 
weten als een greenkeeper met vele jaren ervaring.’ 
Maar, besluit Stevens: ‘De oplossing zit bij de lezers 
van jouw blad.’

INTERVIEW

Jeroen Stevens

Banen die zich niet 

committeren aan chemievrij 

beheer, profiteren feitelijk 

van de inspanningen van 

andere banen die daar wel 

naar streven

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-7505
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‘We zien het als onze baan’

In de rubriek Team in beeld ditmaal aandacht voor Golfclub Lochem in Gelderland. Wie zorgen er voor het baanonderhoud, wat doen ze anders dan 

anderen en op welke problemen stuit het team? 

Auteur: Chris Veldkamp

Op de Lochemse Golfclub zijn de greenkeepers zo nauw betrokken bij de club, 

dat je ze bijna als leden kunt beschouwen. Onder het motto ‘We zijn er toch’ 

zetten ze zich in bij allerlei klussen

V.l.n.r.: hoofdgreenkeeper Geert Olthuis, manager Gerd-Jan Toonen en assistent-hoofdgreenkeeper Jan Groot Roessink.



19www.greenkeeper.nl

Een ‘ledenbaan’ waar de dagelijkse gang van zaken 
in handen van professionals is, een club waar de 
baan centraal staat en hoge kwaliteit wordt ver-
wacht – dat is de Lochemse in het kort.
De baan in de Gelderse Achterhoek bestaat sinds 
1993 en de vereniging heeft vanaf het begin 
gewerkt met een eigen greenkeepersteam in 
dienst. Geert Olthuis werkt er sinds 2000 en is sinds 
2008 hoofdgreenkeeper. ‘Het greenkeepersteam 
bestaat uit vier man, maar het onderhoudsteam is 
eigenlijk heel breed’, zegt Olthuis in de kantine van 
zijn loods, direct naast het clubhuis dat is geves-
tigd in een voormalige boerderij. ‘Wij werken voor-
al nauw samen met clubmanager Gerd-Jan Toonen 
en de baancommissie. In het seizoen maken we 
ook gebruik van uitzendkrachten, maar het is de 

laatste jaren erg lastig om goede mensen te vin-
den.’ Ook de andere greenkeepers werken al lang 
op de Lochemse: assistent-hoofdgreenkeeper Jan 
Groot Roessink sinds 2001, Stefan Mollenhof (afwe-
zig bij ons bezoek) sinds 1995 en Jan Rietman (ook 
afwezig) sinds 1994. De namen van de greenkee-
pers staan vermeld op de clubwebsite, zoals het 
hoort. Ze komen allemaal uit de regio. Geert woont 
in Ruurlo en zijn assistent Jan Groot Roessink in 
Hengelo (Gelderland).

‘Weinig verloop is niet per se een goed teken, 
maar hier op de Lochemse wel’, zegt clubmanager 
Toonen, die voorheen op Landgoed Welderen 
en Landgoed Bleijenbeek heeft gewerkt. ‘Want 
we staan niet stil; de blik is altijd op vooruitgang 
gericht.’ Zo heeft de club in 2017 een vijfjarenplan 
voor de bunkers voltooid. Michiel van der Vaart 
maakte samen met het onderhoudsteam een reno-
vatieplan voor de holes, ontworpen door het archi-
tectenbureau Eschauzier & Thate, dat in Arnhem 
was gevestigd. ‘We hebben bunkers gerenoveerd, 
verplaatst en dichtgegooid en overal is het zand 
door beter zand vervangen’, vertelt Olthuis. ‘De 
bunkers hebben ruwere randen gekregen en zijn 
beter zichtbaar. De baan heeft hierdoor een ander 
karakter gekregen.’ Goede spelers moeten nu 
zorgvuldig spelen om de zandhindernissen te ver-
mijden; voor bogey-spelers is er altijd een veilige 
weg naar de green. Her en der is een surrounding 
aangepast en is ook een enkele tee verplaatst, 
waardoor de baan spannender is geworden. ‘Is dat 
niet zonde van het geld? vragen sommige leden 
zich dan af’, aldus Groot Roessink. ‘Maar een tee 
20 meter verleggen maakt een heel groot verschil 
en kan een hole veel beter maken.’ De kosten van 
de renovatie, waarbij de holes niet in lengte zijn 

veranderd en er geen nieuwe greens zijn gemaakt, 
waren laag – 150.000 euro – omdat de werkzaam-
heden grotendeels door het eigen team werden 
uitgevoerd. Het werk werd bewust uitgestreken 
over een periode van vijf jaar, zodat het eigen 
onderhoudsteam het werk in de ‘daluren’ kon 
uitvoeren. Olthuis: ‘Door alles in eigen beheer te 
doen, vielen de kosten erg mee. Bovendien moes-
ten de bunkers sowieso gerenoveerd worden.’

Na de bunkers de beregening
Na de bunkers is het nu tijd voor een gefaseerde 
renovatie en uitbreiding van de beregening. Dat 
zal ongeveer drie jaar duren en gebeurt in samen-
werking met het bedrijf Bas van Oosterhout. ‘We 
verdelen ook deze renovatie bewust over een 
bepaalde periode, zodat wij als greenkeepers kun-
nen assisteren en we dus de kosten kunnen druk-
ken’, zegt Olthuis. ‘Op deze manier kunnen we ook 
andere investeringen doen’, vult manager Toonen 
aan.

‘Wij zijn pionier op 

aaltjesgebied. Om de 

engerlingen te kunnen 

bestrijden, moeten we de 

vochtigheid van de 

fairways goed kunnen 

controleren’

team
in beeld

Het clubhuis is een voormalige boerderij.

8 min. leestijd
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Oude leidingen worden vervangen en de fairway-
beregening wordt uitgebreid. Op dit moment heeft 
de helft van de fairways automatische beregening; 
de andere fairways moeten met slangen en haspels 
gesproeid worden. De GEO-gecertificeerde club 
voert een Engels beheer van de bosbaan, dus de 
fairways en rough kleuren mee met het seizoen. 
De fairways worden alleen maar beregend als het 
nodig is om het gras in leven te houden. Olthuis: 
‘Afgelopen seizoen was het niet nodig om de fair-
ways te beregenen. Toch moet er overal automati-
sche beregening komen. Dat heeft te maken met 
onze strijd tegen engerlingen. De engerlingendruk 

is hoog. We bestrijden ze met aaltjes en zo nodig 
ook met Merit Turf, maar dat middel mag straks 
niet meer. Bij het toepassen van aaltjes moet de 
grond vochtig zijn en een tijdje vochtig blijven. 
Om engerlingen te kunnen bestrijden, moeten we 
de vochtigheid van de fairways dus goed kunnen 

controleren.’  Het team van Olthuis is enthousiast 
over de effectiviteit van aaltjes bij het voorkomen 
van engerlingenschade (vraatschade door rozen-
keverengerlingen in het geval van de Lochemse, 
en gevolgschade van kraaien, vossen of dassen). 
De aaltjes dringen levende engerlingen binnen en 

Hole 5. De Lochemse geniet een goede reputatie, de baan krijgt prioriteit. 

MachINes
Jacobsen AR 5    roughmaaier 
Toro 6510    fairwaymaaier 
Toro 3400    greenmaaier 
Toro 3400    voorgreenmaaier 
Toro Sandpro   bunkerrake 
Jacobsen AR 3    semirough-maaier 
John Deere 4720   tractor 
Kioti EX 35    tractor 
Kioti 2810    tractor 
Kuhn    veldspuit 
Toro Propas    bezander 
Amazone ghs    klepelmaaier 
Tru Turf R52   greensroller 
Vertidrain 7416   beluchter 
Cushman    transporter 
Toro Workman E2050   transporter 

Na een bunkerrenovatie wordt nu de beregening aangepakt.
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eten keverlarven. ‘Wij zijn pionier op aaltjesgebied’, 
zegt Olthuis lachend. ‘Henk Vlug, die aan de wieg 
stond van het bestrijden met aaltjes, is hier begon-
nen. Het gebruik van aaltjes is meer werk dan 
bestrijding met Merit Turf, maar aaltjes zijn effec-
tief als je het op het juiste moment doet, onder de 
juiste omstandigheden.’

De ongeveer 25 jaar oude sprinklers en leidingen 
rondom de greens zullen allemaal vervangen wor-
den. Dat past bij het duurzame beleid van de club, 
want met de huidige sproeiers worden soms stuk-
ken rough en greenside-bunkers meegesproeid. Er 
komen overal single-head sproeikoppen, zodat er 
gericht beregend kan worden. ‘Water waar je het 
wilt, daar draait het om’, zegt Olthuis.
Afgezien van de engerlingen heeft het onder-
houdsteam van de baan in de Achterhoek nog een 
uitdaging: de grondwaterstand. ‘Dat is alleen een 

probleem in de winter’, vertelt Olthuis. ‘We hebben 
geen invloed op het waterpeil in de omgeving 
en de grondwaterstand is bij ons in de winter-
maanden soms 50 tot 60 centimeter onder het 
maaiveld. Pas aan het eind van de winter wordt de 
waterstand in de regio op een lager peil gebracht 
en zakt het grondwater mee.’ Het greenkeeping-
team tackelt het probleem zo goed mogelijk door 
meer waterbuffers te creëren. Ondanks de hoge 

grondwaterstand in de winter is de baan bijna 
nooit gesloten en dat is te danken aan een goede 
ondergrond: zand. Assistent-hoofdgreenkeeper 
Groot Roessink: ‘Afgelopen winter zijn we onge-
veer tweeënhalve week dicht geweest, maar dat is 
inclusief de dagen dat de baan onder de sneeuw 
lag.’ Manager Toonen: ‘De leden eisen een goede 
baan die vrijwel altijd open is. Een goede baan is 
noodzakelijk, anders vertrekt men in deze tijden 

team
in beeld

De baan heeft een ander karakter gekregen na de bunkerrenovatie.

Geert Olthuis (links) en zijn team helpen bij de beregeningsrenovatie.

Na een bunkerrenovatie wordt nu de beregening aangepakt.

‘Een goede baan is 

noodzakelijk, 

anders vertrekt men in 

deze tijden van 

concurrentie naar een 

andere club’
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van concurrentie naar een andere club.’ Groot 
Roessink: ‘Zo kun je tegenwoordig ook niet meer 
wintergreens voorschotelen. Vroeger werden op 
veel banen rond 1 november de vlaggen op de 
wintergreen gezet. Dat kan nu niet meer.’

Baan heeft voorrang
De baan van de Lochemse heeft een goede repu-
tatie. Dat is volgens hoofdgreenkeeper Olthuis 
mede te danken aan een duidelijk clubbeleid, dat 
dicteert dat de baan prioriteit nummer één is. ‘De 
baan is het allerbelangrijkste onderdeel van het 
hele complex. De baan krijgt voorrang als het gaat 

om investeringen.’ Op Leadingcourses.com krijgt 
de Lochemse een 7,9. Manager Toonen houdt de 
beoordelingen door golfers op deze website goed 
in de gaten, maar keuzes op het gebied van onder-
houd en beheer worden veel meer beïnvloed door 
de uitkomsten van Players 1st, het programma 
voor golfclubs waarmee de klanttevredenheid kan 
worden getoetst. ‘We leren heel veel van Players 
1st, wat men waardeert en wat men belangrijk 
vindt. Tot nu toe peilen we alleen de klanttevre-
denheid van de leden, en daar komen we goed uit. 
We gaan het enquêteprogramma nu ook gebrui-
ken om de mening van gasten te peilen.’

Het greenkeepingteam doet het goed, gezien de 
uitkomsten van Players 1st en het gezonde leden-
aantal op de Lochemse: 820 leden die het volle 
tarief betalen, ruim duizend als je ook buitenleden 
en andere categorieën meetelt. ‘De laatste twee 
jaar stijgt het aantal leden weer; het gaat in alle 
opzichten weer beter dan in de jaren direct na de 
economische crisis’, vertelt Toonen. ‘Het wordt ook 
duidelijk drukker in de baan’, zegt Groot Roessink. 
‘De leden die er bij komen, spelen meer.’ Toonen: 
‘Dat is waar. De leden die hebben opgezegd, 
speelden weinig; nieuwe leden zijn veelal actieve 
golfers. De tijd dat je leden had die drie keer per 
jaar speelden, is voorbij. Dat betekent een grotere 
druk op de baan.’

De Lochemse: een 18-holesbaan in een Achterhoeks coulisselandschap.

Hoofdgreenkeeper Geert Olthuis Clubmanager Gerd-Jan Toonen Assistent-hoofdgreenkeeper Jan Groot Roessink

LocheMse GoLfcLuB
club opgericht: 1987
aantal leden: 1000
Baan geopend: 1993 eerste negen, 1995 
tweede negen
architect: Eschauzier & Thate
Karakter: bos-/parkbaan
onderhoud: eigen beheer
aantal holes: 18
Par: 72
Lengte: 6281 meter
Tees: wit, geel, blauw, rood, oranje
faciliteiten: range, oefengreens, 
drieholesoefenbaan
omvang terrein: 85 hectare
Website: lochemsegolfclub.nl

team
in beeld
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W i e  w o r d t 
G r e e n k e e p e r 
o f  t h e  y e a r ?

www.greenkeeperoftheyear.nl

Het vakblad Greenkeeper organiseert in december 2018 voor de zesde

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

sponsors Jean Heybroek en ICL gaat een deskundige jury dit jaar  

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

 

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

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

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

Je hebt tot 1 juni 2018 de tijd.

 

Kijk voor meer informatie op www.greenkeeperoftheyear.nl

Uw kandidaten kunt u doorgeven aan Lieke van der Weijde  

via lieke@nwst.nl

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

Adv_Greenkeeper of the year_aanmelden.indd   1 28/02/18   15:53
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Be social 
Scan of ga naar:   

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-7506

Trots
Als je Olthuis een dag volgt, zie je dat hij een 
hoofdgreenkeeper is die hard meewerkt. Hij is 
zeer betrokken, volgens mensen die hem ken-
nen. Olthuis is trots op zijn team en het werk dat 
ze samen verrichten. ‘We zien het als onze baan, 
onze tuin’, zegt hij. ‘Dat is mede te danken aan het 
clubbeleid, want we zijn echt onderdeel van de 
vereniging. We mogen bijvoorbeeld ook meedoen 
aan de clubwedstrijden.’ Jan Groot Roessink speelt 
graag golf en de andere Jan, Rietman, is in het 
verleden zelfs clubkampioen geweest. Olthuis: 
‘Omdat de greenkeepers aan alle wedstrijden 
mogen meedoen, leren wij de leden goed kennen, 
en andersom. Wij zetten ons ook altijd in op open 
dagen van de club, bijvoorbeeld door een rondlei-
ding in de baan te organiseren. Toen het rieten dak 
laatst voor een deel vervangen werd, hebben we 
geholpen met het opruimen van de zolder. En toen 
er sneeuw op de baan lag, hebben we geholpen 
met het sorteren van NGF-passen. Ons motto is: 
We zijn er toch!’

Het onderhoudsteam heeft frequent overleg met 
Toonen en de baancommissie, die tegenwoordig 
een mooie doorsnede van de club vormt: oud, 
jong, goede en minder goede spelers. In het verle-
den was er ook een vrijwilligersploeg, maar nu niet 
meer. Toonen: ‘De club heeft er bewust voor geko-
zen om de dagelijkse gang van zaken te professi-
onaliseren; dan spreken we over de greenkeepers, 
het secretariaat en het management.’
De club hecht ook een groot belang aan duurzaam 
beheer en doet daarom mee aan het internationale 
programma GEO. De Lochemse heeft het duur-

zaamheidscertificaat sinds 2011. Eind dit jaar is er 
een hercertificering. Olthuis staat pal achter GEO 
en is het niet eens met Golfclub Heiloo, die het 
proces van certificeren omslachtig en te tijdrovend 
noemt (zie Greenkeeper 1 van 2018). ‘GEO is voor 
mij meer een bevestiging dat we op de goede weg 
zijn dan een opgave waarbij we veel werk moeten 
verzetten. De eerste keer dat we het certificaat 
haalden, in 2011, was het meeste werk. Maar we 
hielden alles al bij en het wordt vanaf dat moment 
allemaal goed vastgelegd.’
Alles wordt ook grafisch en digitaal vastgelegd in 
het GIS-systeem van Buiting Advies dat de club 
sinds kort gebruikt. ‘Ik ben daar erg blij mee’, zegt 
Olthuis, terwijl hij op zijn smartphone laat zien hoe 
het werkt. Hij toont een kaart met verschillende 
lagen over elkaar heen, die je een voor een of alle-
maal tegelijk kunt bekijken. ‘Eerst is met dronefo-
to’s een gps-basiskaart gemaakt. Intussen hebben 
we de beregening helemaal ingemeten, maar ook 
bijvoorbeeld natte plekken in de baan. Alles wat 
wij nieuw maken, gaat op de kaart.’

Golfers moeten nog wennen aan 
geelbruine fairways
Leeft het GEO-certificaat op de club? ‘Niet heel erg,’ 
zegt Toonen. ‘Veel leden weten er nog niet zo veel 
van.’ Maar sommige onderdelen van duurzaam 
beheer leven wel, bijvoorbeeld de succesvolle 
uitbreiding van heide op de Lochemse en de inzet 
van schapen als maaimachines. Al sinds 2000 
grazen er jaarlijks schapen op de baan. Dat is ove-
rigens een kudde van assistent-hoofdgreenkeeper 
Groot Roessink, met als positief effect een rough 
waaruit beter gespeeld kan worden en met een 

meer gevarieerde begroeiing. Groot Roessink: ‘De 
leden vinden het fantastisch. Vooral als we ze ver-
plaatsen, worden er enorm veel foto’s gemaakt. De 
beweiding geeft een natuurlijke rough, wat je met 
machines niet kunt bereiken.’

Zoals al gemeld, voert de club een beleid waarbij 
de fairways bruin of geel mogen kleuren in tijden 
van droogte. ‘Geel is het nieuwe groen, zoals het 
nu heet; bij ons geldt dit ook’, zegt Olthuis. ‘Maar 
we hebben de fairways hier wel langzaam op voor-
bereid; je moet het niet van de ene op de andere 
dag doen. We hebben ze onder meer doorgezaaid 
met roodzwenk en Engels raaigras.’
Kunnen de leden van de Lochemse leven met fair-
ways die niet altijd groen zijn? ‘De golfers moeten 
er nog aan wennen’, zegt clubmanager Toonen. 
‘Voor veel golfers is het moeilijker om de bal goed 
te raken als de fairways hard en droog zijn; veel 
spelers hebben liever dat hun bal op een groen 
bedje ligt. Maar het is een kwestie van gewenning 
en uitleggen.’ Olthuis: ‘Communicatie over duur-
zaam beleid en wat het betekent in droge periodes 
is heel belangrijk.’ Toonen: ‘De Masters op Augusta 
National, de eerste major van het jaar, waar alle 
golfers naar kijken, helpt hier helaas niet bij. Alle 
golfers zien dan weer een perfect onderhouden 
gifgroene baan en denken dat dit normaal is.’

team
in beeld

‘De leden vinden schapen fantastisch.’
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Gras veel beter bespeelbaar dan vroeger
De huidige norm van de KNVB staat voor sport-
grasvelden nog steeds op 250 uur. Dit is in de 
praktijk in de laatste decennia beduidend meer 
geworden. In de praktijk kunnen er dus gemak-
kelijk meer uren op een sportgrasveld gemaakt 
worden, mits men het onderhoud van de velden 
ook echt serieus neemt. In de golf zien we al veel 
langer een voorkeur voor gras en dus meer speel-
plezier. Er komen betere rassen door het deskundig 
inzetten van het kweekwerk, dat elk jaar vooruit-

gang laat zien. Verder zijn het vakmanschap van de 
greenkeeper en een goed onderhoudsbudget de 
sleutelwoorden. Kleinere golfbanen kunnen indien 
nodig gaan samenwerken, om de graskennis van 
hun mensen op peil te houden. 

Grasgids leidend
De Grasgids is de basis voor menige greenkeeper 
bij de grasmengselkeuze. Het gaat dan met name 
om de soorten Engels raaigras en roodzwenkgras. 
Vooral bestendigheid tegen betreding is een 
belangrijke eigenschap, maar ook ziektegevoelig-
heid en de fijnheid van het blad zijn van belang. 
Voor de greens is de welbekende STRI-gids lei-
dend; hierin staan de nodige onderzochte soorten 
en rassen vermeld onder ‘Close mowing’. Ook de 
NTEP-lijst wordt zo nu en dan meegenomen voor 
de juiste keuze. Wel is het de laatste jaren soms 
moeilijker om de grasmat altijd in topconditie te 
houden. We hebben in ons land steeds meer te 
maken met veranderende weersomstandigheden. 
Aanpassingsvermogen, herstelvermogen, ziektere-
sistentie en standvastigheid zijn dan ook belang-
rijke criteria bij de keuze voor het juiste grasras. 

Korte periode voor het onderhoud
Gedurende het speelseizoen is de periode voor het 
onderhoud soms wel erg kort. Dit vergt de nodige 
creativiteit van de greenkeeper. De snelheid van 

opkomst van het doorgezaaide gras is hierbij het 
criterium voor de juiste keuzes. Soms moet er 
direct weer een bespeelbare en volwaardige green 
of tee liggen. Als greenkeeper moet je dan ook 
altijd goed om je heen kijken om de juiste keuzes 
te maken voor aanleg en onderhoud.

Grasgids en STRI-gids leidend bij 
mengselkeuze golfvelden
‘Gras komt goed tot zijn recht bij de juiste aandacht’

Greenkeepers zien gras als een natuurlijk, gezond product dat zorgt voor een uitstekend speelveld. Kunstgras kan in voetbal een oplossing zijn voor 

sommige toepassingen, maar voldoet zeker niet aan de eisen en wensen voor een professioneel golfveld. ook binnen het voetbal groeit de weerstand 

echter; een aantal BVo’s heeft dit de laatste tijd nog eens duidelijk aangegeven. De keuze valt in dergelijke topstadions steeds vaker op een hybrideveld 

(gras met een deel kunstgras), zoals het nu lijkt.

Auteur: Hendrik Nagelhoud, DLF, namens Plantum
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Woord voorzitter…

Beste NGA-leden, 

Op 1 mei 2018 begin ik als accountmanager Duurzaamheid en Agronomie bij de NGF,  
wat helaas betekent dat ik zal moeten terugtreden als voorzitter van de NGA. 
Ik weet nog goed dat Arnoud de Jager afscheid nam. Hij schreef een brief met een prachtige Franse 
openingszin. Na zes jaar nam hij afscheid als voorzitter, net als andere helden zoals Rob en John. 
Toen ik vol enthousiasme voorzitter werd van de NGA, was ik vastberaden om minimaal twee 
termijnen te gaan knallen, net als deze heren, om dan bij mijn afscheid, tevreden over gedane zaken, 
net als Arnoud zo’n mooie afscheidsbrief te schrijven. 
Maar soms zit het leven vol verrassingen. Ik ben nu met veel plezier negen jaar werkzaam op 
Golfbaan Princenbosch, een baan die ik al die jaren een heel mooie uitdaging vind. Maar het zit  
een beetje in me dat ik wil groeien, mezelf wil ontwikkelen, nieuwe uitdagingen wil zoeken en uit 
mijn comfortzone wil treden. 
Toen deze nieuwe uitdaging op mijn pad kwam, was ik daar dus snel enthousiast over.  

Maar ik besefte ook dat dit het einde zou zijn van die andere mooie uitdaging, de NGA. Daar moest ik toen echt goed over nadenken.  
Dan gaat werk voor het meisje, zodat ik toch voor de carrière-uitdaging moest kiezen. 
Al zolang ik in golf werkzaam ben, draag ik de NGA een warm hart toe. Het is een prachtige vereniging in een geweldig vakgebied.  
Het bestuur van de NGA bestaat uit allemaal topmannen, waarmee gelukkig een goede voortgang gewaarborgd is. Met alle betrokkenen zijn 
we nog heel veel van plan en met veel mooie dingen bezig. Ik vind het ontzettend jammer dat ik dit straks vanaf de zijlijn moet bekijken. 
Als ik ergens inspiratie of extra motivatie heb gekregen, dan was het tijdens de bestuursvergaderingen. Er zit zoveel positieve energie,  
passie voor de associatie, het vakgebied en collega-greenkeepers bij dit NGA-bestuur. 

Helaas is een functie bij de NGF niet met een NGA-bestuursfunctie te combineren. De NGA moet onafhankelijk zijn en blijven van de NGF. 
Hoewel ze vaak dezelfde belangen hebben, moet de NGA haar eigen agenda blijven bepalen. Wat niet wil zeggen dat een goede samenwerking 
niet erg belangrijk is om greenkeeping in de toekomst weer naar een hoger plan te brengen. Ik ga samen met het bestuur mijn uiterste best 
doen om te zorgen voor een goede opvolging. In goed overleg met het bestuur hebben we besloten dat ik zal aanblijven tot de alv, zolang er 
geen opvolger is. Het is zo’n mooie functie, waarbij je ontzettend veel leert, nieuwe mensen ontmoet en veel kunt doen voor je vakgebied. 
Ons vakgebied is erg aan het veranderen en wordt steeds uitdagender. Het bestuur van de NGA is zich daar terdege van bewust.  
Het ontwikkelen van educatie, kennisuitwisseling en ondersteuning van en voor greenkeepers, daar is de Nederlandse Greenkeepers 
Associatie de vereniging voor. 

Dank je wel, alle leden, voor jullie vertrouwen. Bedankt oud-voorzitters, sponsors en alle anderen met wie ik als voorzitter contact heb gehad. 
Maar vooral, bedankt bestuur: Jan, Jannes, Martin, William, Dave en ook Monique, jullie zijn allemaal prachtmensen. Bedankt voor de tijd en de 
energie die jullie willen steken in deze associatie. Mogen we elkaar in de toekomst nog vaak treffen en samen de NGA blijven steunen, zodat 
deze prachtige vereniging zich nog verder kan blijven ontwikkelen voor de greenkeepers en sportveldbeheerders in Nederland. 

Koert Donkers

In memoriam Jeff Collinge Overig nieuws
Jeff was vele jaren het technisch geweten 
van de Commissie Greenkeeping van de 
NGF; vanaf 1996 was hij goudenspelddrager. 
Hij speelde een hoofdrol in de beginjaren 
van duurzaam golfbaanbeheer (DGB), met 
adviezen en het opstellen van het protocol 
dat nog steeds als leidraad wordt gebruikt. 
De ontwerpen van de Digidet voor de 
grasfoto’s en het frame voor de 
HOT-test zijn van hem afkomstig. Jeff had 
een uitgesproken mening over het vak. Van 
zijn wijsheid, kennis en inzet hebben velen 
profijt gehad.

• De nationale greenkeeperwedstrijd en de alv vinden plaats op 
   maandag 1 oktober 2018 op golfbaan de Hoge Kleij.

•  De Prins Clausbeker wordt in 2018 gespeeld op  
maandag 30 juli bij Golfclub Zeewolde.

• www.greendealsportvelden.nl  

• www.golfgezondgroen.nl

NGA-Nieuws



FEGGA Conference 2018 in Sofia (Bulgarije)
Op dinsdag 20 februari jl. reisden de 
NGA-voorzitter (Koert) en onder-
getekende per vliegtuig af naar Sofia, 
waar dit keer de jaarlijkse FEGGA- 
conferentie werd georganiseerd door 
onze zustervereniging BGGA.  
Het Holiday Inn-hotel in de Bulgaarse 
hoofdstad was drie dagen lang het  
domicilie van greenkeeping-organisaties 
uit 23 verschillende landen, inclusief 
sponsors. De aftrap van de conferentie 
was ’s avonds met een receptie en diner. 
De volgende dag was er een vroege 
start, met een boordevol programma 
met als thema managing for the future. 
Tijdens interessante lezingen werden 
diverse actuele greenkeeping-aspecten 
belicht en ook zaken die in de nabije 
toekomst onze paden zullen kruisen. 
Om managing for the future wat meer 
impact te geven, werd er ook een twee-
tal webinars gehouden. Na een lange 
dag was het ’s avonds tijd om met een 
bus richting de bergen te rijden, waar 
we in een restaurant een traditioneel 
Bulgaars diner nuttigden, inclusief 

folkloristische muziek en dans. Na terugkomst in het hotel was er uiteraard tijd voor een afzakkertje, om in een gemoedelijke sfeer nog wat te 
kunnen netwerken. Donderdagochtend na het ontbijt stond de AGM (ledenvergadering) gepland. Omdat er geen echte bijzonderheden waren en de 
voorgestelde bestuurswisseling op steun kon rekenen van de aanwezige leden, kon de voorzitter de vergadering na een uur sluiten. Daarna waren 
er nog enkele lezingen, waaronder een door de NGA-voorzitter Koert, die een update gaf van de Green Deal in Nederland. Vervolgens was er na 
de lunch een citytour door Sofia georganiseerd, een wereldstad met ruim 1,5 miljoen inwoners en prachtige oude gebouwen. Het programma werd 
afgesloten met een happy hour en aansluitend een diner. Al met al was het een drukke, maar uiterst zinvolle bijeenkomst van alle zusterverenigingen. 
Zoals het zich nu laat aanzien, zal de FEGGA Conference volgend jaar plaatsvinden in Italië. 

We hechten veel waarde aan de beschikbare opleidingen in ons vakgebied en zijn erg blij dat er aanbod is op niveau. Met enige regelmaat wordt  
er een bestuurslid van de NGA gevraagd om bij de HAS de eindpresentaties mede te beoordelen. Afgelopen paar jaar nam Jannes Landkroon  
(bestuurslid opleidingen) met veel plezier deze taak op zich. Zo ook afgelopen donderdag 29 maart. Het was een volle dag met leuke presentaties. 
Er kwamen veel verschillende onderwerpen aan bod, van renovaties tot maaischema’s en de Green Deal. Deze dagen zijn om meerdere redenen 
een succes. Allereerst omdat er weer meer geschoolde vakmensen op de markt komen, en het is goed om de vinger aan de pols te houden wat 
betreft het niveau waarop er onderwezen wordt. Ook deze keer was de aanpak van de HAS weer overtuigend. Zo worden er veel aspecten  
meegewogen die van belang zijn, en kan het gebeuren dat leerlingen die in verschillende dingen excelleren uiteindelijk toch hetzelfde cijfer krijgen. 
Met trots kunnen we zeggen dat er weer een prima lichting hoofdgreenkeepers is klaargestoomd door de HAS. 

Meer weten over de opleidingen tot greenkeeper? Kijk dan op onze website: http://ngagolf.nl/opleidingen 

Jannes Landkroon
06-41558039
NGA Kennis en educatie

Eindpresentaties hoofdgreenkeepers



Bij Koers zijn milieu en 
duurzaamheid de 
uitgangspunten.  
Dit komt tot uiting 
in de in eigen beheer 
ontwikkelde producten, 
waarbij duurzaamheid 
en hergebruik van  
materialen centraal 
staan. Koers is voort-
durend in beweging 
en blijft daarom altijd 
nieuwe producten en 
processen ontwikkelen. 

De activiteiten bestaan uit de productie van materiaalsoorten voor 
cultuurtechnische materialen, zoals teelaarde, compost, bomengrond, 
sportveldenzand, greenzand, bunkerzand, fairwayzand en verschillende 
soorten dressgrond. Ook kan in opdracht speciale dressgrond worden 
samengesteld in onze mengcentrale of compostinstallatie.

Koers produceert de volgende materialen en verhandelt deze aan 
wegenbouw- en cultuurtechnische bedrijven:

• zand: greenzand, fairwayzand, bunkerzand en dressgrond
•  cultuurtechnische materialen: o.a. compost, teelaarde,  

bomengrond en bomenzand
• siersplit: o.a. schotsgraniet, kalk- en mijnsteen, grind en basaltsplit
• eigen halfverhardingen: DurEko-mix®, KoMex® en KoTRec

Deze materialen worden geproduceerd en gewonnen door middel van:
• puinbrekerij
• zandwinningen
• composteringsinstallatie
• mengcentrale
Voor de op- en overslag van deze materialen bezit KKS locaties waar 
zowel binnenvaartschepen als auto’s laden en lossen. Koers is in het 
bezit van het ISO 9001-certificaat. Het kwaliteitsmanagementsysteem 
van Koers Handel BV is gecertificeerd volgens ISO9001: 2008 door  
SGS Nederland BV.

Contact:
Gertjan Hilarius
Accountmanager groen, sportvelden & golfbanen
Tel. 06-11064844
E-mail GJHilarius@kks.nl

Koers nieuwe sponsor NGA

NGA-Nieuws

The Worker  
is King
Wij ontwikkelen 
betrouwbare en 
robuuste machines. 
Dat is vooral te 
danken aan het feit 
dat we zelf ook op 
de tractor zitten.  

We weten wat degene die het werk doet nodig heeft om goed en  
effectief te kunnen werken. Vandaar onze slogan: The Worker is King. 
Dat is belangrijk, want alleen dan kan een machine de strakke en  
aantrekkelijke sportvelden en golfbanen opleveren waarvoor hij 
wordt aangeschaft.

Al meer dan 70 jaar een uniek familiebedrijf
De hechte familieband bepaalt de cultuur, de inzet en het sterke  
verantwoordelijkheidsgevoel van ons hele team. Onze organisatie 
kent weinig hiërarchie en is flexibel. Juist dat unieke karakter van 
GKB spreekt veel opdrachtgevers en klanten aan.

De machines worden energieneutraal geproduceerd in het meest 
duurzame industriepand van Nederland (2016). 

www.gkbmachines.nl

GKB Machines nieuwe 
sponsor van de NGA

Gertjan Hilarius, accountmanager groen, sportvelden 

& golfbanen bij Koers

Vakdag 25 oktober 2018

NGA-roadshow bezoek Bayer

Back to School
De NGA organiseert op donderdag 25 oktober weer de Vakdag. 
Vergroot je kennis door middel van seminars, workshops en contact 
met branchegenoten – Let’s go back to school! 

Het programma volgt via ngagolf.nl en e-mail. 
Locatie: IPC Schaarsbergen. 
Opgeven via: info@ngagolf.nl

22 maart 2018



Over een aantal maanden is het alweer zover: het KLM Open, dit jaar gespeeld van 13 tot en met 16 september op golfbaan The Dutch in Spijk. 
Voor het derde en laatste KLM Open op The Dutch zijn wij op zoek naar vrijwilligers. Wil jij meehelpen om het grootste golfevenement van 
Nederland wederom tot een succes te maken? Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die het greenkeepersteam komen versterken.
Het totale team zal bestaan uit 50 personen. Meld je snel aan, want vol is vol! Aanmelden is mogelijk tot eind mei. Stuur je aanmelding en/of vragen 
voor 1 mei 2018 naar paul@thedutch.nl en je krijgt verdere informatie.

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, Vos Capelle, Oxland, ProGrass,  
Range King, Vitagro, Liber Greenkeeping, Fullriver Europe.

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

Graszaden:
Barenbrug Holland, DLF.

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

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

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

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

NGA-sponsorlijst

Vrijwilligers gezocht KLM Open op The Dutch



H O L L A N D S C H E

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

HGM, de specialist voor golfaccommodaties.

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

onderhoud | aanleg | renovatie | hydroseeding | beregening | groenprojecten

Wij staan voor kwaliteit en een scherpe prijs.

Terra Rake
De Terra Rake maakt snel en effi ciënt zand, 
rubbergranulaat en ander materiaal los. De hark heeft 
een stabiele en duurzame constructie. De ruimte 
tussen de tanden is slechts 16 mm, wat zorgt voor 
nauwkeurig én verstoppingsvrĳ  werken.

www.mechancultuurtechniek.nl

Effi ciënt verticuteren van sportvelden
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Wat heb je hiervoor gedaan?
'Hiervoor heb ik twaalf jaar bij golfbaan 
Princenbosch gewerkt als greenkeeper. Tijdens 
deze periode heb ik de opleiding tot greenkeeper 
en assistent-hoofdgreenkeeper afgerond.'

Is deze overgang een dream come true?
'Dit is een heel mooie kans en die heb ik met beide 
handen aangepakt. Ik was toe aan een nieuwe uit-

daging. Het wordt een unieke golfbaan en ik vind 
het fijn dat ik hier een aandeel in heb. Het is bijzon-
der om dit vanaf het begin te mogen meemaken.' 

Wat verwacht je over vijf jaar te doen?
'Ik hoop mezelf op golfbaan Bernardus te kunnen 
ontwikkelen tot een volwaardige greenkeeper, met 
als doel ooit assistent-hoofdgreenkeeper of hoofd-
greenkeeper te worden.'

Wat ga je het eerste doen bij je nieuwe werk-
gever?
'Kennismaken, mezelf inwerken, een plekje vinden, 
mezelf voor honderd procent inzetten en vooral 
genieten.'  

Verliefd, verloofd, getrouwd?
'Ik heb een relatie met Mandy. Wij hebben samen 

een huis gekocht en gaan in juni samenwonen in 
Rijen.'  

Wat doe je naast golf?
'Ik speel komend seizoen nog competitie op golf-
baan Princenbosch met het dreamteam. Daarnaast 
doe ik leuke dingen met mijn vriendin, vrienden 
en familie, ga ik naar de thuiswedstrijden van Nac, 
sport ik bij een sportschool, kijk ik graag Formule 1 
en geniet ik van de dingen die op mijn pad komen.'

Hendrickx naar golfbaan  
Bernardus: 'Een heel mooie kans'

Greenkeeper Freek Hendrickx, een van de genomineerden voor de Greenkeeper of the Year Award, maakte onlangs de overstap naar golfbaan 

Bernardus. Hendrickx is per 1 maart begonnen op de golfbaan in Cromvoirt. Greenkeeper stelde hem een paar vragen. 

Auteur: Nino Stuivenberg

'Mijn doel is ooit assistent-

hoofdgreenkeeper of 

hoofdgreenkeeper te 

worden'

Zes vragen aan… Freek Hendrickx
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Het allround golfmengsel 
voor tee & fairway

ProMaster Golf

25% Fabian (4turf - Engels raaigras)
25% Monroe (Engels raaigras)
25% Bogart (Roodzwenkgras gewoon)
25% Beudin (Roodzwenkgras fi jn)

 (Roodzwenkgras gewoon)

Bevat debeste rassenvan deSTRI-lijst

Graszaadmengsels voor professionals
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Wat heb je hiervoor gedaan?
'Ik heb al wat ervaring in de groene sector. Ik heb 
een paar jaar in een tuincentrum gewerkt, onder 
meer bij Intratuin in Amsterdam en Hilversum.  
De laatste twee jaar heb ik gewerkt als hovenier in 
het groot groen. Dit is dus mijn eerste functie als 
greenkeeper op een golfbaan.'

Is deze overgang een dream come true?
'In zekere zin wel! Ik wilde meer variatie en uit-
daging in mijn werk. Als greenkeeper heb ik die 
uitdaging gevonden. Tot nu toe heb ik al heel veel 
dingen gezien en vooral geleerd.'

Wat verwacht je over vijf jaar te doen?
'Over vijf jaar hoop ik met het greenkeepers-
diploma op zak nog steeds op de golfbaan te 
werken.'

Wat ga je het eerste doen bij je nieuwe  
werkgever?
'Ik ben inmiddels al ruim een maand bezig. Mijn 
eerste klus was het assisteren bij de aanleg van een 
nieuwe drain terwijl de gevoelstemperatuur -20 
graden Celsius was. Dat was wel even doorbijten!'

Verliefd, verloofd, getrouwd?
'Voorlopig ben ik nog vrijgezel.'

Wat doe je naast golf?
'Ik ben fanatiek hardloper en doe aan (halve) 
marathons en trailrunning. Verder doe ik elke week 
vrijwilligerswerk in het Amsterdamse Bos en bij 
een manege, en ik mag graag klussen en  
tuinieren op de familieboerderij in Frankrijk.'

Nieuw in het greenkeepersvak: 

'In mijn eerste maand al veel geleerd'

Jurr Jurriaans (33) is sinds 1 maart van dit jaar werkzaam als aankomend greenkeeper op golfbaan Waterland in Amsterdam. Hij werkt daar onder de 

hoede van hoofdgreenkeeper Kees van der Vliet. Jurriaans is helemaal nieuw in het greenkeepersvak. Reden voor vakblad Greenkeeper om hem een 

aantal vragen te stellen.

Auteur: Nino Stuivenberg

'Ik wilde meer variatie en 

uitdaging in mijn werk.  

Als greenkeeper heb ik die 

uitdaging gevonden'

Zes vragen aan … Jurr Jurriaans
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Back to basics. Niet-chemische  
onkruidbestrijding op fairways

De afgelopen jaren heeft de EU het gebruik van bestrijdingsmiddelen sterk aan banden gelegd en sommige zelfs geheel verboden. Als reactie op deze 

ontwikkeling heeft de graszodensector in Nederland een proactieve rol op zich genomen en stemt hij toe in het vrijwillig afzien van het gebruik van 

bestrijdingsmiddelen voor alle terreinen met graszoden vanaf 2020.  

Auteur: Daniel Hahn, PhD-kandidaat Wageningen University (Daniel.Hahn@wur.nl)

Een onderzoeksproject door Wageningen University om greenkeepers te helpen 

bij de uitdagingen van de Green Deal 2020 

Door deze overeenkomst, de zogenaamde Green 
Deal, mogen greenkeepers, grasmeesters en 
groundsmen onkruid, ziekten en insectenplagen 
niet langer op de traditionele manier bestrijden. 
Het verbod op de meeste chemische middelen 
biedt echter ook kansen. Zo kunnen golfbanen 
een voorbeeld stellen voor de maatschappij als 
geheel en de golfsport op onvermoede wijze 
laten groeien. Het kan ook een kans zijn om meer 
inspanningen te verrichten op het gebied van 
‘groen onderzoek’, in plaats van zich te richten op 

het optimaliseren van de werking van bestrijdings-
middelen. En wellicht is het een kans om de onder-
houdsbudgetten te verlagen. 

Men kan op een negatieve en op een positieve 
manier naar problemen kijken. Op dit moment 
is het van essentieel belang om te beslissen hoe 
we dit probleem willen aanpakken en of we deze 
uitdaging aankunnen. De negatieve benadering 
is de veranderingen in de wetgeving bekritiseren 
en klagen dat bijvoorbeeld de golfsport in de toe-

komst moet worden gespeeld op minder aantrek-
kelijke terreinen. De positieve benadering is geld 
en moeite besteden aan onderzoek en de uitdagin-
gen op te pakken waar iedereen in de sector mee 
geconfronteerd wordt. Het onderzoek beperkt zich 
niet tot projecten van universiteiten. Iedere green-
keeper staat voor de taak om onkruidbestrijdings-
methoden zonder chemicaliën te zoeken voor zijn 
of haar golfbaan en andere terreinen. Als de bevin-
dingen in brede kring worden gedeeld, kan ieder-
een ervan profiteren: greenkeepers, onderzoekers 
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en golfers. Iedereen die op graszoden werkt of 
speelt, zou moeten streven naar onkruidvrije fair-
ways van hoge kwaliteit, die worden onderhouden 
zonder chemische middelen. 

Bij Wageningen University proberen we dit pro-
bleem te onderzoeken door middel van een PhD-
project, dat wordt gefinancierd door de Dutch 
Turfgrass Research Foundation (DTRF). We richten 
ons op de twee meest voorkomende onkruiden 
op golfbanen in Europa: klaver (trifolium repens) en 
madelief (bellis perennis). Het belangrijkste doel is 
voorkomen dat het onkruid zich vestigt: (1) door 
graszodensoorten te zoeken met sterke allelopati-
sche effecten, (2) door optimaal onderhoud en (3) 
door het toepassen van precisietechnologie om 
onkruid te verwijderen. 
   
1. Allelopathie is het natuurlijke verschijnsel 
dat sommige plantensoorten chemische stof-
fen afscheiden die de groei van naburig onkruid 
afremmen. Als buurplanten worden geëlimineerd 
door middel van natuurlijke herbiciden, kunnen de 
gewenste planten efficiënter gebruikmaken van 
hulpbronnen zoals voedingsstoffen en zonlicht. 
Ook grassen kunnen allelopatische stoffen produ-
ceren. Er is echter nog geen informatie beschikbaar 
over graszodensoorten en -cultivars. Wij hopen 
soorten of mengsels te vinden met sterke allelo-
patische effecten, die kunnen worden gebruikt 

voor doorzaaien. In dezelfde proeven gaan we 
onderzoeken of bepaalde mengsels zich sneller 
en dichter vestigen dan andere. Daardoor wordt 
de kieming van onkruidzaad voorkomen. Het kan 
ook worden gezien als een natuurlijke manier om 
onkruidpopulaties in fairways te verminderen. 

2. De belangrijkste onderhoudswerkzaamheden op 
fairways bestaan uit maaien en bemesten. Daarom 
willen we erachter komen of bepaalde maaihoog-
tes en -frequenties gunstiger zijn voor grasgroei 
dan voor onkruidgroei. Ook de voordelen van 
het laten liggen of verwijderen van maaisel moet 
nader worden onderzocht. Werkwijzen waarbij 
de bodem aan minder licht wordt blootgesteld, 
leiden in het algemeen tot minder kieming van 
onkruidzaad. Een hogere maaihoogte zou dus een 
efficiënte manier van onkruidbestrijding kunnen 
zijn en achterblijvend maaisel kan dienstdoen als 
mulch, een werkwijze die in de landbouw alge-

meen gebruikt wordt om onkruid te bestrijden. 
Achterblijvend maaisel zorgt ook voor extra voe-
dingsstoffen. Door toevoeging van stikstof aan 
plantensystemen kan de biodiversiteit verminde-
ren. De toepassing van stikstof is dus een belang-
rijk aspect bij het terugbrengen van de onkruid-
dichtheid. Toevoeging van te veel stikstof werkt 
echter kostenverhogend, en uitspoeling is schade-
lijk voor het grond- en oppervlaktewater. Daarom 
willen wij een methode ontwikkelen om het ver-
band te onderzoeken tussen de groeisnelheid van 
grassen en de stikstofbehoefte. Greenkeepers moe-
ten weten hoeveel stikstof de plant werkelijk nodig 
heeft; hopelijk is die hoeveelheid groot genoeg om 
onkruid op natuurlijke wijze te onderdrukken. 

3. In de landbouw is het afgelopen jaar veel voor-
uitgang geboekt bij het gebruik van technologie 
om de productie te verhogen. Bij het beheer 
van graszoden wordt dergelijke technologie niet 
gebruikt. Daarom zoeken we samenwerking met 
het Agrosystems Research Department, om ons 
specifiek te kunnen richten op onkruidbeheer-
singsmaatregelen. Op duurzame wijze onkruidvrije 
fairways tot stand brengen is alleen mogelijk als 
tekorten in de bodem worden aangepakt, zodat 
een optimaal groeimedium voor gras ontstaat. Met 
precisietechnologie kunnen deze bodemtekorten 
in kaart worden gebracht, bijvoorbeeld door het 
meten van de bulkdichtheid. Greenkeepers heb-
ben geen tijd om alle fairways intensief te beheren. 
Alleen gebieden met suboptimale grasgroei aan-
pakken kan dus een manier zijn om te vestiging 
van onkruid te voorkomen. Tot slot kan onkruid 
worden opgespoord door middel van teledetectie, 
een vorm van precisietechnologie. Het onkruid kan 
dan onmiddellijk plaatselijk worden bespoten met 
een niet-selectief biologisch product, of worden 
verwijderd door middel van laser, elektriciteit of 
een andere thermische methode. De graszoden-
sector moet de technologische vooruitgang niet 
negeren; zo zien we bijvoorbeeld al maairobots 
verschijnen. 

Het ontbreekt aan onderzoek op het gebied van 
graszodenbeheer zonder chemische middelen. 
Gezien de uitdagingen die in het verschiet liggen, 
is de graszodensector wel genoodzaakt om de weg 
naar een groenere toekomst in te slaan. Wij hopen 
de eerste stappen te kunnen zetten naar het  
vinden van oplossingen voor deze uitdagingen.

ACHTERGROND

Daniel Hahn

Als de bevindingen in brede 

kring worden gedeeld, 

kan iedereen ervan 

profiteren
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Eind februari sprak de rechtbank het faillisse-
ment uit over graszaad- en meststoffenhandelaar 
Prograss. Het faillissement kwam voor velen als een 
verrassing. Volgens Mark Timmerman, directeur 
van Prograss, is het bedrijf de klap van een aantal 
tegenvallers en de voorbije financiële crisis nooit 
echt te boven gekomen. Hoewel het bedrijf uit 
Barneveld vorig jaar de weg omhoog weer vond, 
bleek een faillissement onvermijdelijk nadat een 
belangrijke leverancier het vertrouwen opzegde. 
Prograss was ooit absoluut marktleider op de 
sport- en golfmarkt, maar had die positie veran-
derde door de opkomst van diverse concurrenten. 
Even leek het erop dat de sport- en golfwereld 
door het faillissement een toonaangevende leve-
rancier zou gaan verliezen. Prograss heeft echter 
een investeerder gevonden in de persoon van 
Piet Goossens van Heigo/Vitagro. Goossens helpt 
Prograss met een kapitaalinjectie weer op weg, 
zodat het bedrijf zijn activiteiten kan voortzetten. 
Volgens Piet Goossens gaat het om een beperkte 
rol, waarin Goossens zelfs geen meerderheidsaan-
deel heeft. Van een samenwerking tussen Heigo 
en Prograss is verder geen sprake. De bedrijven 
blijven apart van elkaar opereren.

Het faillissement van Prograss heeft tot een stoe-
lendans geleid van zowel mensen als merken in 

de sport- en golfwereld. Zo heeft accountmanager 
Wout Muilwijk Prograss verlaten en de overstap 
gemaakt naar Vos Capelle. Hij is daar per 26 maart 
in dienst getreden als accountmanager. Per 1 mei 
a.s. wordt in de vacature bij Prograss voorzien 
en start een nieuwe accountmanager. Ook bij 
de diverse merken zijn verschuivingen te zien. 
Graskweker Barenbrug, waarmee Prograss sinds 
zijn oprichting altijd nauw samengewerkt heeft 
besloot na het faillissement zijn samenwerking met 
Vos Capelle en Mertens te intensiveren. Alle sport-, 
golf- en recreatiegraszaden van Barenbrug zijn nu 
bij deze partijen verkrijgbaar. Daarnaast is de posi-
tie van Aquatrols veranderd. Prograss had voor-
heen exclusiviteit voor de verkoop van Aquatrols, 
dat bekend is als marktleider voor wetting agents. 
Na zijn faillissement heeft Prograss die exclusiviteit 
verloren. Jan van Mondfrans, de oprichter van 
Prograss in de jaren negentig van de vorige eeuw, 
zal met een nieuw opgericht bedrijf, Amenity 
Solutions, gaan fungeren als agent voor Aquatrols. 
Distributeurs, aannemers, golfbaan- en sportveld-
beheerders kunnen de Aquatrols-producten direct 
bij hem bestellen. De producten zijn daarnaast nog 
wel bij Prograss verkrijgbaar. 

Andere samenwerkingen worden voortgezet, zoals 
die tussen meststoffenproducent Compo Expert en 
Prograss. Beide bedrijven bevestigden onlangs hun 

intentie tot verdere nauwe samenwerking.   
De uitgangsbasis voor dit hernieuwde samenwer-
kingsverband is de inzet van specifieke meststoffen 
voor golf en sportvelden, gekoppeld aan de vak-
kennis die beide partijen de afgelopen jaren heb-
ben opgedaan. Op gebied van graszaden maakt 
Prograss geen harde keuze. In een nieuwsbrief 
meldt het bedrijf dat het graszaden van verschil-
lende kweekbedrijven zal aanbieden.

Kortom: Prograss is back in business. Nu het bedrijf 
een doorstart maakt, lijkt de stoelendans van de 
voorbije weken enigszins tot rust te zijn gekomen. 
Het wordt nu afwachten hoe het hernieuwde 
Prograss zijn plek gaat vinden en behouden in de 
sportveldenmarkt.

Doorstart Prograss  
leidt tot stoelendans  
van mensen en merken
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Mark Timmerman
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Wortelsnijden met 
inploeg machine op 
golfbaan Woeste Kop
Boomwortels dicht bij de fairway zorgen vaak voor een slechte kwaliteit van de grasmat. Het helpt dan enorm om de wortels door te snijden.  

En dat ‘wortelsnoeien’ kan tegenwoordig helemaal schadevrij. 

Auteur: Chris Veldkamp

De wortelsnijder aan het werk op de Lochemse.

Bomen sparen en toch goed gras
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Waar boomwortels en gras samenkomen, wordt 
gevochten om bodemvocht en voedingsstof-
fen. De bomen winnen. Bas van Oosterhout 
Beregeningstechniek haakt in op de behoefte van 
veel golfbanen: een snelle en schadevrije methode 
om het probleem te verhelpen. Het bedrijf zet 
sinds kort de inploegmachines voor beregenings-
leidingen in als ‘wortelsnijders’. 

Op de Lochemse Golfclub waren we in maart 
getuige van een test met de wortelsnijder. De 
machine was er toch al voor een renovatie van 
de irrigatie, en hoofgreenkeeper Geert Olthuis 
wilde graag een pilot op zijn baan doen. Op de 
Lochemse was de nieuwste inploegmachine van 
het beregeningsbedrijf aan het werk, een Vermeer 
PTX40 sleuvengraver/ploeg van 1240 kilo met 
rupsbanden. Het mes op deze machine, dat nor-
maal gesproken leidingen door de grond trekt, 
werd eraf gehaald en tijdelijk vervangen door een 
mes dat speciaal gemaakt is om wortels door te 
snijden. De machine zonder bestuurder werd ver-
volgens met de afstandsbediening naar de rand 
van een fairway gestuurd om daar aan het werk te 
gaan. Het werkt snel en er is geen schade, ook niet 
als het mes op een grotere oppervlaktewortel stuit. 
De machine rijdt dan even een fractie langzamer, 
maar gaat niet steigeren en de wortels worden niet 
omhooggetrokken. In no time is een hele fairway 
gedaan.

‘We kunnen ongeveer anderhalve tot twee 
kilometer per dag doen’, vertelt Edwin van de 
Kasteele, medewerker van Bas van Oosterhout 
Beregeningstechniek, die het snoeimes samen met 
de eigenaars Bas en Ronnie ontwikkelde. ‘Het mes 
onder het maaiveld is 40 centimeter diep. Dat is 
diep genoeg, want het gras heeft vooral concur-
rentie van de oppervlaktewortels.’
De kunst was om het juiste mes met de juiste 
stand te ontwikkelen, zodat het staal en de 

machine niet omhoog komen en de wortels niet 
omhoog worden getrokken. Van de Kasteele: ‘Dat 
is na enig experimenteren gelukt. Het resultaat is 
mooie fairways én het past bij duurzaam beheer. Je 
wilt beregenen wat beregend moet worden, geen 
water verspillen aan bomen.’

Positief resultaat op De Woeste Kop
De Woeste Kop is de eerste baan waar een 
inploegmachine als wortelsnijder werd inge-
zet. Dat gebeurde in het najaar van 2016. 
Hoofdgreenkeeper Arjan Westeneng, Greenkeeper 
of the Year 2018, is erg blij met het resultaat. Foto’s 

van Westeneng uit mei 2017 tonen aan dat er aan 
het begin van de eerstvolgende groeiperiode met-
een een positief effect was. Het gras op de fairway 
en in de semirough leefde op, het werd vol en 
groen, terwijl het gras aan de andere kant van de 
snijlijn nog altijd leed onder de concurrentie van 
boomwortels.

‘Het verschil is heel groot’, zegt Westeneng. ‘Overal 
op de fairways en in de rough groeit het gras weer.’ 
Westeneng denkt dat het resultaat op zijn baan 
nog beter is dan op andere banen: ‘Omdat de 
boomwortels bij ons heel oppervlakkig groeien. 

ACHTERGROND4 min. leestijd

‘We kunnen ongeveer 

anderhalve tot twee 

kilometer per dag 

wortelsnijden'

Het verschil op Wouwse Plantage na een wortelsnoeibeurt.

Edwin van de Kasteele bestuurt de inploegmachine annex wortelsnijder met een afstandsbediening.
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De wortels zijn hier echt een grote concurrent 
van het gras. Ze zoeken vocht en groeien naar 
binnen, onder de fairways en soms zelfs onder 
de greens.’ Dat de wortels op de golfbaan in Axel 
zo hoog groeien, heeft te maken met de toplaag. 

Die bestaat grotendeels uit zand dat vrijkwam 
bij de verbreding van het Kanaal van Gent naar 
Terneuzen. Westeneng: ‘Heel veel zand. De wortels 
kunnen niets met het schrale zand en groeien 
opzij, op zoek naar vocht.’

‘Bomen en golfbanen zijn in meerdere opzichten 
een slechte combinatie’, vat Westeneng samen. ‘Ten 
eerste is schaduw niet goed voor het gras. Bomen 
houden ook de wind tegen, de lucht die een golf-
baan goed kan gebruiken. En bomen vechten met 
gras om vocht. Het grote voordeel van wortelsnij-
den is dat veel bomen toch op hun plaats kunnen 
blijven staan.’

Het mes snijdt aan twee kanten 
Het ‘wortelsnoeimes’ snijdt aan twee kanten 
voor beregeningsbedrijf Bas van Oosterhout. 
‘Sleuvengravers zijn dure machines. Het is dus 

Het snijspoor is bijna niet te zien.

‘Het grote voordeel van 

wortelsnijden is dat veel 

bomen toch op hun plaats 

kunnen blijven staan’

Mede door zijn rupsbanden veroorzaakt de Vermeer PTX40 geen schade.
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mooi dat we ze niet alleen voor beregeningswerk, 
maar ook voor wortelsnoeien kunnen inzetten’, 
zegt mede-eigenaar Ronnie van Oosterhout. 

Het is overigens wel zaak om te controleren of er 
geen kabels en leidingen lopen door het gebied 
waar de wortelsnijder wordt ingezet. ‘Alles wordt 
kapotgesneden’, zegt Van de Kasteele. Het is ook 
belangrijk een goede snijlijn te kiezen. In het alge-
meen is de richtlijn om de wortels net buiten de 
kroonprojectie van een boom te snijden, maar het 
verschilt per boomsoort en ondergrond. Uit onder-
zoek (zie een artikel in Greenkeeper 3 van 2013) 
blijkt dat er weinig schade ontstaat aan bomen 
waarvan de wortels gesnoeid worden, maar het 
verdient natuurlijk aanbeveling om de snijoperatie 
goed door te spreken met boomdeskundigen.  

Westeneng heeft het wortelsnijden eerst voor-
bereid met vakmensen en is begonnen met een 
test: ‘We hebben eerst een proef gedaan met één 
boom, voordat we besloten om alle fairways aan te 
pakken.’ Hij wijst erop dat het wortelsnijden op een 
gegeven moment wel herhaald moet worden. Hoe 
vaak, dat verschilt per baan. Westeneng: ‘De boom-
wortels gaan in de loop van de tijd weer een beetje 
groeien. Ik denk dat wij het wortelsnijden eens in 
de vier of vijf jaar moeten herhalen. Maar het effect 
is heel positief en het snoeien van de boomwortels 
in onze hele baan kost maar drie dagen.’

ACHTERGROND

Tien centimeter dikke boomwortels? Geen probleem, de wortelsnijder sneed de wortel zonder schade door. Het gat werd met een 
schop gemaakt om de omvang van de wortel te meten.

Golf kan doorgaan tijdens het wortelsnijden.

‘Het mes onder het maaiveld 

is 40 centimeter diep. Dat is 

diep genoeg, want het gras 

heeft vooral concurrentie 

van de oppervlaktewortels’

Het sleuvengraafmes op de inploegmachine wordt 
vervangen door een snijmes.

Be social 
Scan of ga naar:   

www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-7513
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Wat bedoelen we met bodemleven?
Een groot gedeelte van het bodemleven wordt 
gevormd door het microbiologische bodemleven. 
Dat kun je met het blote oog niet zien. Onder onze 
voeten krioelt het van het leven: één theelepel 
grond bevat al meer dan 7 miljard organismen. 
De voeding van veel bodemleven wordt gevormd 
door grasmaaisel en organische stof in de toplaag. 
Zonder bodemleven zou er dus geen omzetting 
zijn van organisch materiaal en ontstaat er in no 
time een dikke viltlaag.

Het bodemleven bestaat onder andere uit bacte-
riën, schimmels, protozoa, aaltjes, mijten en wor-
men. Samen vormen ze het bodemvoedselweb, 
dat een ingewikkeld stelsel is van eten en gegeten 
worden. Veel van het voor planten relevante 
bodemleven speelt zich af in de directe omgeving 
van de beworteling, de rhizosfeer. Door een goede 
bezetting van de rhizosfeer met een gevarieerd en 
rijk bodemleven krijgen pathogenen geen kans 
zich te vestigen en ontstaat er een hogere plant-
weerbaarheid doordat schadelijke aaltjes, schim-
mels en bacteriën worden onderdrukt. Oftewel: bij 
een afname van de totale hoeveelheid bodemle-

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is de afgelopen jaren drastisch afgenomen en zal de komende jaren zelfs helemaal uit het 

onderhoudsplan verdwijnen. Deze ontwikkeling maakt het voor de greenkeeper noodzakelijk na te denken over de vraag hoe een gezond bodemleven 

kan bijdragen aan een gezonde grasmat. Een gezond bodemleven draagt immers bij aan de mineralisatie van organische stof, een goede 

bodemstructuur en ziektewering. Met dit artikel willen we meer inzicht verschaffen in het bodemleven en hoe dit bijdraagt aan een verminderde druk 

van ziekteveroorzakers op de grasmat. 

Het belang van bodemleven 
voor een gezonde grasmat
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ven neemt de kans op schade door pathogenen 
toe. Bodemleven is dus noodzakelijk voor een 
gezonde grasmat.

Belang van een bodemanalyse
Een goede bodemanalyse geeft inzicht in een 
aantal belangrijke criteria voor een gezond bodem-
leven, zoals het aandeel labiele organische stof ten 
opzichte van het aandeel stabiele organische stof. 
Een overschot aan labiele organische stof heeft 
tot gevolg dat de totale hoeveelheid organische 
stof in een jaar afneemt. Hou ook de zuurtegraad 
(pH) van de toplaag in de gaten. Uit onderzoek is 
gebleken dat bij een pH lager dan 5 (KCl) de totale 
hoeveelheid bodemleven afneemt. Bij een pH van 
4 is er al nauwelijks meer sprake van enig bodem-
leven! Diverse analyses bieden daarnaast inzicht in 
het bodemvoedselweb, zoals de aanwezigheid van 
een aantal belangrijke elementen hierin. Te denken 
valt aan de actieve bacteriële biomassa en actieve 
schimmelbiomassa, die zorgen voor een goede 
bodemstructuur, ziektewering en mineralisatie van 
organische stof.

Nematoden
Een groot deel van het bodemleven wordt 
gevormd door aaltjes (nematoden); die vormen 
daarmee een belangrijk deel van een gezond 
bodemleven. Niet alle aaltjes zijn dus slecht voor 
de grasmat. Integendeel: bepaalde nematoden 
worden zelfs ingezet bij de biologische bestrijding 
van insecten, en roofaaltjes staan aan de top van 

het bodemvoedselweb en eten andere bodemor-
ganismen. In een gezonde bodem met een 
gebalanceerd en vitaal bodemleven komen relatief 
veel roofaaltjes voor.

Onvoldoende bodemleven geeft echter meer 
ziektedruk. Aantasting van de grasmat door aaltjes 
is daarnaast gerelateerd aan stressfactoren voor de 
plant, zoals verdichting, onder- of overbemesting 
en te kort maaien. Plantparasitaire aaltjes tasten 
vooral de wortels aan, waardoor een probleem 
ontstaat met de opname van water en voeding. 
Problemen met aaltjes uiten zich in de vorm van 
gele vlekken in de grasmat (geleplekkenziekte), 
verminderde grasgroei en zelfs het loslaten of 
afsterven van de grasmat. Berucht zijn de wortel-
knobbelaaltjes (Meloidogyne-spp), die zichtbare 
knobbeltjes vormen op de wortels. Aaltjes geven 
de voorkeur aan zandgrond en een hogere 
temperatuur. 

Aaltjesonderzoek geeft de greenkeeper snel inzicht 
in de nematodenpopulatie. Aantasting door nema-
toden is veelal een lokaal probleem, dus op 
specifieke gedeelten van een green. Aaltjes ver-
plaatsen zich namelijk nauwelijks (minder dan 
één meter per jaar). Na constatering van een aal-
tjesplaag is de strijd tegen nematoden in eerste 
instantie gericht op voorkoming van verspreiding 
naar andere velden. Dit kan bijvoorbeeld door het 
goed schoonmaken van machines, zoals beluch-
tingsmachines. Voor bestrijding van aaltjes worden 

diverse methoden genoemd, zoals mosterd-, 
rietsuiker- en zeewierextracten. De basis voor 
nematodencontrole blijft echter het in stand 
houden van een goed bodemvoedselweb. Een 
gezonde grasmat moet een bepaalde mate van 
nematodenschade kunnen doorstaan. 

PlantDoctor
Bij constatering van ziektes in de grasmat wil elke 
greenkeeper snel weten wat de oorzaak is. Alleen 
dan is een juiste behandeling mogelijk en kan het 
risico op verspreiding worden beperkt. Oorzaak en 
gevolg van bepaalde symptomen zijn echter soms 
moeilijk uit elkaar te houden. Zo kan de aantasting 
door bepaalde aaltjes leiden tot een verhoogde 
schimmeldruk. Behalve aaltjes, schimmels en 
bacteriën kunnen ook andere stressfactoren van 
invloed zijn op de plantgezondheid. PlantDoctor 
van Eurofins Agro stelt snel en betrouwbaar een 
diagnose en adviseert over noodzakelijke maatre-
gelen om aantasting door ziektes en schimmels in 
de grasmat tegen te gaan. Op basis van een visuele 
beoordeling en informatie over het ingezonden 
monster bepaalt de PlantDoctor welke 
maatregelen nodig zijn.

OvEr EurOfiNs 
Eurofins is een toonaangevend laboratorium 
met bijna honderd jaar ervaring en heeft 
voor sportvelden veel te bieden. Onze 
producten en diensten zijn het resultaat van 
praktische kennis, onderbouwd door 
wetenschappelijk onderzoek en gericht op 
een uitgekiende bemesting en weerbaar 
gras. Wij helpen u met de juiste gegevens en 
geven inzicht voor een optimale 
bemesting en voor bodem- en 
gewasgezondheid. Kortom: wij doen alles 
voor groeiend inzicht! Inzicht waar u de 
vruchten van plukt.

ADVERTORIAL
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Met gepaste trost…
Op Golfbaan Heelsum wordt trots geposeerd op de gloednieuwe potbunkers. De bunkers werden in april geopend en zijn voorzien van een wand met 

gerecycled kunstgras, afkomstig uit oude zand-ingestrooide hockeyvelden. Dit geeft kunststof in de baan, maar is naar verwachting van de golfbaan 

vrijwel onderhoudsvrij. Het project op de Heelsumse werd uitgevoerd met zodes van Ecobunker, die geleverd werden door het Belgische bedrijf Ellax 

Golf. Namens De Enk Groen & Golf, die het onderhoud verzorgt op de Heelsumse, werd het project begeleid door John Bindels. Golfbaan Heelsum heeft 

de afgelopen twee jaar al haar 110 bunkers opgeknapt en voorzien van nieuw bunkerzand van Heicom. Bij de aanleg van de baan is in overleg met 

milieugroepen ook gebruikgemaakt van het lokale zand in de baan.
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Be social 
Scan of ga naar:   
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Planmatig beheer 
is een must
Hoe kun je de kwaliteit van jouw golfbaan op 

een duurzame wijze verbeteren?
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Met het structureel terugdringen van het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen en wellicht 
een totaalverbod in 2020 zullen voor het in stand 
houden van een vitale grasmat cultuurtechnische 
beheersmaatregelen (best management practices 
- BMP) moeten worden gebruikt. De zogenaamde 
quick fixes behoren dan niet meer tot de mogelijk-
heden. Een quick fix kan het gebruik van gewas-
beschermingsmiddelen zijn, maar ook van allerlei 
producten die claimen een oplossing te bieden, 
maar vervolgens averechts blijken te werken. Dat 

resulteert vervolgens in hogere beheerskosten met 
uiteindelijk een lagere kwaliteit! Het moge duide-
lijk zijn dat planmatig beheer vanaf 2020 nog meer 
dan voorheen noodzakelijk is om een terugval 
van kwaliteit te voorkomen, en dat er dus vooral 
op duurzame kwaliteitsverbetering moet worden 
ingezet. 

stap 1: Knelpunten vaststellen 
Op weg naar kwaliteitsverbetering worden eerst de 
eventuele knelpunten benoemd die de kwaliteits-

ontwikkeling van de baan (lokaal) belemmeren. 
De tool hiervoor is het concept van James Moore: 
report card greens, een methode om knelpunten 
in de baan systematisch in kaart te brengen. Met 
deze systematiek kan de gehele baan (op spel-
onderdelen) in kaart worden gebracht: greens, 
voorgreens, tees, fairways, (semi-)rough etc. De 
functie hiervan is dus het objectief vaststellen en 
vastleggen dát er factoren zijn die (lokaal) verdere 
kwaliteitsontwikkeling belemmeren. 

in dit artikel wordt op hoofdlijnen aandacht geschonken aan het planmatig in kaart brengen van de verschillende knelpunten die het bereiken van de 

gewenste kwaliteit van de golfbaan op dit moment in de weg staan. vervolgens wordt aangeven hoe de kwaliteit van de golfbaan door gestructureerd 

te werken met planmatig onderhoud verder kan worden verbeterd en vervolgens ook duurzaam kan worden geborgd.  

Auteur: Casper Paulussen

ACHTERGROND5 min. leestijd

REPORT CARD GREENS      (1-GOED, 5=SLECHT)

Green

1

2

3

4

5

6

etc

Green

1

2

3

4

5

6

etc

knelpunten

straatgras reduceren

straatgras reduceren + drainage

straatgras reduceren + schaduw

straatgras reduceren + drainage

straatgras reduceren + drainage

straatgras reduceren

schaduw

1

1

5

2

1

1

oppervlakte

1

1

1

3

1

1

drainage

1

5

1

5

5

1

infitratie mm

1

5

1

5

5

1

straatgras

3

3

4

3

3

3

ziekten

2

3

3

2

3

2

totaal

3

18

15

20

18

9

streef 6

Ter illustratie hier een beknopte weergave van een report card greens.

Bijvoorbeeld: het opheffen van schaduw heeft betrek-
king op green 3, alle greens hebben teveel straatgras 
én greens 2, 4 en 5 hebben problemen met de water- 
en luchthuishouding. Voor het beheer betekent 
deze situatie wellicht dat er in het algemeen minder 
bemest en beregend moet worden, dat bij green 3 de 
schaduw opgeheven moet worden en dat de water- 
en luchthuishouding van greens 2, 4 en 5 verbeterd 
moet worden. 

De bovenstaande lijst kan natuurlijk verder aan-
gevuld worden naargelang de omstandigheden 
en specifieke wensen, c.q. problemen. Op basis 
van deze lijst is direct zichtbaar welke greens 
(dezelfde) knelpunten hebben, waardoor er vervol-
gens gericht onderhoud uitgevoerd kan worden, 
effectief en efficiënt. Het zorgt er tevens voor dat 
er meer uniformiteit ontstaat tussen de greens. 
Uniformiteit is immers niet alleen nodig voor het 
beheer; ook speltechnisch is een hoge mate van 

uniformiteit gewenst. De report card is dus vooral 
bedoeld om eventuele knelpunten in kaart te 
brengen, om op basis daarvan gerichte (groot)
onderhoudsmaatregelen uit te voeren (PDCA / 
SMART), voor kwaliteitsverbetering en meer 
uniformiteit. 

stap 2: Kwaliteitshandboek golfbanen 
Het ‘Handboek onderhoudskwaliteit golfbanen’ 
heeft als doel de algehele en actuele onderhouds-
toestand van de golfbaan én de meerjarige 
kwaliteitsontwikkeling weer te geven. Het hand-
boek kan daarmee gezien worden als uitbreiding 
van de report card greens, waarmee eerst vooral 
de knelpunten worden aangepakt.

In het eerste deel van het ‘Handboek onderhouds-
kwaliteit golfbanen’ staan foto’s ter referentie voor 
een bepaalde kwaliteit (A/B/C).  Voor de beheerder 
is dit een handige tool om op elk moment te 

Speltechnisch is een 

hoge mate van 

uniformiteit gewenst
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kunnen kijken of de golfbaan er qua presentatie 
naar behoren bij ligt. Voor alle onderdelen in de 
baan zijn referentiefoto’s beschikbaar, zodat de 
gehele baan met deze systematiek (zelf ) 
beoordeeld kan worden. 
Het betreft hier slechts een visuele beoordeling 
van het moment: de presentatie van de golfbaan. 
Het zegt niets over de cultuurtechnische toestand 
van de baan of de speltechnische beoordeling. 

 Beoordeling actuele kwaliteit (presentatie) op basis van de foto’s - eerste deel handboek.

sMArT
Wanneer er gesproken wordt over planmatig 
beheer, wordt nogal eens de term SMART 
gebruikt. SMART is meer dan de Engelse 
vertaling van het woord ‘slim’; het is ook een 
afkorting van ‘specifiek, meetbaar, acceptabel, 
realistisch en tijdgebonden’ (zie illustratie).

Het is bijvoorbeeld niet SMART om in te zetten 
op puur roodzwenkgrasgreens, als de  
omstandigheden daarvoor (nog) niet gunstig 
zijn. Er wordt dan niet gescoord op het  
aspect realistisch. De kosten zullen hoog zijn, 
resultaten blijven uit. Dit voldoet dan ook niet 
aan de doelstelling in het kader van duurzaam 
beheer, en het draagvlak voor deze missie valt 
weg. 

Het is dus in de eerste plaats belangrijk om 
helder voor ogen te hebben welke doelen 
haalbaar zijn. Deze doelen moeten cultuur-
technisch én spel technisch duidelijk worden 
omschreven, objectief en dus meetbaar. Om 
een idee te krijgen van het formuleren van 
mogelijke doelstellingen (kwaliteits normen), 
kan ook het ‘Handboek onderhouds kwaliteit 
golfbanen’ geraadpleegd worden.  
Daarover meer verderop in dit artikel. Casper Paulussen
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Om de kwaliteit duurzaam op het gewenste niveau
te krijgen en te houden, ook met het oog op de 
Green Deal 2020, is het nodig planmatig te werk te 
gaan. Volgens het PDCA-principe kunnen de knel-
punten SMART opgeheven worden, zodat er ook 
meer uniformiteit ontstaat. Vervolgens (of door-
gaans gelijktijdig) kunnen de actuele kwaliteit en 
de meerjarige kwaliteitsontwikkeling regelmatig 
gecontroleerd worden aan de hand van het  
kwaliteitshandboek.

De auteur, Casper Paulussen, is inspecteur/adviseur 
golfbanen bij NiB ScanPro (GOAG) 

Vervolgens kan in het tweede deel van het ‘Handboek onderhoudskwaliteit golfbanen’ informatie gevonden worden die betrekking heeft op de 
cultuurtechnische en speltechnische kwaliteit van de golfbaan én op de meerjarige kwaliteitsontwikkeling. Deze technische beoordeling kan door de (hoofd)
greenkeeper zelf uitgevoerd worden of door externe onafhankelijke deskundigen. Voor deze beoordelingen is wat meer deskundigheid nodig, vooral ook om 
ervoor te zorgen dat de juiste procedures en systematiek worden gevolgd. Anders zijn de resultaten van de beoordeling uiteindelijk niet accuraat en mist de 
opname het beoogde doel. 

Technische beoordeling (actuele en meerjarige kwaliteitsontwikkeling) tweede deel handboek.

PDCA
Een beproefde werkwijze die gehanteerd kan worden bij het opheffen van knelpunten én het  
structureel verbeteren van de kwaliteit van de golfbaan, is de PDCA-cyclus. Dit is een afkoring van 
plan, do, check and act. In het kader van planmatig beheer wordt hierbij systematisch ingezet op  
continue kwaliteitsverbetering. 

Plan: aan de basis staat de planning met de gewenste SMART-doelstellingen. Hierin worden 
knel punten of normen benoemd (‘Handboek onderhoudskwaliteit golfbanen’), om duidelijkheid te 
krijgen over de gewenste of wellicht vereiste doelstellingen (contract aannemer).
Do: vervolgens worden werkzaamheden uitgevoerd (BMP) om deze doelstellingen te realiseren.  
Op basis van het plan worden er gerichte werkzaamheden uitgevoerd; dat betekent effectief en  
efficiënt beheer, gericht op uniformiteit.
Check: periodiek controleren of de resultaten in lijn zijn met de verwachtingen. In deze fase wordt 
gecontroleerd of de gestelde doelstellingen zijn behaald, of dat er tussentijds nog bijgesteld moet 
worden om de doelstellingen alsnog te kunnen halen. 
Act: de (eventueel bijgestelde) onderhoudsmaatregelen (het plan) moeten zorgen voor het realiseren 
van de (nieuwe) doelstellingen, en de cyclus wordt herhaald. 

PDCA-cyclus
Zodra de gewenste doelstellingen zijn gerealiseerd, kunnen de normen (indien SMART) naar boven 
worden bijgesteld en wordt de cyclus opnieuw in gang gezet, voor continue kwaliteitsverbetering. 
Bijvoorbeeld: een doelstelling kan zijn om in 2020 minder dan 25 % straatgras in de greens te hebben. 
Om dit te bereiken, kan men in het plan vermelden dat de bemesting omlaag moet, de beregening 
geoptimaliseerd en de doorzaai geïntensiveerd moet worden. Dat betekent dat doelstellingen concreet, 
en dus SMART, moeten worden vastgelegd in de PDCA-cyclus, met meetbare objectieve data!

Be social 
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www.Greenkeeper.nl/artikel.asp?id=9-7514



http://h2pro.icl-sf.com/nl

Krijg grip op de 
Green Deal 

Beperk nutriënt
uitspoelingen met:

Krijg grip op uw water met 
de nieuwste ICL technologie:

De beste vrijgavepatronen op 
lange termijn 
(ICL-werkingsduren gedeclareerd 
bij 21°C bodemtemperatuur)

Bevat Poly-S en PACE resin 
coatingstechnologie

Ook leverbaar in mini korrels 
voor optimale grasdekking 
ook bij lagere doseringen

Met magnesium en calcium 
voor sterker, groener gras 
en een verbeterd klei-humuscomplex 
zonder pH invloed.

www.icl-sf.nl 



53www.greenkeeper.nl

http://h2pro.icl-sf.com/nl

Krijg grip op de 
Green Deal 

Beperk nutriënt
uitspoelingen met:

Krijg grip op uw water met 
de nieuwste ICL technologie:

De beste vrijgavepatronen op 
lange termijn 
(ICL-werkingsduren gedeclareerd 
bij 21°C bodemtemperatuur)

Bevat Poly-S en PACE resin 
coatingstechnologie

Ook leverbaar in mini korrels 
voor optimale grasdekking 
ook bij lagere doseringen

Met magnesium en calcium 
voor sterker, groener gras 
en een verbeterd klei-humuscomplex 
zonder pH invloed.

www.icl-sf.nl 

De eerste twee edities van de Greenlive Tour, in 
2016 en 2017, stonden in het teken van respectie-
velijk kunstgras- en hybridevoetbalvelden. In 2018 
doet de demotour de sector voor golfbanen aan. 
Een bewuste keuze, legt Rudolf Molenaar van GKB 
Machines uit. ‘Met de Greenlive Tour werken we in 
een cyclus van drie jaar en lichten we eens per drie 
jaar een sector uit. Zo kunnen we op ieder evene-
ment de belangrijkste innovaties aan bod laten 
komen. Als je dat ieder jaar zou doen, krijg je te 
veel herhaling en wordt de spoeling wel erg dun. 
Daarom eens per drie jaar een sector; volgend jaar 
ligt de focus dus weer op kunstgras.’

Partners
Bij de verschillende sectoren horen vanzelf-
sprekend verschillende partners. Bij deze editie 
zijn dat – naast GKB Machines als drijvende kracht 
– John Deere, Vredo, Barenbrug, NLadviseurs en 
de NGA. Zij leveren ieder een eigen bijdrage aan 
de bijeenkomsten, die een vast format hebben. 
Molenaar: ‘Het programma organiseren we telkens 
tussen tien uur en half vier. In de ochtend 
behandelen we het theoretische aspect met 
seminars van NLadviseurs en de NGA. Na de lunch 
volgen buiten demonstraties op de golfbaan 
van John Deere, Vredo en GKB Machines.’ Een 
aparte opening is er op de tweede bijeenkomst bij 
Cromstrijen. Daar wordt het ochtendprogramma 
gehouden bij GKB Machines zelf en is er naast de 
seminars een bezoek aan de fabriek van GKB.

seminars
Tijdens de seminars wordt ingegaan op precisie-
beheer en planmatig beheer. Bij planmatig beheer 
start men met een goed beeld van de huidige
 situatie, en wordt van daaruit met een plan 
gewerkt naar een oplossing. Als businesscase 

neemt NLadviseurs hierbij Golfbaan ’t Zelle, die 
dit traject eerder doorlopen heeft. ’t Zelle werd in 
2017 uitgeroepen tot golfbaan van het jaar. Naast 
deze businesscase wordt uiteraard bij elke baan 
ook de greenkeeper aan het woord gelaten. 

Molenaar kan ook vertellen wat de machineprodu-
centen tonen tijdens de Greenlive Tour. ‘Iedere 
producent brengt zijn eigen nieuwigheden mee. 
Bij GKB Machines werken we bijvoorbeeld samen 
met De Enk aan een zandstrooier op gps, zodat 
je op elk oppervlak precies de juiste hoeveelheid 
zand hebt. Daarnaast nemen we van onze Vstrong 
een nieuwe uitvoering mee, die nog beter past op 
de golfbaan, en hebben we een nieuwe zaai-
machine met prikrollen. Vredo neemt daarnaast 
een aantal zaaimachines met schijven mee, zodat 
we dus mooi beide werkvormen kunnen tonen. 
Barenbrug is aanwezig met Yellow Jacket Water 
Manager en John Deere met een nieuwe 
bunkerrake en meerdere gps-maaiers.’

Balans
Het mag duidelijk zijn dat de Greenlive Tour met 
deze opzet een balans heeft gevonden tussen 
theorie en praktijk. Molenaar: ‘We bieden de 
combinatie tussen theorie en praktijk en die is 
heel bijzonder. Ze vullen elkaar aan: je kunt een 
golfbaan niet goed onderhouden als je alleen over 
theoretische kennis beschikt, en andersom net zo. 
Deze opzet hebben we vorige jaren ook toegepast 
en die is zowel bezoekers als ons goed bevallen.’ 
Het resulteerde erin dat de Greenlive Tour vorig 
jaar per bijeenkomst op zo’n vijftig bezoekers kon 
rekenen. Dit jaar verwacht Molenaar een gelijk 
aantal, omdat het evenement uniek is in zijn soort. 
‘Wij geloven echt in deze aanpak. We zijn geen 
beurs waar machines uitsluitend stilstaan of alleen 

een cursus: wij zitten daar tussenin, en dat bevalt 
heel goed.’

Leren van elkaar
Het programma wekt misschien de indruk dat 
de dagen vol gepland zijn, maar dat is volgens 
Molenaar niet het geval. ‘We houden juist 
voldoende ruimte om met elkaar te sparren en 
netwerken, omdat dit volgens ons heel belangrijk 
is. Kijk bijvoorbeeld naar de Green Deal, die steeds 
dichterbij komt: iedere greenkeeper heeft wat dat 
betreft zijn eigen uitdagingen en ook zijn eigen 
aanpak. Tijdens dit soort evenementen kun je 
daarover met elkaar in gesprek gaan en van elkaar 
leren. Met elkaar kom je tot de mooiste ideeën. 
Daarom bieden hier uitgebreid de gelegenheid 
voor.’

Kortom: redenen genoeg voor een bezoek aan 
de Greenlive Tour. De locaties zijn De Swinkelsche 
(dinsdag 5 juni), Cromstrijen (donderdag 7 juni), 
De Hoge Dijk (dinsdag 12 juni) en De Koepel 
(donderdag 14 juni). De bijeenkomsten van de 
Greenlive Tour zijn gratis te bezoeken. Aangezien 
het aantal aanmeldingen beperkt is, dienen 
geïnteresseerden zich vooraf online aan te melden 
via Greenlivetour.nl.

Na twee succesvolle edities organiseert 

GKB Machines in juni met een aantal partners 

de derde editie van de Greenlive Tour. Tussen 

dinsdag 5 en donderdag 14 juni doet de 

Greenlive Tour vier verschillende golfbanen aan, 

met precisiebeheer op de golfbaan als thema. 

Tijdens deze bijeenkomsten komt zowel de 

theorie als de praktijk uitgebreid aan bod. 
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Helaas, het is niet gelukt. Wij hadden in deze uitgave van Greenkeeper een 
uitgebreide rapportage over de nieuwste parel in de Nederlandse golfkroon 
willen presenteren: de Cromvoirtse, oftewel Bernardus. Iedereen die heeft 
rondgekeken op deze nieuwe Brabantse baan is onder de indruk van de on-
Nederlandse opzet van deze topbaan. Ook op het gebied van greenkeeping 
lijkt deze baan een nieuwe standaard te gaan zetten. Dat is mooi. Het is goed 
dat er meer en betere rolmodellen komen in het Nederlandse greenkeepers-
wereldje. Maar niet getreurd: dit verslag houdt u van ons tegoed in een vol-
gende editie. 

Wat deze uitgave van Greenkeeper wel gehaald heeft, is het jammerlijke 
(voorlopige) einde van Edda Huzid, toch een baan die onbetwist een grote rol 
heeft gespeeld in het verleden van greenkeeping in Nederland. Het bericht op 
internet waarin de directie van Edda Huzid de sluiting aankondigt, vertoont 
trouwens opvallend veel overeenkomsten met een aantal zinsneden uit het 
interview met Jeroen Stevens, directeur van de NGF, dat u ook in deze uitgave 
van Greenkeeper kunt nalezen. Zijn interview begint met de kop: ‘Veel banen 
zijn sterker uit de crisis gekomen.’ Het venijn zit in het vervolg, want de con-
sequentie is dat veel andere banen dus niet sterker uit de crisis zijn gekomen. 

Edda Huzid lijkt hier een voorbeeld van te zijn. Met de kreet ‘sterker uit de 
crisis komen’ doelt Stevens met name op verdienmodellen, manieren dus om 
klanten aan je te binden en nieuwe klanten te zoeken en te behouden. Edda 
Huzid geeft op de eigen site aan dat de sluiting vooral te wijten was aan het 
feit dat de baan te laat is gestart met het ontwikkelen van deze nieuwe ver-
dienmodellen.
Edda Huzid is niet de eerste baan in Nederland die de deuren sluit, en ik ben 
bang dat het ook niet de laatste is. Maar door de bijzondere rol die de baan in 
de geschiedenis van de NGA heeft gespeeld, is het wel een sluiting die meer 
aandacht trekt dan gebruikelijk. De tweede vraag die ik aan de NGF-directeur 
stel in dit interview, is bijna nog confronterender: maak je als golfbaan zelf de 
keuze om succesvol te zijn? Stevens lijkt het daar zonder al te veel voorbehoud 
wel mee eens te zijn. Succes is wel degelijk een keuze. 
Wat hebben greenkeepers hiermee te maken? Niets en alles, is het juiste 
antwoord. Een greenkeeper is doorgaans niet verantwoordelijk voor het uit-
stippelen van beleid, maar is wel een van de key players als het gaat om het 
uitvoeren van dat beleid. Mag ik daar ook nog iets over zeggen? Als je per jaar 
drie tot vier ton betaalt om jouw golfbaan te onderhouden zoals je dat als 
baancommissie voor ogen hebt, moet je er alles aan doen om je greenkeepers 
niet als robotmaaiers te beschouwen en te behandelen, maar ze alle tools in 
handen geven om ambassadeurs te worden van de baan. Ik heb het idee dat 
het daar nog weleens aan ontbreekt.   

Met vriendelijke groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl)
Hoofdredacteur
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je greenkeepers niet als robotmaaiers te 
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onderneming bestaande uit 
praktijkdeskundigen op het 
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gebied van golfbanen
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Als professional wilt u nu eenmaal 
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